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CODIGO CIVIL BRAZILElllO 
~---+«&•----

TrabaJhoz da Cammtssão szpscial 

Obsei-vaÇõês para escl:--areci, 
ment.o do Codigo Civil Bra-
zileiro. 

I 

NECESSIDADE DA CODIFICAÇÃO D.O DIRElTO·GIVIL 
BRAZILmRo 

Si ha necessidade claramente accus:tda. 
pela. consciencia jurídica entre nós, é, creio 
eu, a da codificação das leis civis. Teste-
munhos irrecusltveis desse estado de espirito 
se nos deparam nos livros de doutrina que 
assignalam, deplorando, a dissonancia emre 
o instrumento legislativo de que se servem 
e a expansão scientiflca que os deslmnbta; 
na Jurisprudencia, que se esforça por ad-
aptar vetustos preceitos, c1•eados para uma 
organisação social differente, a novas fór-
roas de relações jurídicas ; nas insistentes 
tentativa,s, por parte dos podet'eS publicos, 
de compendiar, num todo systematico a le-
gislação civil, tão vasta e tão complexa ; na 
approvação geral coro que teem os compe-
tentes secundado esses esfvrços, infelizmente 
até hoje ii).fructiferos. 

Nada mais haveria que dizer a respeito, 
si um egregio pensador brazileiro, intelli-
gencia de peregrinos dotes, versado por 
igual nas bellas lettras e na Jurisprudencia, 
se não tivesse rebellado contra o pensar com· 
mum, procurando demonstrar a illusão da-
quellcs que propugnam a consecução de 
um codigo civil. t 

1 lNGLEz DE SouzA, na Revista Brasileira, 
' nl. 17, pag. 257 e sogs, 

Diante; porém, dessa c1;itica :vivaz e In• i~ 
lllante; não descabe, antes se faz neêessa-
rio, recordar o arrazoado que já tive oppo1;: 
tunidade de apresenta1' em prol da éodifi-
cação c i vil. 2 

Diz-se que o direito não üve sómente na 
lei, mas principalmente nos costumes, que 
insuffiam sangue e vida no mecanismo in-
animado da lei, e, portanto, pretende~' ajoujar 
o direi to nos molúes inflexi v eis de um co-
digo, importa o mesmo que sopitar-lhe o 
natural desenvolvimento, atrophial-o, an- 1 kylosal-o, deformai-o, tornan1o-o de todo . 
improprio para desempenhar a~ fuocções a . 
que se destina. 

Mas, si é certo que os codigos não oiTer·o~_; 
cem a mesma flexura dos costumes, convém 
não esquecer que essa possível dureza de 
fôrmas é largamente compensaria por outros 
predicados, cujo valor devemos aquilatar 
pela vehemencia com que a humanidade tem 
pugnado por obtel-os : a clar.eza e a preci~o 
dos edictos, a segurança dos interes~es e o 
cel'ceamento do arbítrio elos depo~f.b•rios do 
poder . ,:; _ 

Além disso, _ os_ co~igos não são monQ-:.-- .,r 
mentos megahthwos , '·~-~lhados na mcha, 

' 
2 Revista Academica da Ifacul,lc(cle clq Di· 

1·eito do Recife, anno VI, pai'. 4 e segs. ; Re-
vistct de Ju1·isprudencia, vol. II, png-. 24, ~-_:: 
1898. 

0 illustre DR. PAULA RAMOS JUNIO:ll';)não 
conse~ltiu que passasse sem prote~'to ~~ 
doutrwa de seu douto colloga. (Remslft acr 
Faculdade_, Livre d e Direito elo R_io de Janef .~ 
1809, pag:;. 14-19.) . , 
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para se perpétuarem com a mesma feição 
dos primeiros momentos, erectos, immo-
veis, ioerradicaveis, rujam em torno, muito 
embora, ·tempe5tades, esbarrondem-se im-
perios, sossobrem civilisações. 

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

Os codigos são equiparaveis aos systemas 
philosophicos . Cada systema philosophico 
ooocretisa, em forte syothese, uma conce· 
pção do mundo victoriosa em certos cerebros 
ou em certo momento historico, e aerYe de 

- repouso aos espíritos, satisfazendo as neces-
sidades men taes ·por algum tempo. 

Depois, o cabedal da experiencia augmenta, 
e é forçoso quebrar os moldes que o pensa· 
mento fund ira, alargar o ambito da dou-
trina. 

Assim os codigos . Estereotypam elles a 
fórma do pensamento jurídico em um certo 
momento da civilisação de um povo, e, si 
forem vasadas em moldes selectos com van-
tagem pr0vm·ão, por longo tempo, ás neces· 
sidades sociaes, pois que é 11eu fito princi-
pal traduzi l-as e assegurar , <lo melJwr-modo, 
a sua. satisfação. 3 

Refocillam os espíritos, dominada- a in-
quietação que os agitava, e as actividades 
que se desenvolvem livremente á sombra 
da lei. . 

Desde que o codigo trace apenas os linea· 
mento,q essenciaes des institutos, o bastante 
para acceíitua.l-os, nem impedirá que esses 
institu tos se desenvolvam seguindo os ele-
mentos rle vida que natur almente encerrn.n:i, 

r nem será CcSa crystal.lis.ação do direito fatal 
á$ suas forças progt'essivas, como pretende 
GEoRGE FAzY apontando o exemplo da 
Fr·aoça, e como o teem affirmado outros. 

O phenomeno da codificação é um esta.dio_ 
d;J. evolução do direito, que do período de 
fluidez inicial par~ em busca de fórmas· 
definidas e soliJas por onde se traduzam a 
plenitude da conscíencia jul'idica e a me-
lhor disciplina dos intére8se,q. 

Não o podemo3 evitar, nem conviria diffi-
cul tar O/l~u appareeimento. 

Si a si1aples exege _e dos textos é um es: 
+udo empírico, que importa uma inferio-
ridade em relação aos estudos· scien tificos 

3 Yeja.-se o que dizom ENDF..I>IAN~, Ein(üh-
?·ung in das Studium des biirgeJ·tischem Ge-
setzbuclt, Berlim, 1899, l, pag. 5 ; Huc, Com-
menta're, l , pag. :i7 ; MARTINS JUNIOR, 
Histm·ic~ Geral do Direito, Recife, 1899, pag. 
223 e :ogs.; BACON, a:phorismo LlX; ABEI, 
A:\DltAIJI~, Commenia!'io ao Codi._qo Civil Por-
l~tgue;;, Coimbra, 1895, pag. LXXII c segs . 

que 8-3 remontam á :procura das lei r egu· 
ladoras dos phenomcoos, c s i a exegese, o 
commentario é a fórma doutrinai que se 
segue immediatamente ás codificações, con-
vém lembrar que e·sse process::> intellectual 
nada t":lm de definitivo. 

Sua·funcçãó é, além de esclarecer a com-" 
prehensão da lei, cimentar mais vaHtas e 
mais profundas substrucções para a sciencia 
e para ·as codificações fn turas. 

Si, no momento presente, o arbítr io hu-
mano ainda intervem poderosamente na 
construcção do direito, devemos crer, 
com RAOUIJ DE LA GRASSERIE '• que e3SJ. 
vontade de mais em mai:> « dominada pela. 
contemplação do justo, do utíl e do logico », 
durá por ba:se ao direito os princípios sup3-
riores que a razão nos apresenta como leis 
naturaes.» 

Não repitamos, seJqzidos pela grande au-
toridade de Savign.Y,/1 que os codigos não 
a.pparecem nos seculos fortes e poderosos, 
mas sómente nas épocas de enfraquecimen-
to, em que a consciencia 8;} oblitera, ser-
vindo elle.3 muitas vezes de instrumento ao 
de.~potismo que se procura firmar. 

Si é no seculo sexto, quando o imperio 
romano se dilue, depauperado e corrupto, 
que se succedcm o edícto de Theodorico, _o 
breviario de Alarico. o Papiano e as colle-
cçõe.-! de Jpstiniano, a historia obriga· nos are: 
conhwer que essas. codificações, essas compila-
ções de r~gras jurídicas, abrolhando nos pan· 
tanos apodrecidos da dccadencia romª'na, 
foram um estorvo, ainda que momentanco; 
ao desab?-~ das ruínas, estorvo que salvou, 
pa.ra a continuidade da. civtlisação, os fra-
gmentos 1 da cultura jurídica dos romanos, 
que hoje admiramos t:knto maia quanta me· 
lhor os conhecemos. 

Outra, :por-t3.nto, deve ser a. ínterpretação 
dos factos\. 

"tl•lais normalmente emergem as codífica.-
ções nas épocas de maior expansão das for· 
ças naciojlacs, e _ quando os povos sentem 
necessidade de affirmar a sua. unidade ou a 
sua sobera.nia. · 

Exemplos da pümeira especie nos dão a 
Lei das doze tlboas em Roma, o cucligo da 
Prussia e o cqdigo de ~apoleão. · . 

Exmnplps da segunda ~·ão os corligos ·civ is 
da !ta.lia, da America latina_o da AUemanha. 

A prov~L irrccusavel de que as c Jditica-
ções, em ye.z. à e obras de oppréssão creacfas 
pelo cesar'ismo, são o producto da. necessida-
de de simpli ficação, de clareza, de seguran-
ça, yivar.qente sentida pela conscieocia col-
lectiva dos povos, é que a collecção justinta-

• Classif{cation scient:(ique du Droit, Paris, 
1892, -pag. 330. 

- // 
c, {/ 
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nea, apezar dos seculos volvidos sobre olla, todos ao impel'io do diroHo ; «é a conscfen-
ainda constitue uma da:s expres,ões ma;is po- cia da ne.cessiclaâe de comde·rvação que çlü. a 
derosas da intuição jurídica. «Nosso pensa- es~as leis uma· especie de sancÇão religiosa». 
menta juridic0, nos2o methotlo, nossa fórma Dahi a utihdade e a inevitabilidade de sim-
de intuição; toda a nossa e"duéação jurídica, pUiicar, de facilitar o conhecimento cl.o Di-
em uma palavra,· s5.o romanos », poude affir- rei to legal, de fazel-o penetrar a intelligen.-
mar RuooLF voN JHERING. u Enxertos ·da cia do maior numero, para que actue como . 
·tyrannia o·ppre$sora, não · poderiam ter ess:t força intima na diricção da vontade incli-
vi vacidade tenaz que rosis te ás mais profun · viclual. . . 
das mutaç-ões da vida polittca e social. No Depois, em um codigo civ.il, não · so com-
mesmo sentido do egregio escriptol' da Fi- pendiam sómente direitos. Por. uma face, u 
nalidacle no Dit·eito, observa recont9mente lei garante aos in di viduos poderes livres de 
ENDEMANN que a experiencia das codifica- acção ; por outr~, exige a obediencia a uma 
ções tirou a, limpo que, sem a base firme do determinada .ordem de deveres, fornece; na 
direito romano, é impossível extralür da sua esphera, os elementos · necessarbs para 
theoria do direit0 pri vaào applica'ç:õBs eon- essa apreciação dos . . deve1•es e.s,enciaes que 
fo1·mes á sã. razã-o jueid:ca. • AuGUSTO COMTE considerava mais fecunda e 

O codigo civil ii·ancez offerece-nos outra. s:tlutar do., que a . e_xposiçã.o doa direit0s. 9 

p1•ova. Com os preceitos fundamentao.> d"o E', pois, neeessario que, em uma _condensa-
direito peivado implantou elle e propagou o ção clara, sé p_onham em evideNcia es~as nor-
princ-ipio da laicidad~ do direito, a prote- mas de conducta. . , 
cção da libsrdade indi'vidual, a invio~abili- Por ceeto um codigó não p0derá ser uma 
dado da propriedade o a igualdade c i vjl: 1 obra popular na sua expressão. Mas pó do , e 
Póde-se diz;or· qrte a doutrina individualista deve ser uma. obra clai·a, trans}?arent.e, mo-
se mostra muito rispida.e apprehemiva nos- vendo-se com facilidé!Jdé e na occasião. oppor-
se sy3tema de leis, mas outra não podia ser tuna. · .. 
a su~ orientação na época em . que foi p-l'e- Finalmente, os c0digos civis procurando 
parado, e ac)imal -o de anti'-liberal, da-d'l. erlgi1· o Dieeito em systema, são conduzidos 
a relatividade do terí1po; será geave in- -por essa ii.eces3idade de dar, como dizia Ru-
justiça. . . DOLF VON JllERING, a fórma m;:,i~ visível {~ 

Si o Direito é, como bellamente c9nceituava matéria jul'iclica, sem com isso diminuir.em 
Dante, 1·ealis ac per·sonalis . ad hominem a sua força pratica interna. 10 Si o systema 
proportio, quce servata servat ·societdem, co?·· é tra.b:tlho livre da doutrina, reflectir-llíe o 
1·upta co?·ntmpit, é nece::;sario; para seguran- arranjo nas construcções legaes é approxi-' 
ça dos vitaes interessea .das organisações ~o- mar o dil'eito posHi:vo do racional, é pedir 
ciaes, quo a expre~são ú1ais fiemo do direito para a lei a lógica, élJ intuiçãe e a vida que 
esteja ao alcance do tod'os, · cOmprehendida animam a sciencia. .· 
pelos que a estudam, sentida pelos que lhe E~sas razões geraea re.dobram de valor 
prestam obediencia, estimada por uns e quando applicadas ao Brazil, onde a fonte 
outeos. ' principal do direito Civil é um defeituoso 

Com o seu caracter temporal, humano, c::>rpo de leid de origem espuria, que se acha 
variavel, a lei moderna não nos deve ser em frangalhos, rnordido ru quasi tres sccul.o~ 
menos sagrada do que o fira qué!Jndo Deus a . pelas traças vorazes da decadéncia. 
revela v a poe entre' .o fragor dos trovõe3 e ó · 
fulvo clarear dos r'elamp'l.gos. ' 

A f'orça das leis em nossos dias está, como 
doutrinava OnruoN-BARROT, 8 em que cada 
um de nós reconhece e sente que a existen-
cia da sociedade depende da submiss1o ele 

. 5 Et espirit~t del cterecho romano, trad. 
SATORRES. Madl'id, 1895, I p. 22. 

6 En(iilwung in das Studium eles bur,r;. Ge-
-set.~buchs, Berlim, 1899, I. p. 5. Veja-se 
tambem, ainda no mesmo sentido, MARTINS 
JuNIOR,~Historia Geral do Direito, p. 223 
o sega. 

7 RoussET.- Scim~ce nouvelle cl~s lois·, 
Paria, 1871, I, p. 29. 

8 Dictionnai?·e ele la C~n;ersation. vcrb. 
loi, 

I I 

OS ANTECEDENTES 

Estamos muito longe d~ tel' obtido em 
torno de · nossos projectos de · codtg,!J's civis .. -. 
essa V'aSGa e beilhan.te littoratura qL'L·f os pro- 4 
jectos allemãe> suscitaram na proprb Alle-~ t~~U 
manha e no e3trangedo, '11 mas, em nosso ' 
modesto recanto scientifico. não era po;;siv'el 
snppôr., siquee um arcemedo· dessa poderosa • 

0 Su1· l'esp'rit positi~e. dlscours prálimi-
n:tirJ á l' AstJ·ontmúe populaint. p · 31 . . 

10 Op. cit. IIl, p. 83. 
11 Loia-so a respeita '1. noticia do SALI':IL-

LES no ;lnnüaire de leg. et·mn.ge;·e, 1890. 
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expansão de fo rça menifal, emergindo de tQ-
das as modalidades da ctlltura jurídica. 

Não foram, entretanto, producções perdi-
das em terras maninhas esses nossos tenta-
meus. Um delles, mais feliz, encontrou 
acolhida entre os nos~os vi"sinhos do Prata, 
qüe instillaram um pouco de balsamo con-
solador na alma desalentáda do grande ju-
rista que o preparara para desvaneeimento 
de seu paiz. Outros foram lidos, meditados 
e discutidos, perfunctoriamente embora e 
de passagem, mas o suffi.ciente para que o 
seu pensamento não desappareceS'sc, c a 
idéa ct•eadora não perdesse, no vacuo, a for-
ça inicial. 

Certamente não entraram, nesse desdo-
bramento do mesmo pensamento, á procura 
de sua realização, o plano de CARDoso DA 
CosTA 12 e o feagmento de cJdigo oJferecido 
ao ultimo imperadoe do BrazH 13 pelo Vis-
conde de SEABRA. Por motivo;; cli1ferentes, 
esses dous trabalhos não impressionaram a 
intelligencia dos juristas patr ios . O ;primei-
ro, pc,r Ser, no clizer de TEIXEIRA DE FREI· 
TAS, «um desses desvivs, em que soem cahil' 
os que abusv.m de seus talentos por amor ela 
novidade>>. O segundo por não ter appare' 
ciclo em publico. 

Restam, porém, os materiaes valiosos dei-· 
xados -por outros dos nossos mais peeclaros 
juristas. 

I. 0 projecto TéiXEIRA DE FREITAS, apre-
ciaqo mesmo na sua fôrma de Esbofo, que 
não era ainda a definitiva, no pensamento 
do jurista, é um edificio de grand(~S pro-
porçõe3 ( 4. 903 artigos) e de 'extraor(ltnaria 
solitl.ez, talhado sobre a rocha dos bons prin-
cípios pel:t mão vigorosa ele um artista supe-
rior, e, ao mesmo tempo, recorbdo interna-
mente por excessivas minucias, que talvez 
desapparecessem quando o auctor r~tirasse 
ela obra 03 andaimes que alli puzer~. em-
quanto lhe ergtüa as altas muralhas . A ana-
lyse, a decomposição elos princípios f10i con-
duzida çom admiravel vigor e segtlrança, 
mas, procuran·lo traduz[e as relaçõe~ ele Di-

12 Vejam-se: TEIXEIRA DE FREITAS.--Conso-
lidoção, nota 47 á lntroducção ; JoAQUIM 

:• NABUc~~Um estadista do imperio, 'III, p. 
- 504-506, nota l. 

. ...__ 13 O projecto do jurista que preparou o co-
digo civil portuguez não passou de um ti-

• tulo preliminar e de uma primeira, parte 
dedicada a capacidade civil e seu ex(J1'Cicio. 
Promettia ser um:a variante do codigo luzi-

-., tauo. Mas, para obviar ás objecções dp amor 
proprio nacional, o autor se decl~lra na-
tural do Rio de Janeiro e cadete honorario 
do antigo regimeato de cavallaria d'e linha 

e Minas Geraes. 

rei to Civil erri t odas as suas infinitas varia-
ções, por um preceito legal, foi mas longa 
do que convinha a uma obra legislativa. 
D'ahi a cliapersão que demm'ou a obra, e, 
afinal, inutilisou, para o fim immediata-
mente almejado, uma tão grande somma de 
esforços. . 

E' uma pagina dolorosa, a mais dolorosa: • 1 da historia int3llectual da; jurisprudeacü 
brazileira, essa em que o salJio jurista re-
nega e despedaça todo o seu trabalho ante-
r inr, sacritiicando-o, com a het•oica abne-
gação de um estoico, ao que elle julgava a 
verdade scienti:fica. ,,, 

Mas si o Esboço não poude ser tra,nsfor-
mado em lei, entrou para o acervb da juris-
prucleocia patria como a sua producção mai.~ 
vallosa, pela riqueza, segurança. e 0rigina-
lidade elas idéas. 

Uma das suas mais significativas originali-
d<1des é , sem duvida, a,orrJem adoptada para 
a distribuição das materías, cvmo se :póde 
ver pelo schema seguinte: 

TITULO PRELIMINAR: DO LOGAR E DO TEMPO 

Parte geral: 
Dos elementos do di-) Pessoas· 't Causas. 

r et 08 • • • • • · • • • • • • • 1 Factos . 
Parte especial: · 

~
Direi tos P,essoa.es em 

geral. 
I. Dos direitos pes- Direitos passoaes nas 

soa.es .•.......... :. J relações de · fami-
. lia . . 

l 
Direitos pessoaes nas 

. relações civis. 
Direitos rea.es em ge-

ral. 
Direitos reaes sobre rr . DieeHos reaes... . . c ousas proprias: 
Direitos reaes sobre 

causas alheias. 
III . Disposiçõ 3S com-; Herança . 

muns aos · direi tos i Concurso de credore.g , 
reaes e pessoaes . \ Prescripção. . . 

Não temos o articulado cor1•espondente ao 
terceiro livro da parte especial. O trabalho 
ficou incompleto. Mas podemos aprecial-o 
em seu conjuncto na Iicção que delle nos 
o1ferece o Co di; o Civil Argentino. 

II. O fragmento de preijecto que foi encon-
trado no espolio li tterario do Conselheiro 
NABuco não nos habilita. a formarmos um 

11 Ler e>sa historia em JoAQUIM NABuco, 
Obl'a citada, O em COELHO RODRIGUES, P1·o- • ' 
jecto do cocligo civil, introducção. 

• .. 
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juizo seguro sobre o conjuncto da obra, mas 
a transparencia dos dispositivos e a parte 
concedida ao direito internacional privado, 
permittem-n03 dar acolhida á conjectura de 
JoAQUIM NABuco, certos de que a tet·nura fi. 
lial apenas deu. mai3 agudeza á penetração 
do historiador: «não seria a c reação de um 

·puro philosopho, de um professor de univer-
sidade, e sim de um estadista, mais preoc· 
cupado do eifeito pratico da legislação a que 
ligasse à seu nome, do seu alcance social, 
internacional mesmo, da clareza, cornpre-
hensão e vastidão da lei do que da metaphy-
sica do direito.» u 

Podendo dbpôr dessas matarias accumu-
ladas, esforçando-me por achar nelles os élos ~.iiJ 
de uma evolução do pensamento jurídico em 
nosso paiz, meditando sobre os estudos e as 
criticas feitas na Imprensa e no Congresso, 
parece-me CJ.ue a tarefa se havia aligeirado, 
podendo ser levada a termo por pulso menos 
forte do que o de meus antecessores. 

Pl'incipalmente o Esboço de TEIXEIRA DE 
FR:EITAS e O P1·ojecto do Dr. COELHO RODRI--
GUES, mais seguidamente este que t.tquelle, 
fornecaram-me copiosos elementos para a 
constmcção que me havia sido confiada. 

Além desses matcriaes, aos quaes eu inten-
nacionalmente CJ.ueria ligar o meu trabalho, 
é natural que pedisse á jurisprudencia pa-
tria as pecul'iaridades aproveitaveis de sua 
feição, á doutrina e a legislação comparada, 
os seus inestimaveis ensinam~ntos, 

III 
ORIENTAÇÃO DO PROJECTO. UNIDADE DO DI· 

REIT'o PRIVADO. SOCIALISMO JURIDWO. MA· 
TERIA DO DIREITO CIVIL. 

lU. 0 piado de FELICIO DOS SANTOS obe-
dece a outros moldes '". Da origem des.se 
plano C0lhido em COELHO DA ROCHA, e de sua 
incongruencia com o organismo vivo do di-
reito civi.l, disse a cri ti c<~ jurídica, emtempo, 
talvez com demasiada severidade ; mas, 
quaesquer qui) fossem os defeitos do methodo 
adoptado, e difncil sé"rá desconhecel-os, h a no 
trabalho do jurista mineiro o merito que 
lhe emprestam muitas idéas justas, e o de 
ter apurado a nossa experiencia nesse do-
mínio, não só pelos estudos daquelles que o 
examinaram como pelos commentarios com Seguindo o conselho de BLUNTSCHLI, o ac-
que 0 autor longamente justificou 0 seu tra- tual P·1·ojecto procurou collor-ar-se no ponto 
balho. de confl.uencia das duas forças de cujo eCJ.ui-

IV. Mais feliz na escolha de seus guias, li brio depende a solidez das cJnstrucçõcs so-
melhor conhecedor do movimento legisla- ciaes: a conservação e a innovação, as tra-
tivo e doutrinaria, em nossos dias mos- dições nacíonaes e a theoda. das escolas, o 
trou-se, incontestavelmente, 0 Dl'. ANTONIO elemento estavel que já :.;e adaptou ao ca-
CoELHO RoDRIGUES, cujo projecto, entre- racter e ao modo de sentir de nosso povo, a 

·tanto, não logrou conquistar a approvação maneira particular pela qual elle estabelece 
dos poderes competentes. sua classificação e procut·a resolver os agros problemas da 

. das ma terias é a da escola tudesca, á qual vida e o elemento progressivo insuillado pela 
,o autor deu um arranjo part,icular, como si doutrina scientifica. 
póde verificar do plano seguinte: A tradição, lig~ndo entre si os diversos es-

_tadios do dJreito,'--í'epresentamio uma appli-
LEI PRELIMINAR cação da hereditariedade a esse phenomeno ·_ · . I Das pessoas; de ordem social, é um princípio organico da 

vida jurídica. Quem se propuzesse a legis-
- P~.trte geral.......... Dos bens. ·lal' «rompendo com o passado, faria como 

.· · - Po~> actos e factos ju- aciuelle CJ.Ue edificasse não tendo em conta a 
· · ridicos. solidez do terreno e a espessura do alicerce», 

Parte. especial. ..•... 

Dâ:s 'obrigações. 
Da posse, da proprie-

dade e dos outros 
direitos reaes. 

Do direito da família. 
. Direi to d as succes · 
; sões. 

15 Um estadista do imperio, UI, p. 529. 
16 0 pro}ecto FELICIO DOS SANTOS divide a 

parte geral em t1•es livros: das pessoas, das 
causas, e dos actos jurídicos em geral ; a a 
parte especial em outros tres livros: das 
pessoas, da,s cousas a dos ·actos jüridicos em 
particular. · ·. 

.. 

previne D'AGUANO. " 
O direito evolue, transforma -se, mas 

numa sequencia inintet•rupta, de formas que 
se desdobraiJl. prolíficas. Os codigos antigos, 
como os modernos, jamais v1eram fil'mar di· .,~ 
reito inteiramente novo, extranlfo á; tra- -
dições CJ.Ue o tempo argamassára. Assim pro,;.v-~ 
cederam os legisladores da India, da ()rec'Fa" 
e de Roma; assim se revelam as codifica-
ções civis da França, de Portugal , da Aus- • 
tría, da Allemanha, de toda parte. 
: Mas, por -isso mesmo que o direito evolue, 
o legislador tem necessidade de harmonisar ~ ::.;"··--

17 Genese e evoluzione clel Dir{lto Civíle, 
p. 120, <!(• 
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os dois princípios divergentes (o que se Depois de demorada concentração no estu·-
n.marra ao passado ·e o que propende p::~.Pn. o do direito civil, a pos3ante mentalidade de 
futuro), para. accommodar á lei ás novas foe- TEIXEIRA DE FREITAS sentiu n0cess.idade. de 
mas de relações e para assumir discreta- expandie-se num circulo de maior diamctt•o, 
mente a attitude de educador de sua nação, de abandonar as cryptas da analyse por onde 
guiando cautelosamente a evolução que · se se havia internadg e remontar ás altitudes 
n.ccusa no horisonte. 18 da gerieralisação. A attenção .fatigada exigia 

E' certo que, entre o ideal que ambiciona- mn desafwgo, mas a vontade energica e a· 
mos empolgar e as formas não raro mesqui- fecunda intelligencia não lhe . podiam, no 
nhas da realidade, a distancia póde ser lm- momento, conceder outro repouso que não 
milhante para as nossas pretenções. fosse a simples mudanç:1 de objecto. 

Nada mais laborioso, pondera LITTRJ~ , do Tomando novo surto o seu pensamento, 
que a passagem de uma concepção abstt·acta pareceu- lhe apoucada e mesquinha a em-
para uma obra efféctiva. Dada a orientação preza a que dedicara tanto labor, ·e, em vez 
que acaba de ser indicada, póde a obra ser de um codigo civil, ambicionou redigir um 
imperfeita., ha de, necessariamente, sel -o, co:ligo geral que abrangesse todo o Direito 
porque haurir na enorme congerie dos ma- privado . Mas a tentativa do consolidador de 
tel'iaes accumulado~ ·pelas leis e pela doutri- 'nossas leis civis, apezar do apoio moral do 
na é tarei'a que a BACON se afigurava ex- Com:elheiro NABuco, enconlrou da parte do 
traordinariamente grave, mas não lhe attin- Gove1'no \].ma resistencia em cuja couraça se 
gem as farpas elo clilemma imaginado pelo embotaram as investid_a,_~ do raciocínio. ' 
DR. INGLEZ DE SouzA. " Sob uma feição taivéz mais peecisa, apeza1• 

Nem será um codig'o adiantado ele mais, das divergencias secundarias, a mesma idea 
nem tão pouco uma simples consolidação do. c:mqui:>tou, mais tarde, as adhesões de ju-
direito nacional vigente. E, fúgindo -ao di- ristas italianm e brazileiros dos mt~.is dis-
lemma, escapa ao perigo de ficar .alheio a, tinctos. 3o -

alma nacional e de oppôt' embaraços á re- Propõe-se a substituição dos codigos de 
construcção social, que ,se opera em nossos Direito privado individual por um codigo 
dias ~ - uni co de Direito privado social. ' 

·Um codigo não é um trabalho de construc-
ção doutrinaria. Diante das formas novas O problema é complexo, e mais ainda se 
de relações jurídicas cumpre dar-lhes en- torna por se terem confundido duas tenden-
trada franca, si já se acham postas em cias di1fereiltes: a unidadtJ do Direito pri-
r elevo e accentuadas, reclamando apdnas 0 vado e o seu individualismo. Convém apre-
recoiihecimento legal. ciar a questão separadamente por essas duas 

faces fortuitamente unidas. Si, porém, ainda se acham indecisos os 
contornos dessas cr eações, a acção do lwdigo Unidade do direito p1·i-vado.-Para que da 
deve limitar-se a deixar-lhes o campo Aberto d i ve~·sidade, direi da dualidade, porque todo 
para que se desenvolvam sob sua prot~cção. empenho sé reduz a eliminar o direi>o com-

O campo de applicação dessas idéas polle- mercia l, para que da dualidade indicadora 
de uma especialisação de funeções, voltemos 

ní ter maior ou menor extensão, segundo 0 á unidade_, á concentraçã·J das funcçõos, for-
plano a executar e o pontq de' vista acceito. çosamente havemosde reconhecer que as re-

Logo no começo da emprez~. antes mesmo !ações jurídicas dos clous domínios, o civil e o 
de traçar-lhe os lineamentos, era necessario commercial, são fundamentalmente identi-
cxaminar o solo e determinar sobre qpe ba-
ses cumpria levantar a construcção. [)eve-
riamos ter UIT). codigo civil ou sel'ia qonve-
niente quebrar esses antigos moldes e s,ubsti-

~~ tuil-os por outros, em cuja amplit9de cou-
,., besse a il:otalirlade .das r_elações do direito 

. 30 'CIMBALI, L~ ~uo-va fase del Dir·itto Oi-vile, 
p. 358 ; PUGLIA, It Diritto nella vita economi-
ca, p. VI; ToRTORJ, Sociologia e Diritto Com-
metciale, p. 123 e segs. ; GIANTURco, L' indi-
v-idualismo e il socialismo nel Diritto corit·rat-
tuale; VrYANTB, que aliás .se contenta com 
a unidade no direito das obrigações ; CASTA-
GN0LA; CARYALIIO DE MENDONÇA. Das fallen-
·cias, S-: Paulo, 1899, I, p.· 31; CARLOS DE CAR-
VALHO . . Di?'eito Ci-vil brazileiro recopilado, 
pag, LI e segs. ; BRAZ·ILIO MACHADO, Re-vista 
da Faculdade de Direito de S. Paulo, 1897. 

-.._privado ~Eis uma interrogação que egcerra 
&!m diíficil prob len;l\1- , da technica jurülica, 
que não é o:d10 .inu, ,ne de ·uma slpples 

O) disputa de esco las. . - . . . 

18 MENGER.\ Il D::1·itto civüe e il p?·olefm·ia-
to, version de Obe;'osler, 1894; CoGLIOLo, 
Sagi sopra l' evolozione del DiTitlo p1·ivato, 
p. 27. 

10 Revista Bra::ileira, vol. citado , 

Na Allemanha e na França <1. unidade do 
Direito privado não tem encontrado as 
mesmas sympathias que na Italia. 

• 
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cas, que o objecto sobre o qual ellas se toem 
é o mesmo e pelo mesmo aspecto encarado. 

Mas justamente SJ me afigura que, no 
momento actual, essas r elações se apresen-
tam com caracteres sufficientemente distin-
ctos no direito privado commum e ·no di-
reito especial do commercio, para que se 
organisem por codigos differente.>. Já. não 
mo refiro ao modo particular do etroctuar a 
cobrança dos crcditos sobre o patrimonio 
do devedor insolvente, porque, em muitn.s 
legislações a fallencia é ·commum ao~ com-
merciantes e aos que não fazem da mer-
cancia profissão habitual ; mas a3 regr:as 
espcciaes ao contracto cambial, ás socie-
dades mercantis, ás emprezas de transpor-
tes, ás instituições bancarias, estão nos in-
dicando, de um modo il'recusavel, que ha. 
no commercio uma funcção social sufficien-
temente especialisada, que se destina a elfe-

. ctuar a circulação ram..Çla das riquezas, li-
gando as duas operações fundamentaes da 
economia-politica,-a crcação das utilidades 
e a satidfacção das necessidades. E essa fuo.-
cção, que imprime um cu.racter p.roprio nas 
relações, que dete1·mina, que exige mais de 
uma classe e pecial de agent:Js auxiliares, quo 
dia a dia se amr.ua a toma intensidade, não 
póde, penso cu, dispensar, no momento pra-
sente, um conjuncto de preceitos jurídicos 
modelados segundo as peculiaridades que ella 
faz nascer. 

Suppondo que, nesta região do mundo in-
tellectual, a evolução siga marcha inveri!a 
da commum, passando do polymorphismo á 
fôrma unica, da especi:l.lisação para a uni-
f'ormit.ladc, que_ se contraia, em vez de _se 
destlobrar, ainda é premcttura a reforma, 
porque ainda subsistem as c:msaq deter-
minantes da distincção en-tre os dons ramos 
principaes do direito privado_ 

l'jem se desloquem os. termos da questão, 
a.l!egando que, hoje, o commercio não é mais 
o pt'i vilegio de uma classe, porque são pee-
cisamente rela,ções especiae_s q!le o di~·eito 
commercial pretende regular, pouco impor-
tando que ellas se circumscrevam a um 
grupo de pesso:..s ou se e.;tendam á genei'a-
lidade dos indivíduos. Não é do ponto de 
vista particulae das pessoa l qLte a distincção 
é feita, mas em attenção ao objecto das rela-
ções travadas. Si a me:liação ou, como pro-
fure dizet• EacoLE VIDARr, a intromissão, dá. 
um característ ico de facil assignalamento ás 
operações do commeecio, é natural que por 
esse mesmo prisma as · considere o Direito. 

Além disso não é rigorosamente exacto 
dizer que os negociantes não constituem 
uma classe, pois a sociedade se estratifica 
em camadas, em classes, entre as quacs se 
divide o trabalho social, c de cuja emulação 
resulta. o prog,resso das agglomeraç.õ~s ·hu-

vol. I 

,, 

manas politicamente organisadas. Classes 
tambem constituem os industriaos, opera-
rios, militaees, os magist ·aclos; Pxercendo 
c:tda uma dellas uma ue·teeminada ordem de 
funcções. Mas não é o direito de uma clasje 
que ·se procura manter, é um genero de re-
líJ.ções que se tenta garantir, não por uma 
legislação exeepciooal, mas pm• um desen-
volvimento natural da legislacão commum, 
quo se adapta a uma certa modificação do 
meio. 

Quanto ao objecto, (L mataria do dieeito 
civil, a primeira inspocçã.o revela-o mais ex-
tenso do que o do commercial, pois que fal-
tam a este as relações de fctmilia e de 
successão hereditaria, que dão origem a 
gi'ande numero de actos jurídicos e de insti-
tutos (casamento, filiação, patl'io poder, 
adopção, regimen · mateimonial, testamento, 
legitima, etc.) Sei que muitos juristas en-
t endem que o fundamento exclusivo do di-
reito é o facto economico, no qual se devem 
procural' as suas origens e as causa-3 de suas 
transformações. 21 Mas esses mutilam o Di-
reito e desfiguram o seu conceito. O Direito 
tem elasticidade e amplitude bastante para 
envolver todos .os phenomenos sociaes que 
necessitam de ser coactivamente éissegurados 
como condições de que depende a coexis-
tencia h_umana. Neste sentido, m::ts sómcnte 
nelle, pôde-se dizer com PmTRO CoGLIOLó e 
SUJ.I~NER MAJNE que o dil'eito, pot' seu ca-
racter formal, póde assimilar qualquer nor-
ma de condncta social. Basta imp::>l-a por 
uma lei jurídica e provei-a de coacção 
judicial. 

Restringir o domínio, me.:;mo do Direito 
privado, aos bens materiaes, ao elemento 
economico, é deixar fóra de sua acção uma 
I.Jella porção da acti v idade humana, um 
grupo considcravel de interesges, que nem 
sempre se podem ajustar á idéa de preço, de 
consumo ou de troc:J.. 

Ponhamos de lado as reli.l.ções de f,tmilia., 
que poderiam constituir um grupo á paetc. 
Seriam, pordm, exclusivamente economicos 
os interesses de uma sociedade de fins ideaes 
( scientifico·s, lit\eraeios, religiosos, de edu-
cação ou de recreio)? Sel-o-hiam os de um 
autor? A' idda. de · interesse é, sem duvida, 
o nucleo do conceito do Direito no p8nto de 
vista do individuo; mas J riERING, em uma 
daquellas paginas rutilante'J e exhaustivas, 
que sómente a-3 intelligencla3 cxcapci011aes 
sabem traçar, evidenciou que não é sómente 
o intere>se p:.tteimonial, economico, o qtle 

21 TORTORI, op: cit.,p. 30 e segs. PUGLIAI 
op. clt., passim. E' tambem o pensar de 
LORIA, PELEGRINI, GRAZIANT, FORNASAR', 
FIORETTI. 

2 
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merece a e:ffectiva protecção do Direito, 
mas tambem o interesse moral e o intelle-
ctual, a ai-feição, o simples prazer, quando 
legitimo, a tranquillidade do espielto, a inte-
gridade do cor·po e um gl'ande numero de 
outros. 22 

Esse conceito estreito do direito compre-
hende-se que o formule um economista, em-
bora alta e merecidamente reputado como 
LoRrA; mas, difficilmente se explica em ju-
ristas esclarecidos como os peoceres do mo-
vimento unificador na Italia. 

IcrLro V ANNI 23 patenteou a falsidade dess:J. 
doutrina, que attribue ao pheuomeno eco-
nomico a razão da evolução social, fazendo 
notar que si esse phenomeno se mostra inde-
pendente dos outros, cumpre reoonduzil-o 
ás suas causas, entro as quacs os caracteres 
physio-psichicos dos membros da communi-
dade e as condiç0es da natureza exterior 
occupam o primeiro logar. 

Mas, suppondo que assim não seja, que o 
objecto do Direito peivado não se estenda 
além dos bens patrimoniaes, ainda assim a 
distincção entre o civil e o commercial 
subsiste, porque a,lgo difl'erente é o modo de 
encarai-o nesses dous systemas de leis. A 
idéa de PrsANELLI, aliás dentro do recinto 
da economia política, não foi desapprovada 
pelo unioni~ta ALFREDO TORTORI :-no Di-
reito civil os bens são considerados no seu 
valoe de uso, e no commercial, no seu valor 
do tróca, r 

Desenvolvendo esse pensamento com extra-
ordinario criterio e admieavel poder de ana-
lyse, RAOUL DE LA GRASS8R1E teaçou OS 
limites precisos dos dous campos, ~alientou 
os caracteres differentes do Direitot civil e 
do Direito commercial;. I 

1.0 «0 dir•eito mercantil, diz ello 24, oc-
cupa-se, não com o direito civil, da riqueza 
adquirida e a conservar mas da riq1.1eza em 
via de formação. Os elementos, em toga r de 
estarem immoveis ou immobilisadoa1 acham-
se em perpetuo movimento, em aUrito per-
petuo. Póde-se dize!' que os éleme~itos for-
madores do substratum do Direito commercial 
se achatn e!_!l estado dynamico, emquanto 
que os que sao substmtum do Direito civil se 
achallliem estaclo estatico, o que aliás não 
tem referencia alguma com o es5adg estatico 
ou dynamico do proprio Dü•eito. » 

2
' Questões de Direito Civil, tra.d. d13 ADIIER· 

BAL DE CARVALHO, Rio de Janeiro, 1899. 
Dos lucros nos cont1·actos. 

23 Programma c1·itico de Sociologio1• 
~ 4 Op. cit. pags. 133-137. Limito-me a 

transcrever as theses principaes, ~ara não 
alongar muito a citação. 

2. • «No Direito commercial, todas as co u-
sas são fungíveis enhrc si ou tendem a sel-o 
e a se confundir em um terreno commum, o 
valor. No Direito civil, ao contrario, são n.s 
p1·oprias cO!!Sas, não directamente o sou va-
lor, que são consideradas.» 

3.0 «No Direito commercial, as pessoas tor· 
n:tm-se anonyrnas, assim como as oouzas fun· 
giveis; ou mai3 exactamente, o anonymato 
confunde-se com à fungibilidade podendo-se 
dizer que as pessoas tornam-se fungíveis 
entre si, uma póde fa2ler funcção da 'outra.» 

4." «0 Direito dvil tendo por fim conservar 
a 1·iqueza ou t1·ocal-a, valor por valor, por 
uma outra, é pouco movei. Os modos ele 
t?-ansmisscro são lentos. O Direito commerc!ial, 
tendo por fim formal·fL, fazel-a cir·eula1·, 
trocar incessantemente os elemêntos em for-
mação, deve ser rapitlo. Dalli a mobilisação 
do Direito em sua transmissão.» 

5.• « Emfim, o Direito· commercial dilfere . 
essencialmente do civil, quanto á sua distri-
buição entro o estado estatico e o dyna-
mico.» Este é, para a tlleoria do auctor, o cri-
teeio mais impol'tante dos que accentuam 
a divergencia entre o direito civil e o com-
mercia.l. 

E' verdade que o citado jurista acredita na 
fusão futura dos dous geupos de leis, pela 
mobilisação de mais em mais rapida da pro-
priedade immovel, e pela transferencia dos 
creditas por meios tambem mais celores. 

Mas, ainda que devamos ter confiança nas 
inducções da doutrina e accoitar como ver-
dadeiras certas provisões que se nos apre-
sentam como inferencias logicamente extra-
hidas de observações exactas, um codigo não 
deve aspirar a ser mais do que a condensa-
ção dós roaultados adquiridos, das conquistas 
realizadas na. época de ssu appJ.recimento. 

O exemplo do Codigo Federal Suisso das 
Obrigações é um argumento que não colhe, 
porque esse codigo s~ restringiu á parte 
mais a bstr-acta do direito privado, áquella 
em que a evolução theorica se pôde consi-
derar- completa, tendo se elaborado sobre 
as seguras bases do direito romano. A theo-
ria das obrigações, é por assim dizer, a parte 
central do direito civil, a mais solida, a 
mais extensa, pois que os seus fundamentos 
estão definitivamente lançados e por todas 
as ~utras divisões do direito · ella penetra. 
Ma1s extensa aqui, devo prevenir, não quer 
dize_!' conceitualmente mais geral. 

. N~o h~ ~ma theoria das obrigações para o 
d1re1to ClVll, outra para o direito commer-
cial; ha simplesmente applicações, adapta-
ções resultaubes da actividade mercantil. 
E' justamente esta theoria o plexo em que 
os d~us systemas se encontram, e por onde 
se. llgam. _Entretanto, no citado Codigo 
Smsso é facll destacar o que tl:{m a genera-

• 
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lidade do dit·eito privado e o que o:fl'erece a da por SPENCER. Reduzindo-se o di1·eito 
especialü;ação do direito mercantil. commercial ao conjuncto de normas jurídicas 

E não foi intuiéo do legislador helvetico, relativas á ci1·cutação da riqueza, virão 
ao_menos não _foi o intuito preponderante, talvez juntar-se-lhe o ag1·icola referente á 
umfi_car c_once1tual"~nente os dous ramos do sua_p1·oducção e o industrial regulador da 
d1re1to pr1vado, e s1m tornar o direito pri-. sua tmns{ormaçíio, constituindo os tre3 ó 
v~do nesta parte, á semelhança do que ante- dil·eito economico de que nos falla GREEF. 2 7 

rr01:mente se teotár_a n::~. Allemanha, um ne· Ainda do aggregado geral do direito pri-
goCio da competencm federal. vado se hão de desprender e integrar outros 

«O direito civil, diz SA.LEILLES referindo- grupos de normas, que, por seu desenvolvi· 
se a~ _movime~to de codificação na Allema- ~ento e PEr sua _progressiva especialisação, 
nha ·•, pelo direito de família, pelo direito n?-o pode~ao_ mais ser comportn.dos n? am-
das successões, pelo dieeito matrimonial btto do dtretto commum. Já se annunct::L al-
est<í intimamente ligado ás tradições popu: gu~a causa _de_ se~elhante da parte d~s a)2-
lares. Só_mente a materia das obrigações, pel!t~ados dtrett~s mtellectuaes: ~as é mu~ll 
por motives analogos aos do direito com- e pm•tgoso dar as nossas prev1soes e conJe-
mercial, é que se presta facilmente á uni.- cturas o valot• de realidades colhiàas pela. 
:ficação.» As .. considerações que actua.rarn obsor':'a9ão.. . . . . 
sobee o esp1rlto dos le"'isladores allemães Indwtdualtsmo no clt1'etto pnvaclo. Esta 
p~r~ ini~i~rem o trabalho de unificação do outra face d_a qu~stão, des-bastada dos exag-
d1re1to CIVIl pela materia. das obri"'açõcs de- geras reacCionarw,s, encerra uma conden-
via.m se ter apre.>entado aos qu~ se ])l'O· saçã.o do reclamos socia.es que merecem ser 
punham a resolver o mesmo problema na ouvidos, com o impulso para uma a.pplicação 
Suissa. . mais exacta da lei de igual libe1·dade de que 

Uns e outros comprehenderam que era de nos falla SPENCER. 
bo!n aviso iniciar a tarefa pela parte do di· . «Ao individualismo abstracto e deso_rg~
relto que menos sotft•e as influencias dos cos- mco, observa GrANTURco, convém subst1tmr 
tumes, qu~ menos val'ia entre os povos, que um individualismo. quo se adapte organica-
todos acceltaram como definitivamente pre- mente aos fins soCiaes do Estado ; a moral 
parada em seus fundamentos pela elabora- individualista deve completar-se com a mo-
ção dos juristas romanos. ral social; os codigos do simples direito pri-

M::~.s si ~er~os ao exemplo suisso uma in- v~d~ dev~m trans~orm::~.r-se em codigos de 
terpretaçao dt1ferente, não terá o argumen- dtrmto prtvado soctal.» 28 

to adquirido maior valor, porque se lhe póde Mas cumpre, por outro lado, ponderar 
oppôr o exemplo da Allemanha onde não se que esse direito privado social não póde ser 
julgou de c~nveniencia elimina~ a di >tincção ?utra causa ~ai~ _do que o eqt~ilibrio dos 
entre a legtslação civil e a commercial. Ao mteres.>es do md1v1duo e da socwd::~.de pela 
lado do Codigo Civil reapp::~.receu revisto, disciplina das ~elaç_ões en~re_ as classes. 
remodelado o Codigo Commercial, deixando- Dentro dessas ~atas sao poss~vms e ben~:ficas 
se passar a opportunidade para subvertel-o as reformas, .~ora dell~s se~ao sub':ers1v_as_. 
na massa geral do direito privado. Por occ.as1ao de dtscuttr o Codigo C1V1l 
~~roce-me, pois, que mais fortes razões Alle~ão, a:gitou-se, C?lllO. e_Ea de prever, a 

~:uhtam_em favor da ~outrina da distincção, questao soc1al e nas dtsposiço~s. delle pene· 
a qual nao falta o apolO de autoridades emi- tl'aram algumas gottas do soctahsmo. _g 

nentes. 26 Mais provavel é que a ditreren- Aos proceres da escola parecet'am mes-
ci::L\ão prosíga e que do Direito mercantil se quinhas essas concessões que não condeguiam 
destaque o industrial, confirmando-se mais obliterar a nodoa de burguczismo que, por 
uma vez, em relação ;:ts formas do direito igual, deslustra os codigos civis imperan-
objectivo, a lei geral da evolução demonstra- tes. Não ponderam esses intransigentes c1ue 

um codigo deve ser a. resultante de forças 
2" Annuaire ele legislation etrange1·e, 1896. 

p. 146. A mesma observação havia feito 
anteriormente RAOUL DE LA GRASSERIE. 

'
0 VIDARI, ao,·so di Diritto Oommerciale, 

I, p. 7!3 e seg.; SACERDOTI Sttlla existencia e 
e autonomia d~l Di1·itto oommm·ciale, !885 ; 
CoGLIOLO ; Ftlosofia clel di1·itto p1·ivato p., 
223; GABBA, Questioni, 1897, vol. I, p. l e 
S09S· DELOGU; ABEL ANDRADE, op. cit. p. 
CXLV, onde se encontra uma copiosa biblio-
graphia relativamente a este assumpto. 

collidentes, orientação synergica dtPelemen-
tos apparentemento antagonicos, obra de .. . 
compromisso e transacção, commtmis 1·eipu-~ 
blicce sponsio, e não o predomínio de uma 
crença, de uma opinião, predomínio que só "' 
poderia licitamente ambicionar a doutrina 

27 Inlroduction á la sociologie, 1886, I, p. 
214, II, p. 328 e 361. 

18 Apud TORTORI, op. cit. p. 268. 
•• ENDEMANN, Ein{ülwung I, p. 8, nota 9, 
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que, operando a convergencia dos <;lSpiritos, jurídicas. ENDEMANN, depo!S de deixar .trans-
tivesse conquistado a unanimidade dos votos ·parecm: o; seu pezar por nao ver deciclula pu 
e firmado~ quietude das aspirações definiti- dilucidada és.;;a difficuldade .POl' um ·precerto 
vamente satisfeitas. do Codigo Civil allemão, reconhece que uma 

As codificações sempre foram mais tra- definição seria perigosa, e, afinal, collocan-
balho de depuração, de condensação, de en- do ·se na posição do legislaüor, nada encontra 
feixamento, de classificação, de methodisa- d'e mais precioso p:~.ra dizer-nos do que nos 
ção, do que aventurosos transitos, por sendas dissera anteriormente o comelheiro NAnuco, 
n al desbravadas. Em relação ás regras ju- no art. 23 do seu projecto:- o Direito Civil 
ridicas, que se tornaram vetusta~, ob3oletas, é o regulado pelo Codigo ·CiviL 30 / 

o codiôcador e o consolidador assumem a Realmente, si a mens legis póde fornecer-
mesma posição, usando ambos do processo nos uin criterio para disti-nguirmos o Direito 
da eliminação. Em feente ás novas forma- privado do Direito publicn, si o Direito pri-
Ções, ou estas já rasgaram sulco do organis- vado encara mais paeticularmente o in di vi-
mo social, e cabe a') codificador abrir:-lhes duo e a socied:.tde, cmqu<J.nto distincta do 
espaço no seu systema, cercando-as de pro- Estado, ao passo que o Direito publico visa 
tecção legal, ou ainda se acham mal defi- 0 cidadão e a socieda-de politicamente orga· 
nidas, vacillantes, e é dever do codificador, nis:tda, quando temos de traçar os limites 
si as divisa, deixar-lhes o caminho aberto entre o Direi'to Civil e o Commercial, que é 
pa1•a que se de.3ónvolvam e preencham a um seu prolongamento ou, por assim dizer, 
funcção social a que se destinam para que uma projecção de suas linhas principaes, 
vicem, si morecerem viger. Injectar-lb.es entre -cJ Direito Civil p1•opriamente dito e o 
seiva, c::~.n ni'J tenlnm p')r si, ·poderá seu pt•ocesso, re.>uegern as·difficuldades. 
ser uma intervenção funesta na economia A dem'trcação entre o Dieeito Civil c o 
da vida social. E' preciso, poi.~, marchar Cómme1'cial re.mltará nítida depois de pro-
muito cautelosamente por es.ses terrenos, mulgado o Codigo Civil; e colnpletal·-se~ha 
cujas orlas ainda ensombra o de.:;conhecido. com a revisão, então indispensavel, do Cod1go 

Cumpre evitar do indiv-idualismo o que Commercial. . 
elle contém .de exaggeradamente egoístico e Maiol' delicadeza de tacto exige, talvez, a 
desorganisador, mas não é perigo menor res- distincção entre o qt1e é puramente institu-
valar no socialismo absorvente e aniqui- cional no Direito Civil e o que é processual, 
lado r dos estímulos individuaes. E fallo só- porque é preciso' seguir a linh:.t indicada 
mente desse.sqcialisni.o que se nos ap~e ;enta pela Constituição Federal, art. 34, n. 23, 
como uma soluç.ão empiriéa das duras con- sem cercear o que foi attribuido aos Estados 
tingencias do presente, e não des1e pro- .e sem prejudicar a acção tutelár e unitica-
dudo genuíno da anarchia mental 11ue in- dora do Direit'). 
veste contea a organisação. da propri1edade, O que se deve entender por Dit·eito pro-
da família e do Governo, sem sab,er que cessual ~ Dever-se-hão incluir no seu conceito 
forças hão de substituir a essas que nreteu- a doukina das acções e toda a theória das 
de eliminar. A primeira feição do socia- peovas, ou simples~ente a fórma eatabely· 
lismo h a de naturalmente orientar-se melhor cida pelas leis para se teat<J.rem as cu usas 
esclarecido pela sociqlogia ; a segunda é o em juizo~ 3 1 

fermento peqduzído por um e3tado de in- A acção, modo' de e!fectividade do Direito, 
quietuç.ão, de constrángimento, de rrevolta é um elemento essencial de ssu conceito. 
em 11ue se ato ementa uma parte · con~idera- Subjecti vamente o Direito ê um iJ.:1teresse 
vel do genero humano. que a lei peotege. O interesse é a parto nu.._ 

Do ponto de vista indicado, pa1•ec,em ex~ clear, a protecção legal, o íegumento com 
ces.>ivas e· indebitas todas as incapaeidades que a sociedade reconhece a consonancia en-
que não resultam da falta de desenvolvi· t ~·e o egoísmo do individuo e as necessidades 

""' • me·nto do espírito, de uma pei'Gul'baçãp mais da co-existencia humana. . 
~~ ou inen~ profunda da mente, da impossi.bili- O Codígo Civil, estabelecendo dlreltos, re-

-._,dade material do acto ou de uma nece~isidade conhece, ao mesmo tempo, as acções que os 
indeclinavel de co-existencia no OÜ'tjulo de 

v organisação du família ou da sociedade; mas, E' iê"h I 28 30 pot· outl'o lado, aplain'am-se as duras arostcts 30 ENDEMANN, 'mi'16 1"ung, , pagB. ·. • 
do iudividuD.lismo pa"a facilidade de 'convi- 3 1 C f. SA VIGNY: Systema, V§ 204; JnEH.ING, 
vencia e para que os fl'acos se l'econheçam Espiritu del Derecho Romano, IV, p. 14; JoÃo 

!J!!'IIlr~ ~ ampar~dos pelo braço forte da lei no ' confli- MoNTEIEO, - 'l'heoria do P?·ocesso Civil e 
11 c to de interesses que .teavat'em com ois ricos , Comrnercial § 28; "BÁRRE, Code Civi.l a?lenu~n~l, 

e OS poderosos. pag. 30; CAl~LOS DE CARVALHO, Dwetto C·tvtt, 
Materia do Direito Civil- Não é facil deli- p. XX e segs.; JoÃo ' MENDES JuNIOR c PE· 

mitar o campo das difi'erénte3 disciplinas, DRO LESSA, Polemica. 
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protegem e asseguram, e fal-as extinguir 
poe meio da peesceipção. A força m·eadol'a e 
a extinctiva da acção enquadram-se no Codigo 
Civil, poeque se acham tão intimamente 
ligadas ao direito que por uma necessidade 
logic:J., pela enrytltinia do systema, a mesma 
lei que reconhece a faculdade mol'al de ob:·ar 
dpve apoiai-a com a garanti1 de que o potlee 
publico ha de intei'VÍl', si alguem se oppuzer 

' a seu livl'e exercicio. 
Porém as fôrmas da. a.cção e o modo de 

exercel-a pertencem ao processo. 

Alguns jul'istas, dos mais cgregios que 
possuímos, 33 justamente apprehensivos 
diante da possibilidade da desorganisação do 
Direito entro nós e convencidos de que a 
unidade do Direito é vinculo poderoso para a 
manutenção da unidade nacional, teem pt'o-
curado oppôt• obstaculos á tendencia disper-
siva e dissolvente que pretende ampliar as 
attribuições legislat ivas dos' Estados em de-
trimento da União. Convém que essa reacção, 
salutar por seus generosos intuitos, se man-
tenha dentro dos prt?ceitos constitucionaes, 
sendo uma interpretação juridica, um desen-
volvolvimento do· dispositivo constitucional, 
sob pena de inutilisar os seus e-Jforços. 

Quanto êlS pl'ovas, entendo que cabe ao 
direlto civil det<:>rminal-as, indicar-lhes o 
valm' jm'itlico e as condiçõe: de sua adrn-issi-
bilidade, 32 po;·que de outro modo 0 Diraito Cumpre que enxerguemos claro nesta si-
não teeia uma fôrma detel'minada no respe- tuação em que nos col!ocou'a ConstHuição 
ctivo codigo, fic1ria dependendo da que lhr Republicana, J?ara tirarmos della as infe-
viesse dar o processo, p a fôrma é tamhem ro_ncias logicas exigida~ pela applicação d_a 
elemento conc~itual d:o Direito. Consr.quen- !01 a?s factos, e que, faze~do ?essar as anti-
temente, si no Direito Civil predomina a · nom1as en~Ee o quet•er legtslattvo dos .Estados 
ph::tse da detel'minação, ha. tambcm nelle e o d_a. U~taq, entrcm_os _em um penado de 
o aspecto prooat01·io, que é essa indica.ção C?Dctha:çao e b~~'moma, para 9-ue pbssa ~une-
do.> meios de provar a existencia do Dieeito, cwnar com faCilldade e cnergr!L este ~elrcado 
e o momento da sancção, que é repre;entado a~pa~~lho do governo feclerattvo. St a Çon· 
principalment~ pPla acção. stiturçao Federal ~nvcredou.por um ca~tJ?hO 

Moracem, portanto, applausos aquelles co- e~rado, em_ resp01to á_ du~lrdade d? D_rrmto, 
digas .que, como 0 italiano, 0 pol'tuguez, 0 nao é com wte~pretaçoes tncompatlVets com 
hespanhol 0 aro-entino 0 0 unwuayano in- os seus ouunctados que havemos de fazel·a 
cluiram n~s seus"' dispositivos a bmatel'ia' das retroceder. 
provas. O Di'eeito proce>sual indicará o modo Não é licito retil'ar dos Esta.dos a compe-
de constituir a prova e de produzil-a em tnncia para legislaeem sobre o Direito pro-
Juizo. cesstful; mas, si á União compete privativa-

Em alguns institutos, o Direito Civil dilata vamente formar o Direito Civil e o Commcr-
um tanto mais a esphera de suo.s detennina- cial da Republica, é claeo que ao legislativo 
ções, quando a fôrma e a prova do acto se federal caba dar a.os diversos institutos o 
consubstanciam por tal modo que não basta arranjo, a organisação que lhe parecer con-
presceever em que condições <>-lle é valido, é vinhavcl, e qrte, portanto, não deve tolher-se 
indL.;pensavol, pal'a apresentai-o em sua inte- a stn acção, sacrificando a logica do D·ireito, 
gr idade, descet' aos drtalhes, cuja ausencia a integridade dos institutos e a harmonia 
o mutilaria talvez. Assim é par~ieularmente das suas partes componentes, quando a se-
em t•elação á celebt·ação do casamento e á pal'ação entre o fundo e a fórma poderia 
facção dos te3tamontos. As formalidade..; acarretar um desasteoso resultado. 3'• Esse 
preliminares e as da celebração do casamento argumento, de ordem praticJ. e doutrinari::t 
são pl'ocessuaes, mas indispens;weis p~.ra o ao mesmo tempo, se reforça com a considera-
acn.uamento das linh::ts que desrnh1m o ção de que as leis federaes teem natural 
instituto. preeminencia sobue as estadoaes, em canse-

Sem ellas o instituto estaria manco, im- quencia do systema de governp quo adoptil-
pel'feHo. Em relação aos testamentos, como mos, e porque os leg(sladores feder,\les sKo 
determinl1r-lhes as fôrmas sem, ao mesmo reprose~tantes dos Estados. 
tempo, declai•ae quaes os reqLtisitos essen- Athan am-se por osse modo ·as mais dur:.t-s oi# ~· 
ciaes do cada uma dC'Jlas? escabrosidades d.o assumpto, creio eu. 

3• JoÃo M~>NDES JUNIOR·- Revista de lttris-
PI'ttdencia. Vol. VI, pag .. 208. 

33 CoELHO RomuauEs-Introclucçüo ao pro-
jecto do Codigo Civil; JoÃo MENDE:s JUNIOR, 
Revista de J/,!,?··ispntdencia, vol. cit., Revista 

'reito braziZe·Í?'O (polemica); CARLOS DE CAR-
VALHO, Di1·eito Civil bmiileiro. in~roducçii'o ; 
CARVALHO DE MENDONÇA-Das fallencias e dos 
m eios preventivos da sua declaraçtío, S. Paulo, 
1899. 

da Faculdade de S. Pattlo, 1899; JoÃo Mr,NDJ's 3' Veja-se, no mesmo sentido, PEDRO LESSA, 
Jt:NIOR e PrmRo LESSA, Uniformidade do Di- , Unifonnidacle do Di?·eito bnt;:;ileiro, 

...1 

• 

•.. 



CODIGO CIVIL BHAZILEIÍW 

IV 

CLASSIFICAÇÃO 

Em direito, como em qualquer outro cir-
culo do idéas, a classificação é um processo 
logico, tendente a facilitar e a tornar mais 
exacto o conhecimento dos phenomenos, 
agl'Upando-os hierarchicamente em um re-
duzido numero de typos. Debaixo do ponto 
de vista logico e estatico, um codigo é, 
principalmente, uma classificação de pre-
ceitos que adquirem. iJ:lcontestavelmente, 
maior nitidez de fórma e maior energia de 
imperio pelos simples e.tfeito da ystema-
tisaçã:>. 

E', pois, uma questão fundamental, em 
que peze a PLANIOL. 3• Mas tão debatida 
tem sido ella e tão magistralmente foi tra-
tada entre nós por TEIXEIRA DE FREITAS, 
que não ha mais interesse em arregimen-
tar argumentos theoricos em torno della. 3• 

As preferencias pela denominada classi-
ficação allemã se teem generalisado e avi-
gorado por tal fórma, que é caso de re-
paro ver um codigo recente como o hespa-
nhol dar prestigio á classificação do Codigo 
Napoleão, cuja inferioridade muitos juristas 
francezes lealmente reconhecem. 

Dizem alguns que a classificação allemã 
é « puramente empirica, sem um principio 
superior, do qual sejam divisões as clas-
ses em que se agrupam os Direitos~· 37 

Mas a opinião hoje dominante é, ao con-
trario, que essa classificação fórma um 
systema logicamente constituído, e+'ll que os 
diver.sos membros se preucle:rtl. e 'se com-
pletam, sem se prejudicarem e sem se con-
fundirem. · 

E', como diz CoGLIOLO, um methodo que 
está radicado em nossa tradição, e quo seria 
difficil pôr de lado; além de que não poderia 
ser seriamente comhatido, pois se funda 
em conceitos de logica rigorosa, embora 

3• Tmite de D1·oit Civil-, I, pag. 29. 
36 TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação das 

L eis Civis, jntroducção. Vej:J.m-se tambem 
SA VIG. ·:r Systerna, vol. I ; BELBIE. Philoso-
phie tlu Droit; COGLIOLO, Sagi, cap. XI, e Fi-

~ loso(te del Diritto § 14; RIBAS, Curso de Di-
reito Civil Bra;:;ileiJ·o, I; LER:lli:'iiER, Introdu-
dion d l'histoire du Dr·oit ; ABEL ANDRADE, 
Commentario, introducção ; RoUSSET, Science 
Nouvelle des Lois, I ; GLA so~. Droit Civil 
et le Divorce, e o artigo na Encyclopedie 
sobre codificação ; AMIAUD, Les L egislations 
civiles. 

a7 CARLOS DE CARVALHO, Direito Civil; LA-
FAIE'l'TE, Di1·eitos de Famitia, Int?·odttcçc7o, 
pag. IX. 

ainda existam difficuldades de applicação c 
sejam possíveis vantajosas innovações no ar-
ranjo interno dos institutos. 

Quando se pretende distribuir em clas-
ses as diversas relações de Direito, é possí-
vel variar o ponto de vista, agrupando-as, 
por exemplo, segundo as suas causas gera-
doras, como propoz LEIBNI'rZ, ou segundo o 
sujeito do Direito, como fez o VIscoNDE DE 
SEABRA, ou, finalmente, segundo o Eeu obje-
cto, como era ponsamento de TEIXEIRA DE 
FREITAS. 

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

Tal criterio faz-nos encontrar as quatro 
categorias de relações indicadas sob a de-
nominação de direitos da farnilia, das cou· 
sas, das obrigações e das successões. 

Não existe ainda accôrdo a respeito da 
ordem em que devem ser collocados os di-
versos agrupamentos de institutos e da 
comprehensão que lhes cumpre dar. 

Assim é que a parte especial, umas vc• 
zes se abre com o direito da fa.milia., 3s 
outras pelos direitos das causas, 3• e outras, 
finalmente, pelo direito das obrigações. 
Existe uniformidade de vistas sobre as linhas 
fundamentaes do systema., mas snbrenadam 
di vergencias secundarias. 
_ A perfeição scientifica ainda não foi at· 
tingida, e os estudiosos, aquelles que am· 
bicionam dar ás construcções do diroito a 
pureza de linhas alcançada pelas artes 
plasticas, aquelles que tratam o encadea-
mento das regras jurídicas como um todo 
cuja harmonia resulta do rigor logico de 
seu arranjo, e aquelles que vêem na~ leis 
jurídicas uma das mais elevadas expressões 
da vida do organismo social, ainda traba-
lham por detergir essas sombras. 

Parece-me que ha melhores fundamentos 
para comêçarmos a exposição das ma te-
rias do dü·eito civil pelas relações de fa-
mília. 

ss Rmas, Di?·eito Civil Bra;:;ilci?·n, I, 
pag. 323 e segs.; RoTa, System.; GIAN'l'UROO 
lnstiftt;;;ione ; GABBA, Quistioni ; d' AGUAi'íO, 
Genese e voluzione del DiTilto Civilc ; CJ<\U1ALE, 
Ntwva fase del Di1·itlo Civile; LlmR, DI"<Jit 
Civil Russe; Codigo Civil da. Austria. 

3o SAVIGNY, Systema ; MAKELDEY, 11Ian. ele 
Droit romain; CUIRON, Instituzioni; CoGLIOLO, 
Filosofia del Diritto PTivato; BARRE, Le 
Codc Civil; CARLO$ DE CARVALHO, Dil·cito 
Civil ; codigos civis da Saxonia e de 
Zul'ich. 

'° Codigo Civil allemão ; P1·ojecto CoELHO 
RoDRIGUES. 

• 

J 
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Resumo as minhas razões nos enuncia- ver ao de familia applicado e terminar com 
dos seguintes : o das successões. 

a) No U.rupo das relações juridicas da Mas, para não scindir o direito da familia 
~ d · t é d em duas porções, resolve transportar o que família, a ·idéa pro omman e a a pessoa, elle denomina Direito da Familia puro para como no direito das causas a icléa preclo- d 

minante é a da propriedade em seus dilfe- o logat' onde se deve achar 0 applica o. 
rentes aspectos, no direito das obrigações Acho preferível considerar as relações de 
é a de credito, e na das successões é a de familia em sua integridade, no ponto ~m 
transmissão hereditaria dos bens que o que ellas se nos apresentam; porque, SI a 
homem accumula para augmento de sua idéa capital ahi se encontra, os seus naturaes 
força do expansão vital. de3envolvimentos devem ser por ella attra-

Ora, si bem qu 1 a idéa de homem seja hidos, mas não deslocai-a. 
mais extensa do quo a de pessoa, é certo e) E' certo que ao descerrarmos a influen-
.que para o Direito privado em sua pureza, cia das relações de família sobre os bens, 
todo o homem é pessoa ; portanto, a consi- iremos encontrar as noções de propriedade o 
deração social e .a propria logica approvam de obrigações. 
o argumento .que o bom senso e o criterio Porém esse inconveniente, que não será 
jurídico haviam fornecido ao eximia GA.ro, facilmente elidido, é maior ainda se iniciar-
e que as Institutas de Justiniano reproduzem mos a série dos grandes institutos civis pelas 
(l, 2 § 12): prius de pusonis videamus.. • obri~ações, porque estas implicam forçosa-
qum•ttm causa jus constitutum est. mente a noção de· propriedade, desde que 

E' o homem, a pessoa, o sujeito do transponham o c~rc11lo rest,rictissimo das 
Direito que primeiro se deve destacar, eu- prestações de serviços recíprocos, e offere-
oabeçando a serie dos grandes grupos de cem, no seu conjuncto, um conceito mais 
relações civis; complexo e menos geral do que o da proprie-

b) Adaptado o criterio classificador da dade. <3 
geueralisação Q.ocrescente, depois da parte Nem seremos melhor aventurados si assen-
geral, na qual se incluem, sob uma feição tarmos como ponto de.partida de nossa ex-
abstracta, os princípios applicaveis a todós posição o direito das causas, pois basta 
os momentos, situação e fórmas do Direito recordarmos as limitações impostas ao domi-
privado, elevemos enfrentar os institutos nio pelas relações· de vizinhança, yela . indi-
juriclioos do direito ela família, que são par- visão e pelos onus reaos para evidenCiar-se 
tes integrantes dos fundamentos de toda quanto a theoria das_ obrigaçõe~ in~eressa ao 
a sociedade civil, interessam, como diz conhecimento dos d1fferentes mst1tutos que 
MENGER, '' 1 á base natural da sociedade e formam o grupo do direito elas causas. 
teem, portanto, maior generalidade do que Conclue-se dessa observação que ha mani-
as instituições jurídicas ela propriedade ; festa interdependcncia · de conceitos e de 

c) Si o homem socialmente considerado normas, em toda a materia do direito civil, 
tem primazia sobre o homem como indivi- que os institutos, como orgãos pertencentes 
rluo ; si os interesses altruístas preferem aos a um apparelho mais dilatado, apresentam, 
e"'oisticos ; si, como reconhece SA VIGNY, os em sua estructura, emprestimos reciprocas e 
bens são uma extensão do poder do indivi- contactos frequentés. E, portanto, es~a cir-
duo, um attributo de sua personalidade, cumstancia, que se reproduz em todas as 
cabe a precedencia, por amor da sociologia secções do direito civil, não póde ser uma 
e da logica, aos institutos da família, objecçã.o contra a precedencia concedida a 
circulo ele organisação social, sobre os uma dellas. 
institutos econowicos, meios de asseguear a Um outro ponto de divergencia entee os 
conservação e o desenvolvimento ela vida sectarios da classificação allemã é o que res-
social; peita ao posto assignalado ao concUJ;so dos 

d) SA.VIGNY •• cuja exposição das matarias credores. · Na Allemêtnha, aliás, a duvida 
da paJ?te especial do DÍI'eito Civil começa está praticamente resolvida, porque o as- ~· 
pelo Dieeito das causas, reconhece que a sumpto se acha tratado por lei especial (die 
ol'Clem natural, segundo a qual nos appa- Konkursm·dnung von 17 Mai 1898). Querem 
rocem os institutos, seria partir do direito uns que essa mataria constitua um quinto 
da f<tmilia puro, passar em seguida ao Di-
reito das cousas, ao das obrigações, vol-

" 1 Óp. cit., pag. 2t1, SAVIGNY, · Systema, I, 
pags. 230 e 253, confirma esse modo de 
ver. 

'' 2 8ystema, I,§ 58. 

" 3 ENDEMANN, confessa-o quando affirma 
que, si logicamente o direito de propriedade 
de.ve ser estatuído antes de se tratar de sua 
permuta, todavia do ponto de vista I!rat~co 
as relações obrigatorias tomam o prune1ro 
passo. (Eir.~fiilmmg, I, pag. 24.) 

• 
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livro da parte especial do Direito Civil, eleS-'" 
terram-na outros para o Direito processual, 
como uma phase da execução . Ma,s, si, como 
diz JITTA, '• '• a tendencia actual é afastar a 
fallenci'1 do Direito penal e do commercial e 
reconduzil-a_para o Direito civil geral, não 
étemos um Jogar mais a~ropriado _ para esse 
instituto do que o· ind icado pelas consequen· 
cias cla inexecução das obrigações. •• 

O PRO.TECTO 

LEI DE INTRODUCÇÃO 

' Os juristas allemães, excepção de BAR c 
poucGd mais,- engro~sa vam àg fileiras dos 
sectarios da theoria domiciliar ; . porém uma 
outra orientação agora so manifest~ em fa-
vor do ll[tcionalismo, acceito pela Einfiih-
nmgsgesetz com applausos de uns 17 e pro-
testo.> àe outros. ·' 6 

O actual PTejecto do Codigo Ctvil beazi-
leiro perfilhou a doutrina da peFsonalidade 
do Direito subordinado á idéa superior da 
nacionalidade, mas não lhe quiz emprestar 
uma fórma tão inflexível que se não amol-
gasse onde as condições claramente indicas~ 
sem quo outra deveria ser a no,rma reguh- -
dora da relação de direlto. 

Depois de algumas disposiçõe~ relativaq ~o Em referencia ao regimen dos ben'l entre 
inicio da obrigatoriedade das le is, á oxtensao coBjuges, por exemplo, adoptou um caminho 
territorial de seu imperio, sua a1Jplicação e intermedio, procurando interpretar a von-
interpi·etação, occupa-se a lei- de introducçãG taàe presumida das par tes, a exen"íplo do 
com o Direito internacional privado. que f'azeip. a jurisprudencia franceza, a neer- · 

Sem um prévio accordo das nações cultas landeza e Ot+tras, 49 ·com a ditrereoça de que 
a r~speito, não é_ licito ·e~per~r uma ~od~fi- a lli a doutrina fiucLua ao impulso dos factos 
ca,çao elas matorras c-onstitutivas do direito e das opiniões dgs juLga;d.o'rcs, e aqui se fixa 
internacional priva:do; mas, emquanto ~ssa presa nas malhas, aliás : sufficientetnente 
aspiraçã,o não so condensa em rcal~dade ~e elasticas, de alguns dispositivos oxtrahidos da 
nada autorisa .a suppôr que sçja breve), é in- o·bsel·vação demorada dos factos. 
dispensavel -firmar algrms princípios que Para a materia das obrigações foi acceH<~. 
sejam ponto::~ de apoio para a funcçã.o do a doutrina do codigo commercial portuguez, · 
julgar. Não podia mos continuar inteira- art. 4°, por parecer mais conforme á razão e 
mente entregues ás vacillações da doutrina aos intuitos da lei. 50 • · 

que neste assumpto, apezar do seu intenso 
brilho, é menos consistente do qu~ em qual-
quer outro do Dirl'ito privado. Mas o exem-
plo das conferencias de Haya ·e \:lo Codigo 
Civil allemão, evidenciando o est~do de flui-
dez em que atnda permanece grande part ll 
dessa m::tteria, aconselham aos lqgisladores 
attitud.e de discrição e reser va . 

A mais profunda divergencia que se cava 
entee as eJcolas internacional ista~/ 4 a refe-
rente á lei p3ssoal, que pa1•a uns deve ser a 
do domicilio o para outros <t da nacionali-
dade. A escola ingleza e a americ91na, á qual 
Se alliaram, entre nóS, TEIXEIRA D

1
E' FREITAS 

o outros, adaptaram o pr.imeiro ~ystema." '" 
A italiana, a fl'anceza, . a b3lga e a hollan-
deza pronunciaram-se pelo segundp. 

r.r. I)roit Inte?"nationo. l ele la Faalite, 1895, 
pag. 3. ' 

'~ Pro}ecto Coelho RGdrigues; Ç~~digo Ci:vil 
hespanhol e uruguaya11o .; LACERI/A, ObTiga-
ções, § 37, nota 4a. 

'"vVHARTON, PT·i·vate inleTncttionallm o, dis-
cute extensamente o ponto litigioso o apre-
senta copiosa bibliographia. Vejam-se tam-
hem BEVILAQUA , Lições ele leg i.sla~i c"ío compa-
r ada, cap. VI. O Codigo Civi l ~r;genti"flo, 
a1•t3. 6 e 7, dd. preferencial á.lei do· domicilio , 
c assim o chileno , arts . 14 e H5 e o üru.;. 
gtnya.no (arts. 3 e 4). 

·' 1 KEIDEL, in CLUNET, 1898, p . 883 Ó segs . 
"ENDEMANN. Einfiik nmg, I, §§ 17 e 18. 

-Acha .o c i ta do jurista que "' nova ordem do 
cousas estabelecida pela lei de introducção 
do Codigo Civil é extraordinariamente com-
plicada, ditllcil de ser entendida e deficiente ; 
acreditando mais, que a cormntmis opinio está 
de' seu lado . Realmente vVINDSCHEID, DERN· 
BURG, BESELER, GIERKE, GERBER e STROl3HE 
ainda se c0nservam fieis á theoria que en-
controu em SAVIGNY o seu melhor e]~:po · 
sitor allemão . 

40 CLUN.E'r, 1893, pp. 415, 818,890 O 1.008; 
-1894, pp. 874 ;-1895, p.p. 14.[, 152, H16 e . 
1.070 ;-1896, pp. 220 e 396 ;-1898, pp. 142, 
565, 931 e 935-1899, pp. 385, 571, 824 e 8~5 . 

Contra : Einfiilwungsg:Jselz , arts: 15 e ) 6 
e PILLE'r, in CLUNE'l' , 18))6, pp . 19-22. 

Os especiali stas r eu11 idos om Hayw abstive-
ram-se cle tomar urna r esolução a respeito, 
por cànoülerarem a materia muito complexa 
e capaz de absorver o tempo de uma coin· 
missão especial. (LA.INE, in CLUNET, 1895, 
p. 476.) 

5 ~ As divergencias sobre este ponto da 
doutrina do. Direito Internacional Privado 
foram indicwdas no D1:1·eito das Obrigações , 
§ 30. A ·l!:i1·1fúh?'w~gsgeset -;; pa,ssou em silen-
cio esta qur.stã,o, cuja solução ticou assim 
entregue á doutr ioa , que, na Ailem<tnha, se 

• • 
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E quanto á caução j~tclicatwn sol·vi, deu-se · FELrcro· nos SAN'l'OS, art. 142 e o P1·ojecto 
mais um passo para a liberdade, adaptanuo-se NABUQO, arts. 15 c 19. · . 
a lei ci vii ás condiçõe.l do noYo r.::glmen O dil'eito romano ol'ferece textos dnrcr-
politico. •' gentes, que SA VJGl\Y se csforç,ou por con-

ciliar. Oru., se diz, com Papiniano ( D. 35, 2 

PARTE GERAL 

LIVRO I 
Das pesso~.s 

DAS PESSOAS NATURAES 
(Projecto, arls. 1 - ii) 

Dest ina-seu. parte gert~.l á exp:>sição dos 
pr in cipias que se applica.m ou se podem 
applic<n' <i.s diversas materlas do direit0 
civll, e dos assumpios que se não incluirio.m 
n .1turalmente em nenhuma das secções da 
parte especial. 

O pri melro artigo, como no P1·ojecto 
Coelho Rodrigue,:, tem por fim deteeminar, 
n !lma formula geral, o objecto do codigo 
civil, fazendo a.s vezes de uma. definiç'iio que 
S(~t·ia impropt•ia. nesge logar. 

PESSOA.S NATURAEl.S - Todo -Ser humano, 
sem distiocção de sexo, nacionalidatle, re-
ligião ou consideração social, é considerado 
apto para ser sujeito de direitos e obt·i-
gações. 

Em relação ao inicio da existeocia da. per-
sonalidade civil ha. duas escolas. Uma faz 
começar a pel'sooaliãade civil com o nas-
cimento, reaervando para. o nascituro, en-
tretanto, uma. espectativa de direito. Se-
gnit·aJn n 'a o codigo c-i vil port.ugucz, art., 6, 
chileno, art. 74, do cantão de Zurich. al't . 9, 
mexicano, art . 11, hespanhol, -art . 29, alie-
mão, ari. 1, e o Projecto do Dr. CoELHO 
R ODRIGUES, art . :3 . 

fr. 9, § I ) : pa1·tus nondum editvs !.orno non 
r e ele f~tisse rlicitw· ; c com UJpiano ( D. 25, 
<1 fi'. 1, § l ) : partus anteq~t-am edatur mu-
lie?·is podio est, veZ visceram ; ol'a, se do~l
trinct com Julümo ( D. l, 5, fr. 26 ) : qut ~n 
~ttet·o sunt ::n loto pome jw·e civitiintelliguntU?· 
in 1·erum natuí'a es.se ; c com P~mlõ ( D. l, 
5, f r . 7 ) : q~1i in ~ttero est pe1·ind'e ac si in 
1·eb~ts humanis esset custodit.U?·, quotiens de 
commodis ipsius partus queritur . 

Onde a verdade ~ Com aquellcs que har-
monisam o direlto civil comsigo mesmo, 
com o penal, com a physlologia e com a lo-
gica, como demonstrou TEIXEIRA DE FREITAS 
na lurnin osi1 nota no aet. 221 de seu Esboço. 
Rc:J.Imente, si · o nascituro é. considerado 
:;ujeito de direitos, si a. lei civil lhe confere 
um curador, si a lei criminal o proteg~ com· 
minando penas con tra a proYocaçao do 
a.bort), i1 logica exige que se lhe reconheça 
o caracter de podsoct, como o fizeram o:;; co-
digus e pr.ojectos acima citados, de accordo 
com os quaes se mostra RAOUL DE LA GRAS-
SIUl.Ili:. ' 3 

I:-iCAPACIDADE DE FACTO - Entre OS abso-
lutamente incapazes de exercer por si os 
actos da vida civil, incluem-se os menores 
de quatorze annos, equiparando-se os dous 
sexos ( art. 4 ) . Diversamente dispõe o nosso 
direito actual, por influencia do romano o do 
canonico. 

A distincção creada por es:3e.s r egimens 
jurídicos era feita deb:lixo do ponto de vi~ta 
da aptidi'í.o para pl'ocrear, da capacidade 
p·,,ra contrahir nupcias efficazes. Certamente 
a pnberd@.de lloresce mais cedo na mulher do 
que no homem; poróm, esse phenorneno não 
ofl'et·cce ha'c par<t estabelecer-se uma diJl'e-
rente medida de ca.pacidade para os dous 
sexos, em relação ú. geuc.ralidado dos actos 
juridicos. E' ao de~cnvolvimento men tal, ao 
poder ele adaptação ás condições da vida, 
social, á forç:~; de resistcncia contra os po-

.. 
• 

Ontl'a faz coincidir a vida jurídica com a 
v ida pltysica, cl <tndo-lhe por extremmJ ·a con-
cepção e a morte. Por e llu. se deciuit·am o 
cocli g.J civil cLt Aust t·la, aet . 22, argenr.ino, 
art;;. 63 c 70, bel'llez, art. 1 O, do Lul.!erna, 
art . 10, de So lem·o, art. 13, da Argovia, 
aet. 21, de Fl·ilJLl!'go, n.ré. 12, de Va.lais, 
art. 9, o Esboço, arts. 35 e 22 1, o P·,·ojecto 

inclina para a lei do Jogar di1 execução . 
AssER ET RLvma) Efements de Droit Intet·na-
tional P1·ive, § 3~; SAVIGNY, Systema, § 374 
(vol. V I cl:J. trad. hespan h o la ; ENDEMANN, 
Einfiih!-ung, I,§ 19). 

rio·os que a perversidade profusénuente es-
p;llla na sociedade, que se deve" attender 
para afrouxarem-se os liames da tutela ®. 
lei e permittirem-se as experiencias da acti-
vidade livre. O ponto de vista da capaeidade • 

" BEVILAQUA, Legislaçcío CompJ.1·ada, lição 
XXX; reso luções adaptada~ pela conferen-
cia de Diroito Inteenacional rellnida. em TJayi1 
no anno de 1894; in CLU:->E'l', 18\.15, p. 203. 

Yol. I 

'' 2 SAVIGNY. Systema 1, p. 259 da trad ~ 
hespaollola ; TEIXEIRA DE FREITA S, Esboço, • 
nota ao ad. 431,; COGLIOLO, Filoso(ur. del 
cli1·itto pr-ivato, p. 13. 

•3 Clc!ssi(ication srienti(ique dtt d1·oit, 
15 ; Legi>faç,ro compw·ada , li ;ão XIV. 

3 

,. 
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genesiaca é limitado ; o campo do direito em suas relações de ordem privac!;a ; deve 
civil é mais amplo, como reconheceu a in-. nianter-se nas ra,ias do direi,to penal, que é, 
telligencia perspicaz de TeixEIRA DB a orgmlisação da reação social contra o 
li'REI'l'AS. 54 elemento di ssolvente do crime. Aquelle é 

Não se incluem no numero dos incapazes um direito pacifico e organisador de rela-
os cégos, os presos em cumprimento de sen- ções ; este é um direito de It1t11 contra os 
tença, os prodigos, os fallidos, nem os ataque, proteiformes do delicto, é a syste-
insolventes. matisação jurídica da defesa social. 

A cegueira não cria obstaculos á mani- Como effeitos da condemnação, além dos 
f'estação da vontade, não faz presuppor de- de ordem puramente moral, bastam, penso 
bilidade nas energias psychicas, muito em- eu, os da Constituição Federal, art. 71, § l, 
bora a ausencia do sentido da visão deva lettra b,"B 0 -1 do Codigo Penal, art. 55. 
determinar uma restricção notavel no cam- A prodigalidade deu origem <í decretação 
po das idéas. Não ha, portanto, motivo para de uma incapa'cidade, no direito romano, a 
a restricção da capacidade do cégo. Certa~ principio, para o fim de se resguardarem 
mente a sua enfermidade póde abrir mar- direitos evontuaes da família ou da gens que 
gem á Íl'aude, mas os ~c~os viciados por cubiçava a transmissão do patrimonio do in-
fraudes são annullaveis, e como recorda dividuo. Depois entendeu-se que a prodiga-
E. BINET, 5' os juizes elevem ter muito em liclade tinha uma repercussão nociva mais 
consideração esta circumstancia. exten~a, prejudicando a propria sociedade, 

O encarcerado por sentença judicial, co'lno loucura da qual era mesmo uma atte-
tamhem não tem impossibilidade physica nuacla manifestação (56). 
nem moral de praticar, em geral, os actos As legislações modernas ach<.un-se divi-
da vicl<t civil. Como chefe de famUia, sua dillas em relação a este assumpo. De um 
fttlta pod3 ser supprlda pela mulher, que lado, o codigo civil portug,uez, arts. 340-45B, 
assume a direcção do lar. o chileno, arts. 442-455, o baltico, o hespa-

Não ·creio na efficacia ela ex.tensão ao nhol, arts. 221-227, o zurrichense, arts. 730 
campo elo direito civil de penas comminadas e 738-740, o austríaco, art. 273, e o allemão, 
pelo direito criminal, quando não seja uma art. 6, n. 2 e 1494, n. 4, manteem a inter-
consequencia logica da propria punição posta dicção do procligo. De ou trá parte, àesco-
em pratica. Não merece applausos a, ten- nhecem essa eausa de incapacidade ou não 
cloncia da escola cl'iminologica positivo-na- .lhe dão o mesmo valor o codigo civil francez, 
turalistica, que nos pretende fazer ~·ecuar o italiano, o mexicano, o argentino e o uru-. 
aos tempos da morte civil por e.ITeito ~a con- guay~no. 
demnação penal. Neste ponte, as nossas Creio que estes ultimos traduzem melho1• 
erds. 4, 75, pPlnc., e §§ 1 e 2, sustentando a as aspirações do direito moderno: 1 •, porque 
validade dos actos jurídicos realisados pelos se affeiçoam melhol' ú.s noções da proprie-
pre~os do~ carceres :publicas., se approfimam dade individua_l e ela ~ut;JI~omia pessoal; 
mars do rdeal de hbe edade a que t~nde o 2°, porque a liberdade wdrVldual só. devo 
homem nas suas relações civis. ser limitada na meàid<J, do interesse publico; 

Sei que o codigo civil de Zurich ( ~rt. 70, 3•, porqt!e a exagger~da intorferenci~ do 
§ 3) consagra uma disposição relativa .:~ tu- poder ~ocral nos negocws ele_ ordem prrva~a 
tela dos condemnados á reclmJão ; que 0 é um JUgo de que a ht~mamdade se tem h-
direito francez, na phras.e de LEl\IOINE, assi- ~ertado á cu~ta de I?Hntos e demorados es-
milla os alicnaclos os condemnados r~ uma forços; 4o, nao se pode prefixar o·maxtmo 
pena afflict'iva }Je~petna, aos trabaJllws for- das despezas de um homem, em pr?POI:Qão 
çanos, (~detenção e â reclusão, declara-os com~ sua fortuna e ~egundo as ~Jngonctas 
intcrdictos legalmente e manda nomeiJ;r-lhes ~as crr_ct~nstancras, e sr fos_}e possrwt-1 serm 
tutor ; que no direito italiano, a conqemna- mconvrmente essa prefixaçao. 
ção ao er!Jastulo . ou â reclusão por tempo Não obstant,e, os P·rojectos do Dr. FeLICIO 
excedente a cinco annos, importa a in te e- nos SANTOS, do conselheiro NABuoo e do Dr. 
Qjcção legal durante o tempo da exec1.1ção da CoELHO RoDRIGUES consignam a incapacidade 
pena, sendo nomeado um tutor para admi- dos prodigos, em divergencia ·com T. DE 

., nistrar a fortuna do sentenciado ; ma,s, esse FmnTAs, o que mostra que o dissidio dos j:u-
sup.J?loment<?_ de pona:, ail~da quan~lp con- ristas sobre este ponto se refrectiil entre nós. 
Yeme!lt.e, nao deve mvachr! em_ rrsor de A incapacidade elo fallidó ú restricta ox-
IJri~clpl_os, ~ es~h~r·~ do drr~rto c~vtl 1 que: clusivamente aos interesses, dire~tos ê obri-
a organtsaç,a,o ela vtcla, norm,ü elos homens, gações da massa fallida (doc. @17:, dé 24 do 

out. de 1890, art. 17, § 3). O nteMlO e con1 
,., Esboço, art. 63 c nota. 
uo Graiicle onc!J dDpéd ie, verh, cnxugle. 56 BEVlLAQUA, Direito da familia, § 92 • 

... 
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maioria de razão, se deve dizer do insol- porque, como ensina CrnRoNI "8 , « ha fins 
vente. Não mereciam, pois, esses casos que que a pessoa iclolada não poderia alcançal' , 
os destacasse a parte geral do codigo .civil. ou que são inherentes á destinação do um 

DECLARAçÃo DE MAIORID4-DE.-Pelo di- patr imonio ». Mas, é curioso acompanhar as 
rei to patrLo vigente, o :filho que se acha sob evolutas ou a espiral da evolução da persa-
ar a1,.wtoridade paterna póde s~r emancipado, nalidade, para se verem as tentativas, os 
f<tz,endo o progenitor uma declaração perante avanços e recúos, as oxperiencias variadas 
o juiz de orphams, á quem cabe homologar o que deram em resultado o progresso incon-
ªcto e expedir a .carta ele emanei pação ( orcl. - testa velmente realizado pela civilisação nesta 
1, 88 § 6; lei de 22 d,e set. de 1828, art. 2 domínio. 
§ 4). Os juristas dissentem quanto ao tempo O agente do direito originariamente nem 
em que essa emancipação se pqderiiL dar pa- sempre é o homem individualmente consi-
r~cendo mais auctoriz1.da a opinião· daquelles clerado, mas, na maioria dos casos, a colle-
que só re~onhecem admissivel a concessão ctividade ;1 que pertence e que o absorve ' 0• 

desse fQ.vor Q,os filhos de 18 annos . 57 . Mas si, transport<Lndo idéas de ho.je para 
O 01'pham pôde, por seu lado,olJter sup_ple- pheuomcnos de outras épocas, é licito dizer 

mento de edade, .aos dezoito annos, sendo que as pessoas jurídicas de direito publico 
mull~er, e aos vinte sendo varão, compe- prececleram as pessoas naturaes que deltas 
timlo ao juiz de orphams conceder· a provi- se foram, pouco a pouco, destacando, como 
são necessaria (Ol'd. 3, 42, pr. , lei de 22 de de uma nébulosa primitiva, é certo, por ou-
set. cit. art. 2 § 4, e reg. de 15 de março tro lado, que, depois de integradas, as pes· 
ele 1842, ar L 5, § 2). soas indi vicluaes começaram a associar-se 
.. Ao fllho·fmnilia assim emanpipad:o e ao para mais facilmente conseguirem determi-
orpham supplementado não é permittida a nad,os fins, e é tambem exacto que transpor-
ali:enação dos ben:J ele raiz, Entretanto, o di- taram a noção de pessoas a universidades de 
reUo commerciallhe faculta o exerctcio da bens, igualmente unificados, em vista de um 
profissão mercantil, com Q qual pode obri- fim a realizar. 
gar c ali.enar os seus immoveis (co&. com- Esse desenvolvimento progressivg da idéa 
mercial, art. 1, ns . II e III, e art. 26). da personalidade não se e:ffoetuou sem um 

Essa antinomia entre os preceitos do di- longo trabalho de abstracção e generalisação, 
rei-to civil e elo direito coinmercial dilue-se que por não se ter ainda ultimado empres· 
com o disposto no art. 9 do .Projecto, que á ton (L ·theoria uma certa comple,xidade que 
vista do exposto, nada mais é do que uma se tem reflectiao nos codigos civis. 
conci liação entre regra~ jurídicas clivergen- Deixando ele p:trte os trabalhos e tendo 
tes . E si o apoio de uma auctoridade se faz agora sómente em vista os systemas legisla-
mister, pôde elle ser encontrado no art . 4 ti vos, eis o quadro que se nos antolha. O co-
elo codigo civil allemão. digo da P1'ussia (lJarte 2a, tit. 6) consagra 

I.I algumas disposições ,sobre as pessoas juridi-
REGISTJ:l,O CIYII, 

(Proj ecbo, arbs. 11~17) 

São traçados apenas os lineamentos geraes 
do assumpto, conf@rmando-se o P ·rojeclo com 
a opinião da com missão revisora do P1·oj ecto 
COELHO RODRIGU8S e da que a respeito do 
mesmo emtttiu um bem elaborn,do parecer 
no Senado Federal. A's leis e regulamentos 
cspeciae~ cabe desenvolver a IRatel'ia. 

III 
PESSOAS JURIDICAS 

(Pt"OJOCLO, arts, 18-42) 
A theoria das pessoas jurídicas é uma das 

mais interessantes do direito civil; mas, in-
felizmente, ainda a sciencia não firmou de-
finitivamente todas as idêas basilares sobre 
as quaes tem o legislador de erguer as suas 
cons trucções. 

O que determina \1 Cl'eação deste segtm-
clnm genus ele pe8soas é o interesse soci.al, 

57 Di1·eilo ela fam iUa, § 76, n. 6 . 

- cas; o da Austria (arts. 26 e 27), o italiano 
(art. 2), e o do Uruguay (art. 21) apenas de 
passagem assignalam a personalidade jurí-
dica das províncias, das comarcas e outras 
tmiversitate personarum vel bonO?"Wn, 0 neste 
ponto o legislador italiano afastou-se de seu 
modelo feancez; .onde nada mais do quere-
motas aJ1us0es ás pessoas jurídicas ou do que 
um simples reconliecitnen·fio implícito de sua 
existencia poderia deparar. Nas condições do 

· codigo civil francez se enconteam o baltico, 
segundo a exposição de Lehr ,_o boli~iano e 
o peruviano. O do Chile (arts. 545 a 564) ·de-
dica um titulo a esta materia, mas della ex- "' 
clne, sem razão plausível, o fisco, as muni· 
palidades, as igrejas e as sociedades indus-
triaes, por estarem submettidas r1 leis espe-

5 ~ Ist·itu zioni, § 28. 
50 ScJIIATARELLA, I p ·>·esup poste deZ di?"itlo 

scinlifico, pag. 148 ; n'AGUAND, Genese e 
evolt~zione , n. 63; !IgRMANN POST, Grun· 
dlayen d es Rechtes , pag . 156 ; BEVJLAQUA, 
Lepislaçao co mpcr.racla, n. 09. 

• 
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As variações formae,s serão consideradas na nhado, purque o Es\ado antecede á lei, 
parte especial. e é a mais importante pessoa jurídica. 

As socipdades commerciaes são indicadas Mas, haveria perigo, certamente, para a 
neste capitulo simplesmente porque entram segurança das nacionalidade~. si não tomas-
na classe .das sociedades do fins economicos, sem algum;ts precauções, ou limitando a ca-
das quaes são uma dasespecies contendo mui- pacidade acquisitiva, nos casos em que, do 
tas variedades, e era necessarioaffirmar ore- exercício della poderia 1•esultar da.mno á sua 
conhecimento de sua personificação, ao lado soberania e á integridade do solo patrio, 
das sociedades puramente civis. O Cocligo Ci- ou impondo as condições que a prudencia 
vil allemão, como outros muitos, não a· men- aconselhar. 

Por isso, o art. 23 recusa aos Estados, 
províncias e communas estrangeiras o di-
reito de possuírem bens immoveis no Brazil, 
sem prévia auctorisação do Governo Fe-
deral. 

ciona, relegando-as para o domínio do Codi-
go Cdmmercial. A tradição scientifica em 
nosso paiz procedendo de um manv.ncial dos 
mais puros e opulentos, nesta materia, incli-
nou-me para outro rumo. Realmente TEIXEI-
RA DE FREITAS (Esboço, art. 278 ), NABUCO 
art. 150) e 0 Dr. CoELHO RoDRIGUES (art . 18) Em regra, o3 Estados possuem, no estran-
consignam a e'pecie, e teem por si a razão, geiro, só mente os edificios de suas Legaçõr,s; 
penso eu, porque sem ella, a enumeração fi- mas podem pretender mais amplo exercício 
earia incompleta, porque 0 direito civil é a do dil•eito do propriedade inherente á per-
base sobre que repousa 0 commercial, por- sonalidade jurídica. A restricção alludida é, 
que a affinnação legal desse principio tem portanto, racional, de necessidade intuitiva; 
alcance pratico, e o momento a e promulga- mas, não será de-svantajoso apoiai- a com o 
ção do Codigo Civil é opportuno para fazel-a. esteio da autoridade. · 

2.o FuNDAÇÕEs.-As Fundaçõe$ são conjun- A commissão consultiva da Faculdade de 
ctos de bons aos quaes se attribue uma exis- Direito de Berlim, na qual figuram os no-
tencia juridica ele pessoa, para a consecução mes de GNEIST, GIERKE, Ecrt, KonLER, 
dos fins a que se destinam os in$títuiclores. DERNBURG, declarou, sob consulta do Go-
São, c.omo doutrina 0 Codigo Civil do cantão verno da Rumania, que, do silencio da lei 
dos Gri~ões, universidades de bens, tendo a resposta dos Estados estrangeiros seria 
uma destinação especial e uma administra- «temerario concluir que elles podem li.vre-
ção propria. As sociedades ou corporações mente adquirir immoveis» no paiz, e que, 
toem por substrato uma reunião de pessoas « a terminologia adaptada pelo legislador 
consideradas em sua unidade; as fundações fornece um ponto de apoio inabalavel á 
toem por substrato um complexo de bens, opinião contraria». 
ou um estab.Jlecimento que recebe sua vida O direito de propriedade de um Estado 
do destino que lhe é assignalado. Não ha ne- estrangeiro restringe-se, no territ9rio de 
·cossidado de procurarmos pessoas naturaes cada paiz, ao edificio de sua Legação e aos 
por trás desses bens para dizermos que essas destinados ao exercício do culto, é o pare-
é que são o sujeito dos bens nos casos cer dos doutos professor-es de Berlim (Ctunet 
das fundações, como pretendem alguns !893, pag. 727-754). Eis uma opinião um 
juristas ft·ancezes. O conceito exacto é o tanto mais rigoro3a do que a consignada no 
das doutrinas allemã e italiana. j art. ~3. Mostra ella, entre~anto. q~e, em 

PESSOAS JUlUDICAS ESTRANGEIRAS - Si OS relaçao aos Estados estrangmros Se 1mpoem 
estrangeiros são aclmittidos a gozar dos di- na A~l~manha cerceamento~ á_ faculdade ~e 
reitos civis attribuidos aosnacionaes, não po- adqurnr, ~pezar de ser o dt~·etto de propne-
cleriam ser excluidos, quando se apresentas- dade o dwe.tto .e~sencwl, CUJO gozo deve ter 
som reunidos em assôciaçõe8, sob a fórma de toda pessoa .JU?"tdwa, segundo eocreve LAu-
possoasjuridietts. E' ce1·to que LAURENT, Mo- RENT, adopta..ndo um parecer de SAVIGNY. 01

' 

REAU, GNEIST e outros entendem que, por Na Belgica, assevera Cu. Wo~TE, os 
serem creaçõed da Joi, as pesssas juri- Estados estrangeiros são considerados como 
dicas não podem ter existencia além das pessoas moraes politicas, tendo, pelo reco-· 
fr?nteiras onde termina a sob!3rania da nhecimento elo J.;;stado Belga, uma éxistencia 
le1 que as creou. O ponto de v1sta é aca- legal e podendo, portanto, possuir immo-

01 Cornmentai?·e Xlns. l -19. 
62 SAVIGNY, Systema l, § 86; ROTH, Sys-

terna I, § 73; ScnNEIDER, commento ao arti-
go 40 elo Codigo Civil de Zurich; CmRoNi, 
Istittfzioni, § 28 . 

• 

veis, urbaoos ou ruraes. 

63 Veja-se a este respeito LAINE'. Des per-
sonnes m01·alts dans te Droit I nternational 
P1·ivé, in Ctunet, 1893, pags. 273-309. 

01' Droit Civil Inte1·national, IV, n. 137. 
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E111 Bruxcllas, possuem dl\rersos Governos sobre o plano traçado pelo Direito publico 
estrangeiros os palacios de suas Legações, internacional ; outra, que se r etlecte sobra 
mas mio existe nenf~uma mzcio plat;sivet pcwa o Dieeito· publico interno (co ns tit ucional e 
l imitar· st;a cctpacidade â . p1·opriedade dess es admini~trativo), e umu, terceira, qlie alcança 
patacios, informa-nos o ülustre advogado. os dominios do dircioo pri vwclo. E' por esta 

Enh·etanto essf1 proposição liberal encon- ultima f"ce que as regras do Direi to pri-
tra logo em seguida uma reserva restri- vaüo abra-ngem o Estado, sempre que elle 
etiva,pois accrescenta, o jurista belga: « Sem t iver de exercer direito sobre os ben.s . 
dLivida, não seria impossível que a n,cqui- Entreta,nto a segunda face é a que con-
sição, por um Estado estrangeiro, de bens na stitlie tl. parte central, n, essencia, a base da 
Bclgica, se tornasse um perigo :para ellu,. e pEirsondJidade do Estado; as outras duas se 
não se :poderia contestar uo Estado belga lJodem considee<tr como projecções della so-
o dil'eito de se premunü' contra esse perigo. bre planos differontes. SendçJ assim, o Dit·olto 
Mas então deveria intervi1< uma lei. » "" 

d d t privado conserva-se estranho ao .Estado 
Oobjecto essa lei everia ser na m'al- como p'essoa internacional,· mas,tendo de eu-mente o de nosso art. 23. No mesmo sentido, 

t 1 · · M caral-o como sujeito do dieeHos privados, 
émbora por ou ras pa avras, opmou · LE ha de ve1-os sob a fôrma crue lhe tiver dado JEUNE: ou 

Na França, já não querendo appe1lar para o Direito publico interno. A fôrma que ao 
o system;:t r êstrictivo e timorato de LAU- Estado impriiniu a Constitui.ção braziloiru 
R,ÉNT e MoR;EAU, .depara-se com espíritos é justamente essa que truduz o art. 19 deste 
lilieraes e reformadores, que, suséentando a, fn•jecto: um organismo superior, no seio 
doutrina da igualdade de tratamento das do qual vivom organismos _de vida maiJ li-

n t ri1itada, ds quaes por sua vez se conipoem 
pessoas jurL.icas es rangoiras e dos indi- de outros or.<.tanismos menores . Os munici-
viduos, não esquecem de adclitar como ~ 
LAINE': « Em cada paiz 0 poder . tem 0 di- pios são osses círculos do organisação mais 
roito dfl editar contra ellas em geral, ou restrictos ; üm àggregado de municipios 
contra taes dentre ellas, as prolübições que fórma um_ circulo superior o mais \ vasto, 
lhe inspirar 0 cuidado ela ordem ou do inter- o Estado Federal; a ligação destes sob o Go-

verúo fedei'ativo constitue o circulo mais esse publico,» 67 d Elm vista elo exposto, parece fóra do du- elevá: o e inuis amplo de Ol'ganisação poli-
vida que a disposição agora glosada não se tica reconhecida por nosso Dii'eito publico 

1 interrtb. O Disilricto Federal, sendo o muni-
desvlà. do sulco traçàdo pele, douta Iipão dos Cipid; não infirma 0 principio exposto, por-
competentes. "' t 1 1 t Dir-se-ha talvez que o assumpto intgressa que éqúivale a um .ós ac o exeepciona men e 

organisado. mais ao . direito internacional privp.do do 
que ao direito civil. Sem duvida ; :porém, RESPONSABILIDADE DAS ·PESSOAS JUR!DIOAS 
neste momento, trata-se de apresentar OS DE DIREITO PUBLICO PELOS ACTOS DE EEUS 
diveraos sujeitos do direito, e havia_ necessi- REPRESENTANTÉs-Si é por meio elo actos de 
dade d6 se estabelecerem as concliçqes que pessoas physicas que as passoas juriclicas 
delles exige o direito ciVil para o reconhe- ·podem realizar os fios a que se destinam ; si 
cimento de :;;Q.a existencia. E esBa in~icação sómente assim ;podem ella.s emergir da exis-
e a doterininação des~as condições encon- tencia abst1·acta (fw~dc;çõas) ou superorgan:ica 
tram cabimento neste logar. (Estado), pn,ra a roalidad,e concreta, para a 

PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO- Vltla objectivadá. em actos juridicoS, é na-
Das pessoas jmidicas de direito publipo ap- tural que se. obriguem pelos actos pratica-
parecem umas na vida interna de cada povo dos por seus representantes na execução do 
e outras na vidu internacional. Os L:stados, sú:13 fui1cções. Delta regra geral não esti'Lo 
isto é, as nações. politicamente organisadas isentas as pesso~s jurídicas de direito puhli-
são as p~~soas de direito publico interna- éo. Mas, em relaÇão a estas, u theoria com.-
cional. • plica-se,j;>Orque os ropresentantes orêt obram 
. As relações jurídicas qu\3 bs Esta~os há- co1p.o depdsitarios de mpa parceira do poder 
vuiil entre si apenas remot amente r clloam puolico, ora circlimscrevem sua acção ao 
no campo do Direito privado. Sua forma-ção, purà dorriinió do direito privatlo. 
seu óbjecto, as norrb.a a que obcdnce, e.>- Essas cluus modalidades funccionaes da re-
capam-ll:le inteiraménte · presentação das pessoas juriclicas ele dlreüêi 

Mas, a personalidade jurídica do Estàdb publico procurám traduzir os dons numeros 
apresenta tl·es faces: uma, que se projebta do art. 42, o primeiro edictando · sobrl:l a 

Go CLUNET, 1893, pag. 1.124. 
0° CLUN81', ~893, pags. 1126-1128. 
01 CLUNBT, 1893, pag. 309, 

68 BLUNTSCHLI, Droit intenwcionw~ codi(ié, 
§ 17; GuAsso, Dir i tto in?crna;:;ionate, § 7. 
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culpa aquilbna dos funcciru1arios c o se- ções das leis dos Estados quo exclue o di-
gundo mais directamente sobre a culpa con- rei'to do lesado do exigir do funccionario a, 
tractual. reparação de tal damno em tanto quanto 

Em relação ao disposto no segundo nu- por elle responde o Estado ou a união com-
mero do ar~. 42, as opiniões são accordes. munal» (irzsoweit attschliessen, als de1· Staat 

d · · t - - l · ocl e1· der Kommunalverband ha{tet) . pois a publica a mims raçao nao aclaria Afastad&t esta obiecção r)reliminar, encon-com quem contractar os serviços de que " 
neee:ssltasse si fosse irresponsavel, si de seus tramo-nos com a variedade dors systemas 
contractos só mente lhe resultassem direitos construidos sobre o assmupto em questão· 
o nunca obrigações, si diante das recla1na- Affirmam uns, a responsabilidade directa, do 
ções dos lesados responde3se invariavelmente Estado, como pessoa jurídica de existencia 
com 0 leão da fabula-no1;11inor leo. 1•ea,l ; outros, a r esponsabilidade indirecta e 

subsidiaria, como garante dos funcclonarios 
Diversa,mente se comporta a doutrina em que o servem, e ainda outros a irresponsa-

relação it ma teria contida no numero pri- bilidade absoluta do Estado e das outras pes-
meiro. soas jurídicas similares pelos feitos de seus 

Em primeiro lagar, ergue-se uma objec- empregados. 
ção em fórma ele excepção de incompeten- Além desses systemas raclicaes, ha outros 
cia : ao·tnclo os funccionarios do Estaclo ou in·termedios, todos analysados .com erudição, 
do município como orgamS VÍSÍVCÍS do poder e fino tacto pelo professor ÜHIRONI (op. cit., 
pul)Jlco, escapam os seus actos inteiramente ns. 212-224). O systema que me parece mais 
aos preceittJS do direito priva,uo ; como conforme com a razão jnridictt é justamente 
seria cabível num codigo de clireito civil o do cita,do CrnRONI, que o wndonsa nestas 
leg-islar a respeito~ · palavras: a responsabilidade elo Eslàdo (das 

Responde-se a essa objecção declarando quo províncias e das commttnas) - committente-
0 codigo civil não pretende absolcttamente pela injttria causada por culpa imputavel a 
regular as acções dos funccionarios publicas. seus funccionm·ios- agentes - em stta q_ual·i-
limita-se apenas a apreciar os effeitos dessas dacle ele taes, e no exe1·cicio de suas funcções, 
acções c1uanclo es·tes affectam o pa,trimonio quando a lei não tivesse disposto a mera 
dos indivíduos. Além disso, como faz !em- responsabilidade pessoal destes ( op. cit.' 
brar CHIRONI, «o direito priva,do, como di- n. 230). 
rei to commum, é a expressão mais directa Esta doutrina não é nova entre nós, pois o 
e ma,is completa dos princípios de justiça Supremo Tribunal Fedora,l perfilhou-a, dan-
pelos quaes o legislador deve modélar sua do .. lhe curso em mais de um accordam ; no 
ohra, domina tambem nas relações que, mesmo sentido emittiram doutos pareceres 
pela qualidade das pessoas, parece que não os DRs. RuY BARBOSA, Josm' HYGINo e CoE-
devem ser reguhidas por elle ». 60 LIIO RoDRIGUES, e a lei n. 2201 de 20 de no- · 

E' certo quo o codigo civil allemão, man- vembro de 1894 realisou em um de seus 
dando applicar, por analogia, ' ás pessóas ju- dispositivos as aspirações da doutrin<1 . ("0) 

ridicas de direito publico o principio da P<1ra que so firme a responsabilidade da 
responsabilidade estabelecida, para as sacie- União , dQ Es~ado e do município pelos actds 
dades e fundações, fazendo-a, decorrer dos de seus fugccionarios que occasionam pre-
<1ctos damnosos praticados pela direcçã.o ou JUlzos aos particulares, fazem-se indispen-
por outro representante na execução de suas saveis os seguintes requisitos : 1°, que o 
fnncçõcs (art. 89), se refere, segundo recor- funccionario tenha obrado no exercício de 
dam commentaclores, exclusivamente aos _suas attribuições, pois que fóra dessBs li-
actos contidos na esphera do direito p>'i- mitos elle deixa cl.e ser funccionario, e <1S-
vado. Mas o exemplo d<1 Allemanha não ~ e sume por seus feitos responsabilid<1cle exclu-
para ser invocado victoriosamente em con- sivamente pessoal ; 2°, que o acto.clamnoso 
tt·ario á doutrina adaptada no art. 42, por- seja um mau ttso no exercício de attribuições 

· que, no mesmo sentido, se encontra o dlsp~ legitimas (abuso de poder), pois por excesso 
sitivo da lei de introducção, art. 77: « Con- de pocler, por exorbitanci<1 de mandato não 
tinuam em vigor <1S disposições das leis dos responde o mandante, assim como pelo 
Estados, sob a. r espo.nso.bilidade do Esta,do, exacto cumprimento de seus deveres legq.es 
das communas e de outras reuniões com- ·não causa o funccionario damno que deva -
mnnaes, pelos damnos causados por seus ser res<1rcido ; 3°, que a lei não tenha 
funcciona,rios no exercício do pcdcr publico expressamente isentado as pessoas juricli-
que llles é confiado, assim como as disposi- c<1s do direito publico da, responsa,bilidade 

6° Culpa contmclual, tra,d. de A. PoSADA, 
n. 228. 

70 Direito, vol. 73, pagc:. 337 o 515 ; vol. 
77, pélg. 487. 
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civil resulhnte do aeto prejudicial tle seu 
agente. 

2. o Immoveis por acceasão physica ar ti. 
ficia.l. 

LIVRO II 
Dos bens 

DOS BENS MOVEIS E IMMOVEIS 

3.0 Immovei': por accessão intellectual. 
Entre as causas que se acham soterradas 

no sólo não se consideram immov~is as que 
não sãCJ partes integrantes delle, como ·os 
thesouros. Tambmn não o são a01 plantas 
em c;Lixões ou vasos ; pofs, não tendo 
raizes fincadas no sólo, se podem tl'ansportar 

( Projec!o, arts. 60-68 ) de um para outl'o log.w. São ainda excluidws 
desta classe as con.>tmcções. I igeil'as ou pro-

Diversos systemas teem sido imaginados visarias, apenas assentauas na superfici:e· do 
para a determinação exacta elos btms que se sólo, como as barracas e at'mftções de feiras. 
devel)l classificar como ,immoveis (Esboço, al'ts. 397 e 398.) 

1. o O elo co digo c i vtl f'raucez, a"I·ts . 517 e . , . 
seguintes, que distingue tres classes de im- P:'1r~ _que um obJe:to mo-:el tome o cam-

e·s . por natureza, por destino e pelo c ter de r:umove l por accessao mte ll~ctual o!.t 
~~J;c t~ ~que se applica'm. A'~ tres classes ~o_r des.tmoo, se"gundo .. a:term~n~l?gm do .Dt-
d ct·o· civíl leis especiaes postCI·iores relto fr ,tncez, e .ncceoSMlO qu':' SOJ1 coUocctclo 
v~e~~~m1o~ccresc~ntar uma qua.rta : -a dos no 1m.mo;et pelo pro_prwt~•:·w Ol~ pot· .-~~u 
ilumo'veis por determinação dfl. lei. A esle ~e~res~nt,wte, que p~cle ser o art ~-·ncla:.'trlO 
syfrtema adllerimm o co digo civil boliviano I ex·_cut,mdo 0 . seu 0.01;.cr ac~o · ~ . Joca,tar.w e 

-(arts. 267 e seguintes), o itali<tno (arts . mesmo 0 usofructu,tJIO 11ao tevn.t es~a faeul-
408 e seguintes), o Pro.iecto Felicto do;:; Santos ~ade, ? el.o car:w~~~·. de, tompora,r~edtt~e , c;;; 
(arts. l74 e seguintes) e o P-ro.iecto C. Ro- Iadenstlcodosdneitos que ll!esa,ssi~tem. 
drigueg (arts. 83 e 103 a 108 ). Quanto a.o usufructuario, o Codigo Civil 

Diga"se, porém, em elogio dos actores bra- argentino seg·uiu doutrina di versa (art. 23.2l): 
zileiros que não commetteram o erro de er am immovois emquanto durar o usufruc :o 
cla:ssiflcar ent re os immovis por naturez't às as cousasmoveis que o usufructuario accrcJ-
fahric.as, os m:<'lüohos e outros edificios fixados centa1' ao pt·edio para delle fazer parte. Em-
sobre p·ilastras, como inadvertidamente fize - bor11 essa upiuião tenha por si a a,utoridacle 
r.aiu os citados codigos. dn T. DE FREITAS (Esboço, art. 403) , não me 

2. o, O da enumeração, ma-is ou men?s co,- conquista applausos. 
piosa, adaptado pelo codtgo c1vll elo Peru ·t 6 . , .. o 
(arts. 456 e seguint os ), do Mexico (arts . 684 . Ar.· l , n. l. Os du~ntos_, sen .. ~o c~_nsas 

s g intes) ela Hespanha art 334 P seus mcoiporaes , sómente por uma ficçao legal se 
~~ze p~ragrapho;, do Ur·u~ua.y ( arts. 'J416 e podem co_ns~de~ar mov~is ou immoveis. Ver!J-
segnintes ), do Chile (ruts . 458 e seguintes) I ,L 11111110 b.rlrsaç~o do obJecto a que se nppll-
e o de Zurich ( arts . ~8 e seguintes). E' in- cam .. ensl:1~ a JUri~_prudencta feance~a. Vem 
contestavelmente mais defmtuoso elo 2tue o da rüspoSl<;ao ~a lel, e~tatue o Cod1go C1vll 
precedente este methodo porque a lei dtwis- por_!;ugllez, e nao se lhe pode recusar que tem 
t' a difficilmente apan'hct os factos em sua razao. Melho~, entretanto, é deixar a clou-
. tc, ·t r 'edade tt' JllCt que decida essa contenda. Os codig·os 
1n11m aval · cJev·em l'u·t "' · 1 3.o O elo Esboço (a1•ts. 396-404) seguido · ll 1 ar-se a 11rmat· normas egaes. 
pelo codiO'o civil argentioo ( al' ·s. 2.3l'1-. As diversas legislações, assim como os 
2. 317 ) qtfe destaca tres grupos de Jlei)s im- 'lscriptores, acham-se em profundo desaccordo 
moveis : por natureza, por accessao (3 pelo solmo quaes sejam os dü;citos classificaveis 
caracter representativo. A accessão poderiL entre os bens immoveis. 
ser physica on moral. o t · · . ,., . . . ~ sys ema adaptado no proJecto, que é o 

Accene1 um s~stem~. co~~posrto,, e~~}~ de W .A.EGH TER, ARNDTS e UNGER, parece o 
·entram ~1em~~tos do P.! tm~uo ~ .do ter~u1:o· _;mai~ simples e o mais conforme á. natureza 

O cod1go crvll allemao nao clelx~u de. parte dos fctctos que intenta a,branO'er 
a distincção dos bens entr e moveis e l)umo- o · 
veis, distincção fnndamental em. quasi todos O~tr~s n~1~ueros do art. 61 apoiam-se em os regimens jqridicos do Occ1dente, mas razoes ll~mt1vas que dispensam quaesq11er 
t.ambem não lhe deu relevo. expla:aaçoes. 

I Segundo o systema proposto, temos : ---
1.0 Immoveis por natureza e por accessão 71 GLASSON, na Grande encyclopédie, verb. 

natneal. T. de Freitas prefore dizer access(ío bíen; DURANTON IV, n. 59; Huc, Corn. IV, 
originc>l. •.n. 19; Codigo Civil allemão, art. 95. 

I 
I 
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As observaçõefl feitas em relação MS im- consideradas aqui 
moveis elucidam sufficientement3 a theoria mente. 

abstracta e generica-

dos moveis . 
II 

II DA PRESCRT.PÇÃO 
DOS BENS EM RELAÇÃO A'S PESSOAS (Projeclo, arLs . 180- 208) 

(P~ojecto, ar ~s . 78 - 82) No Senado Fedéral discutiram com calor 
e proficiencia OS Drs. GO NÇALVES CHAVES e 

.Julgando o Codigo Civil incompetente para CoELHo RoDRIGUES sobre 0 lagar da pro-
discriminar os bencl que pe_rt ~ncem á União, scr ipção no systema do Direi to .Civil. Sus-
aos Es·tados e aoa ml!_oicip ios, e para lhes tenta va 0 pri meiro que essa materia devia 
conferir a admini3traçã.o dos mesmos, não ser tractarla n:t parte especial do codig<J, a 
transpuz as raias dos p;•incipio.> geraes, arti- acquisitiva no dit•eito das co 11 sa.:; , e a extin· 
culando apenas o bas"ante para completar a c ti v a no das obrigações. Defendia 0 segundo 
theoria dos bens. No sent ido elo projecto 0 plano adop ·.a do em seu projecto, que in-
actual manifestar am so, até certo ponto, a cluit'a 0 asa 111 mpto na parte geral, sem o 
commissiio r evisora do projecto Coelt10 Ro· secciomw na:; duas alludidas porções. 
drigl.tes e a do S::maclo Federal. 

Fontes para. a regulamentaçãJ elo as3umpto A maioria dos co ligos vigentes, seguindo o 
não fcütam em nossJ Direito. Além elo Esboço , exemplo do francez (arts. 2219 e ~2281), 
do p1·o,jecto Felicio elos Santos , pn~jecto Coelho fizeram da pt'escripção acquisiti'\'a e extin· 
Rodrigues e do Direito Civz:l de CARLOS DE ci. iva o remaf,e ele suas cli;posiçõe>. Podem 
CARvALno, t emos a boa monographin, ele Ro- ser ci:~ado.>_ como f~zomlo .P <~rt_e d~stc grupo 
DRIGo OcTA vro-Dominio da Uni ao e elos Esta- de logislaçoos : o Cnc!JgJ Ctvilltal!ano (arts. 
elos - Rio ele Janeiro, 1897. Mas a oppor- .2105 e 2H7),. o chileno (arts. 2492 e 2524) 
tunidade não pa.receu i~S<tda para apl'ovei- e o argen~1no (arts. 3497 e 4043). Sup· 
tal-as . pondo-se, a li ~s 9ontra ~ parecer do ~oth~er, 

Em accordo com 0 methoclo seguir!o se C[ue a prescr1pçao acqmslt1va e a extwct1va 
acha o Cocligo Civil m exicano (arts. 697 e teem de co~nmum alguma causa maiS .do que 
708), entre outros. o nome, po1s em amba:; se resol v~m d1re1tos, 

lia nest as codigos o monto do nao Ber des-
membrado o instituto. M<ts a identidade do 
nome fez presuppôr identidade ele conceitos, 
quando a verdade é que em um caso o Di-
rei\o fenece, at 1•ophia- se e perde o tl')cido 

LIVRO III 
Do nascimento e extincção dos d.ireitos 

Ha uma gi'ancle clivergencia no modo ele 
tractar esta secção da pat·te genl, quer 
entre os auctores, quer entr-o codigos . No 
Esboço, sua designação geral é simplesmente : 
DOS FAC'l'OS . No pTojecio Fel i cio elos Sanbs : 
DOS ACTOS JURIDICOS EM GBRAL. No elo Dr. 
Coelho Rodrigues : DOS FACTOS E ACTOS JU-
RIDICOS. 

O Codigo Civil al lemão abanclonon a tri-
chotomia geralmente acloptacla, e, alé m ela 
secção rehtti v a aos actos ju1·idicos (Rechts-
geschaefte), abriu mais outras, tendo por 
assump~o : os prazos e termo.;, a prescr·i· 
pção, o exercício do:J direitos e a legitima de-
fesa, a justiç<.t pl'ivad~t e a ~egurança . 

As expre>sõus genericas n.cloptftclas pelo 
actual projecto, que poderiam in vocar em 
seu favor, ao menos como fontes de in ;pira-
ção, SAviGNY, H.oTrr e CruRoNr, são simple~, 
claras e precisas para a determinação elo 
assmnpto. E' Jogico que , depois ele se Jndicn.-
rem o w jei'to e o objecto do Direito, ~e elo 
clara como surgem, úwccionam e se e:<tin-
guem na vida social as r ela.qões jurid icas, 

Vol I 

protector ela acção, emq_uanto que no outro 
assiste-se á. formaçãG elo Direito, que em um 
dado momento de sua evolução, reveste-se 
com e3se tegumento ela garantia judicial. 
E:m ambas as emergencias ha o desappare-
cimeoto ele um direito. Mas, ao passo qne, 
na p r·escripção extinctiva é just amente esse 
desapparecimento que se considera, na 
;~cquisitiva é a creação de um direito novo 
quo solicita a att enção . 

Outros cocligos, como o portuguez (arts. 
505 e 566), o u l'uguay<mo (Mts. 1218 e 
1262) e o projecto Felicio el os Santos (arts. 
l:J20 e . 1387) tambem tratam da ,Jlre~cl'i· 
pç-ão integralmente, mas intet•calanuo-a 1llo· 
g :camen to na pa1'te relativa á acquisição da 
proprie1.ade, muito embora a. ex:tioct iva so 
acho ahi intoü·a.meote cll')s1oca.cla . .. 

Incontestave lmente o methoJo preferível 
é expo1', na p a.r t e geral, os preceitos sobre 
a prescripção propriamente dita, poi-S que 
não se applicam eJles sómente a uma classe 
especia l de relações jnridica~ . mas a todas, 
pr ivando-as elo remedio jurídico que as ga-
rante contra as violações. A usuciJ.piã?, con · 
sorvemos o noru0 roma,ao, que no~ aJndttrá 

4 

., 
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a ovit111' a ambiguidade reinante, occupa sett 
posto natural entre os modos do adquirir a 
propriedade. Esse foi o methodo adaptado 
pelo Codigo Civil allemão, que aliás não· 
realizou uma innovação, como é facil veri-
fwal' con3tlltanclo os civilistas. 72 

PAETE ESPEOJ;AL 

~IVRO I 

DAS PROMESSAS DE CASAMENTO 

(Pl•ojecto, a-rts. 209-210) 

MS Brattlhinde1· direitos de filhos legítimos. 
E o moderno Codigo Civil (::trt. 1297) declara 
quo os e.>ponsaes não ohrig·am ao casamento, 
assim como são nullas as penas convencia· 
naes, impostas no intuito de roforçn,r as peo-
messn,s de ma;érimonio futul'o. , 

EMANCIPAÇÃO POR EFFEITO DO CASAMENTO 
" ( Projecto, a1•t. 271) 

Com o casamento constitLwm o homem e 
a mulher uma familia,. cuja direcção lhes 
deve caber. E' na·tural, por·tanto, que não se 
achem mais subordinados á a,uctoridade ele 
estra,nllOs, como preceituava, outr'orn. a 
legislação romana, da qual deliberadamente 
se afastou o Codigo Philippino, concedendo 

Não são consitloeaveis as aHerações que a, emancipação de pleno direito pelo facto do 
este livro apresenta em rcl.a.çiio <10 Direito cas:nnento, sem que cessem os seus effeitos 
.vigente. Refere-se a primeira dellas ás pPo- pela viuvez;. No mesmo sentido da le:i patl'ia 
mossas ele casamento, que o projecto extin- se affirmu,m, em sua geuel·alüladc, as .le-
guiu, fazendo-se ecllo da opinião commum. gislações modm·nas. 7'' 

Estudando a evolução deste instituto, não . MRs, segundo o Direito patrio vigente, o 
é dilllcH reconhecer nelle ::t transformação orpham erç.ancipado pelo casamento, si fôr 
du. compra das mulheres para o casamento, menor de vinte o um annoo:, não pôde 
a ~ual a principio se realizava entre o alienar bens de raiz sem auctorisação do 
grupo fc~miliar da noiva e o do noivo ou juiz; e si o casamemo t iver sido realizado 
entre os chefes das respectivas familias. sem o consentimento judicial, continuarão os 
Só mais trurdo apresentam-se os _osponsa;es bens sob a n,dministração de outrem, até que 
como um contracto realizado entre1 os o orpham alcance a maioridade ( Ord. 188, 
futuros consortes 73 para em seguida tl'-se §§ 27 e 28 ) . O P1·ojecto declara pura e sim-
reduzindo, em alguns systemn,s jLlrldicos, a plosmente emancipado o menor que se casa, 
um simples ajuste de casamento, que não porque repugna á razão que possam ser· 
teanspõe, sinão indirectamen·te, as raia~ das confiados os graves interesses de uma família 
relações ex-tra-jurídicas. a qnem não se reconl10ce com a capacidade 

Esse é, ~em duvi~a, . o ultimo estadi? do P!::ecis.a para. a.lienar cer~a classe do h.ens : 
clesonvolv1mento do lllotLtuto, quo termtnou nao d1St10guo entre orphaos ~ filhos-fmmh~s, 
por um esgotamrnto de energ1as, por uma porque ness::ts qualidades nao descobre~ m-
clncomposição manifesta. Na. conscie.ucia fluencin, pn.ra a boa dil'ecção da fortuna do 
jueidica brazileiea esse pro.cesso c!_e evolFç~o casal ; não dá preferencia aos immovois 
csttL consummado, e o proJecto nao fez ma1s sobre os moveis, nesta hypothese, · porque 
do que dar-lhe fórma, traduzir-lhe o:,l re- póde até acontecer que estes sejam mais 
sultado.~. valiosos do que ac1uelles; nem allude ao 

Era entre os povos germanicos que o con- consentimento do juiz, porque o motivo das 
tracto esponaalicio gozava, em nossos ilias, Ords. não &e compadece com as condições 
do maim' consideração. i\Ias, desde . 185~, actua.es da sociedade brazileira, e porque a 
f1E-'am 1),11. Allemn.rrha r~vogaclas as drsp.os1- providencia a tomai', na hyp?th~se do um 
çoes elo Lancl1·echt prussra.no, que ga.rant111m orpham casar-se sem auctonsaça.o de seu 

a GLASSON,loc. cit.; RoTu, Syst~m. I, ~ 75; 
LAURENT, Cou1·s, ns. 481-484; Huc, Co:n-
nwntaú·e, IV, ns . 37 e 38. 

73 Ronr, System. occupa-se da prescripção 
extinctiva (1Te1·jcehnmg na parte geral). 
(v. L I§ 87) e da, usucapião (Ersitzuníj) na 
parte relativa ao dit'eito das co usas (v o,~: Hl 
§ 249 ) ; CmRoNr segue o mesmo mei;lw.do 
na:J suas Tn$titw;ioni ( §§ 105 e 138 ) e assun 
ou.trqs, 

tutor ou do juiz, é a twnullação do casa· 
monto. 

Mas o P1·ojecta só declara emancipado o 
menor que contl'ahir nupcias com a idade 
legal. O que obtiver a legalisação da sua 
união sexual autos de alcançn,r a. ida.de exi· 

7'' HERJ.VIANN PosT, Gr·uncllagen des Rechts. 
p. 235 e segs.; Ethnolozischen Jw· isprudenz -
II, p. 54 e segs.; meu Direito ela Família, 
§§ 4-5. 

.. 
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gicla pela lei, continuará sob tute.llL; , se fôr 
orphÇtm, ou sob. o pa:t~io poder, Sl toe :6.\ho-
fami\ i:J.. Es3a dtspostçao t em por fito prl~
clpal difficultar os casamen-tos précoces, ta? 
prejtti:liclao:J a quem os aontra:he quanto a 
sociedade. 

A. idade nubil foi elevada a quinze anhos 
par\!. as mulheres e a dezoito para. os homens, 
então está completa v, puberdade para os 
(loús sexos, c a C~'Periencia tem demons-
trad.o que os filhos de progenitores apenas 
puberos são debeis e enf'emiiços. Por o'!-tro 
lado coi11 o casamento se contrahem obriga-
ções 'do altíssima iniportamCin,, que não podem 
ser hem comprehendidas c desempenhadas 
por pes3oas de idade ainda muito .tenra. 

Portanto, no interesse da soCiedn,de, da: 
familia e· elos propl'ios esposos, deve a let 
exigir .que sómcntoso possa.m cn,sar aquell~s 
em qucüt se eleve presumir um desenvolVI-
mento physico o moral apropriado ao bom 
cxito do casamento. Mas ás pessoas que se 
ach l~m nessas condições pódo ser, sem in· 
conveniente, éonceclida a emancipação plena. 

Examinando essa pagina da bistoria do Di-
reito, vê-se que, si é i:wtavol . a peecocidac1e 
com quo os casamentos se celebravam entre 
os antigos e a.inda ltoje se celebram entre os 
selvagens contemporaneos, pouco a pouco, 
a humanidade foi tendo consciencia dos 
males resultantes dessa facilidade e as leis 
se foram mostrando mais rigorosas. Si esse 
movimento ainda não se generalisou, deve-
mos·attribüil-o ú. inGuencia elo direito ro.:.. 
iJ1ano e do canonico. 

A idade nubil qué o Pt·ojecto reconhece é 
~~ estal)Olecida pelos direitos f1·ancéz, itctlfarlb, 
russo e t'Luüaniano. O direito hungaro, coh-
t entahdo-so com dezoito onrios para o l1à-
Ii1em, ~xige dezesseis para a mulher. O co-
digo civil allomã.o 6 mais t igoroso ainda 
com o vaeã.o, qü'o sómehte depois tla, nla.idri· 
daà.e póde coutrahir justas nupcias. 

III 

DOS DJREITOS ·EJ DEVERES ESPECIAES DA MULTl.ER 

CASADA 

(Í'rojecto, arts. 279-297) 

Era a mulher outr'ora incapaz sili1ples-
mcnte em razão do sexo. Dess"ts fól'Iilas an-
tiquadas da ci vil isação subsistem aind.a 
incrustc~ções quo promottem permanecer 
por um tempo difficil de dctdi'lninar. A 
incapacillacle para oxercc1' a tutelá c para 
:;cevir do testemunhct ém .testamento, ape-
zar elas attenuações oriundas de algumas 
cxcep ·~õos, são oxemplo:J frisantes dessa 
perdistencta de normas quo hoje difficilmcnte 
se justificam. O P.rojecto tranoforma a inca-

pacida.cle para o exm'ClClo da tutoria em 
simple~excusa(art. 49 1, n. l), .e faz Lles<\p-
pe1l'ecer a incapacidade p<tra dar to~temu
nllo em testamento, ha.rmonisando assim 
disposiçõeg contradictorias do clü·oito vige!l'~ 
te, que accoHa a testificação ela mulher 
em uns casos o recusa em outros. 

Desenvolvendo o mesmo pensamento, pro-
curanclo attencler ás justas aspirações femi-
ninas c querendo fazer do casamento ~ma 
soéiedade ecrua\itaria, embora sob a dtroc-
ç.ã.o do ma~·iclo, concedeu o P1·ojecto maiqt• 
somma ele direitos, inaior liberdade do 
acção á mulher casada do que o direito quo 
actüalmente vigora entro nós. Não se onfi-
leíra o auctor do P-rojecto entre os pnilo-
genistas comba·tentes que anuam a. renJür 
por não soi que idéal ele gynecocrac1a llll-
pos.;ivol. Seu ponto de vistÇt é outro. E' 
o mesmo que foi externado em livro que 
po1' alli corre, onde se lê: « Quo a mulher 
não fo i tall1acla para as. mesmas tarefas que 
o homem para funcções civis e domesti-
mts abso.Íutamente eguaes, parece Íl'l'C· 
cusavel. Basta attcnder para a organizaçfLo 
physica de ambos, pois dessa dissm.11elhança. 
estatica resull;am fot•çosamonto dtife·rengas 
ful1c ionaes, umas physiologicas, outl'as pu-
r amente psychicas.» 70 

«O homem, pm· sua propria organização, 
será mais apto para certos misteres, terá 
capaciclaclo mruis_ valiosa p~ra eo.rta classe 
ele actos, mn,s nao consegmrá cgualar sua 
compan_b.eira em muitas outras applicaçõcs 
ele sua actividade.» Os exageros; porém, 
ferem ele fl•ente a propria natuecza e ella 
se ving?. dura.mento dessas a:ffrontas cleli~ 
quescenclo as energias do grupo social qnD 
lh'a.s assaca systemat icamentc ou, pelo 
monos, retl'ibuindo-o com verdadeiros plle-
nomcnos de tern.tologiru moral ou social, 
como esse terceiro sexo dn.s spinste1·s do quo 
nós fala FEn.amRo. . 

·Olhemos do fl"ente a natureza e amolde-
mol-a ás nece3sidados sociaes, sem desvir-
tuai-a. Ella nos está clar amente dizendo 
que indivíduos diil'erent omonto conformtt-
dos estão destinados a funcçõcs differentes, 
Na família, dove a mulher gozar de direitos 
eguaes aos do homem, c<Lbendo-Jhe ~ma cs-
phera de acção propria, distinc~a. pol'ém; 
llarmonica com a de seu marido. 

Mas, sendo a familitt uma organização 
social, deve ter umá direcçãe, e esta só 
pôde ser confiada ao. h?mem, sobre cuj?S 
llombrofl pesam as prwctpa.cs l'esponsaiJih-
dades da viela em commum, ao homem que, 
no dizer, de SPENCER, tem um espírito 
mn.is judicioso e uma constituição mais so-

75 BEVILAQVA,·Dit·e·ito ela Família, § 29. 
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lida. Por isso estatue o P1·ojecto, art. 272: 
«O marido é o chefe da sociedade con-
jugal.» 

Porém accrescenta mais adiante, art. 279: 
<<Pelo casamento torna-se a mulher compa-
nheira e socia do m(Lrido .» 

Essas duas theses estabelecem as bases da 
doutrimt acceita. As ·disposições con tidas 
nos arts. 230 e saguintes sã.o deducções e 
applicaçõe.3 deltas exteahidas logicamente. 

Para tudo dizer em poucas palavras, o 
PnJjecto tencionou reconhecer na mulher um 
ser egual ao homem, mas sem desviai-a das 
funcções que lhe indica a peopria natureza, 
racionalmente interpretada; traduzir em lei 
o pensament·J que SPENCER manifestou n as 
seguintes palavras : «E' preciso conseni;ir 
que seja abolido todo o obstaculo que lhes 
tolhe o caminho, mas, ao mesmo t empo é 
preciso atfirmar que nenhuma alteração es-
sencial na carreira das mulheres, em geral, 
pôde nem deve ser teazicl<1 por essa abo-
lição.»}6 

Si a nossa Constituição politica é liberal e 
si liberal é a no;s!1 concepção da vida social, 
o direito privado deve assignala1· uma posi-
ção corresponclente á mulher soHeira ou 
casada, comtanto que não transp:mlla a an-
temural além da qual estaria a desorgani-
sação ela familia, por cuja segurança deve-
mos velar mais do que nunca, neste mo-
mento de crise que a tem ab:J.lado em seus 
mais solidos alicerces. Tem o auctor do pro-
jecto convicção de que foi, ne_;;te ponto, tão 
liberal quanto lhe era perúüttido ser. 

IV 

DO DIVORCIO 

(Projecto, arts. 369....:.379) 

Sobre esta tormentosa questão do divorcio 
não pareceu licito ao auctor do P?-oj~cto 
avançar uma linha. . 

Vem de longa data a controversia agitada 
em tomo deste problema e parece que I}é~da 
mais ha que dizer de novo sobre elle. Os ~r
gumentJs exgottam-se embebidos na com'<tça 
das convicções e a~ hostes contendo1•as corlti-
nuam iJles<~s. Só vejo uma explicação razpa-
vel para essa anom:üia da logica. E' que al-
guns pedem remeclios geraes, embora 'li' ÍO• 
lentos, para casos particulares, sem duvida 
pungitivos, e outros peopoem soluções a,bs-
tra.tas para um probl <~ma social que, como 
todos os seus congeneres, deve ser resolvido 
em vista ·das condições e das necesúdades 
mor::tcs, intellectuae:J, phy~icas e cconomicas 
do grupo social que se tem em vista. 

7G f)qciolo,qie, II, pag. 415. 

Si o divorcio canonico, a simples se:para--'-
raçã e> , cria uma situação legal de injusto 
constrangimento para o conjuge innocente, 
que o impellirá muitas vezes, para o mundo 
equivoco das. relaçõ3s illlcitas , é certd que o 
mais poderoso argumento em favor do di-
vorcio romano presuppõe que um dos con-
jug·es já enveredou francamente por esse ca-
minho escuso das infidelidades conjugaes. 
A situação, portanto, é esta : As paixões ir-
reprimíveis de um dos conjuges impulsa-
ram-no a quebrar a fé promettida, com pro-
juizo da propria integridade moral. Si em 
tal conjunctura, farconcedida a siinples sepa-
ração dos corpos, far-se- á desapparecer o es-
tado de irl'itação produzido pela continuação 
da injuria, pelo contac to degradante de crea-
tmas que intim<1mente se odeiam, e pelo 
contagio de desmoralisação quo ameaça con-
taminar os outros memb1•os da família. Não 
désse o direito uma solução e os factos se 
encarregariam de encontrai-a. Mas, limi-
tando-se a afastar as fune3tas consequencias 
da vida commum obrigatoria, quando ces-
saram os laços de a1Teição e de respeito mu-
tuos, a simples separação conserva em 
açamo as paixões da animalidade, e mantem, 
pela perp~t?-~lidadc do vinculo conjugal, a 
mdestructlbilldade da monogamia, que é 
uma conquista da cultura moral e um dos 
pil~res sobre que repousa a organisação 
SOCial. 

Si, porém fôr concedido o divorcio a vin· 
c~tl?, produzir-se-á a mesma sensação de al-
llvw e desafogo, mas facilitar-se-á o incre-
pento das paixões animaes, enfraquecer-se-
ao os la9os da familia, e essa fraqueza re-
pm~cuttra desastrosamente na organisação 
socral. Teremos recuado da situação moral 
da mon?gamia para o rogimen da polygamia 
succes~1va, que, sob a fórma da polyandria, 
é partrculal'lnente repugnante ao.> olhos do 
homem culto. 

A moral domestica deve ser de extrema 
delwadeza, particularmente em attenção 
ao~ filhos . cuja educação se compromette, 
c~JO ~spmto se conturba e cujos interesses 
nao sao esceupulosament3 attendidos, quan-
do GS SCU_S rrogemtores, esquecicl03 da Sa-
grada mrssao que lhea é con!iada, se deixam 
arrastar pelos de~regramentos de conduct<t, 
sem procurar s1quer dtsfar·çal-os aos olhos 
das candidas creaturas que são fadadas a 
t?mal-o.> por JTIOdeJos, e em cujas conscien-
Cias esses actos produzem, necessariamente 
um p ,·ecipitaclo morctl funecltissimo. ' 

A cultm·a, a moral, o direito, todas as 
normas sociae.' são liame~ destinados a. con-
~sr a animalidade humana, e a canalisar os 
Imp_ulsos mdLvlçluaes para os fias da com·er. 
va.çao e elo bem estar sociaes. 
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Sendo assiín,não par-:ce duvidosa uescolha 
entre um remelio qu) :'l'l accommo·la per-
feitamente a essJ.l fins c um que os contra-
ria. entre um recurso que não tran·form:t 
os crunes in felizes em seres düosos, mas C\' i •a. 
a prop.~gação dtt ulcera, circum.screvendo-
lhe a êtcção corrosi>a, e um eJ:pcdiente que, 
wbre as ruinas ele uma familia, ergue a pos-
sibilidade de outras ruioas, formando uma 
triste cn.deia de matrimonios ephemeros, na 
qual se vae a dignidade ensomb.ran~o, n, 
noção do dever apagando e a Ol'gamzaçao d<t 
família di 'sol vendo. 

Diz CoGLIOLO que não cabe ao direito de-
cidir esta. queslào, mas simplesmente infor-
mar a solução apresenhda pela sociologia. 
To•li:t.via, aind<L que fusse iodiflcrente ao di-
reito dar norll1a' pua o divorcio ou para a 
simples separação, não poderiam os jurista.· 
ser extranhos ás razões sociologicas que 
abroquelam uma ou outra opinião. Por isso, 
ficam aqui, em rapido bosquejo, indicados 
alnuns dus motivos que se oppoem a qual-
qtfer reforma neste ponto, motivos quero-
dobr<tm de força si delles fizermos applicação 
<'t sociedade brazileira. 

v 
RECONEIECHIE:-.iTO DOS FILUOS ILLEGITillOS 

(Projecto, arts. 417 -43t) 

As duvidas ex.i.>tentes no domínio da lei 
2 de setembro de 1847 o que se não haviam 
dissipa.do inteiramente com o decreto de 24 
de janeiro de 1890, são desterl'adas pelo ar-
ti•YO 419 do P1·ojecto, segundo o qual o reco-
nhecimento voluntario do filho póde ser 
feito no termo do nascimento, por qu<tlquer 
out•·o e~cripto publico, ainda quo não seja 
especial para esse fim, e por testa~;,mto. . 

A exigencia de um escrtpto pnbhco é facll 
de ier justificada, pela importancia do acto, 
que serve de base ao estado da pessoa reco-
nhecida, que é fonte de onde definem rela-
ções, iotst•esses e direitos do mais alto va 
l11r. Um escripto particular seria mesquinha 
fôrma para tão preciosa. sub-tancia, e com 
facilidade poderia ser forgicar:lo para produ-
zir efl0ito, quando o decurso dos <:~.nnos já. 
tivesse diillcultado a prova de sua falsidade. 

O filho illegitimo reconhecido (arts. 4.23 e 
424) é equiplrado ao legitimo em relação 
a.o seu progenitor, com a simples restricção 
do art. 422: não poderá. nsidir no lar con-
jugal sem consentimento do conjuge do re-
conhecente. p, ocuram e;sas disposições re-
ftectir com fidelidade os sentimentos natu-
racs, perante os quaes os direitos da proge-
nie não devem variar, segundo o reconheci-
monto vem do üteto do casamento ou de 

• 

uma declaraÇ<"io ch vontade j11l'Ídicamente 
feita., o per . .w m os q ua,es os pl'ogemtort s 
comraem devet·es inilludi l'eÍ::;; m<t , por ou-
tro lado, é pt•eci'o respeir.ar a Yont<t.de do 
conjuge, que é na sociedade dome~tic:1, um 
socio com direitos iguaes aos do outro. 

Não reconhece o Projecto o injusto descon-
ceito com quo alguns codigos modernos, im-
buídos de pr-ejuízos absouos da equidade e 
ua logica, estigmati am os bastardos, apou-
cando-ll:tes a e timação civil. «Estranha lo-
gica, nD. verdade, a delsa sociedade, irrompe 
<\ indignação de CnmALI, ao tractar des;e 
assumpto, estl-anha justiça a dess s legislado-
res que, com dosfaçado. cyni::;mo, subvm·ter~ 
os princípios mais sagrado::; d<t responsabt-
lidade humana, fazendo do réo a victima e da 
victima o r0o condemnado a expiar inexora-
velmente a. pena de um delicto que não com-
metteu: palres nost1·i peccavenmt et nos pec-
cata eorwn porlamtts . 77 

Repelle tambem o Projecto a distincçoão 
igualmente injusta entre os filhos ~imples
mente naturaes e os cb.amados e ·purws, que 
hoje se acham rrduzidos, em nosso dit·eito, 
aos incestuosos e adulterinos, tendo desap-
parecido, com a organisação politica repu-
blicana, a clas.:;e dos sacrilegos. 

Finalmente deu entrada á. investigação da 
paternidade em casos -de&erminados, em que 
ha manifclstamente uma baso para poder se 
e, ta belecet• a verJade. 7 8 

Contradictorütmerrte algun3 juristas re-
céiam a investigação da paterniclade pela 
nota de escandalo que póde dar aos pleitos, 
trazendo a perturbação ·á. paz das familüts, 
ma.s vêem, com indifferença, a investigação 
da maternidade que, si é mais facil de de-
terminar, não está. mais ao abrigo do escan-
dalo. Ha. sem duvida pela obscuridade em 
que se envolve, nessa!:! emergencias, o facto 
da paternidade, a possibilidade de tomarem 
o embuste e a to,·pa especulação as appa-
rencias da verdade e da ju tiça; mas ess~ 
inconveniente será. evitado desde que a lm 
só favoreÇ<'l. a:> reclê\luações em certos casos •. 
com as cn.utelas e reservas aconselhadas pela 
experiencia dos factos. 

O reconhecimento forçado resolve- ·e em 
uma obrigação de indemoizar o damoo cau-

77 Ntwva fase, pag. 148 . Não discrepam 
desse modo de ver todos os espíritos selectos 
que teem a religião do justo, como RosMI:-.ii, 
nn. sua F:losofia del diritto, E LAUREI\T nos 
seus P1·incipes de droit civil. 

78 No meu livro-Di1·eito da familia, §. 70, 
examinei o assumpto sob o pont' ele Vl8ta 
dos principias e da legislação comparada. 
O que vae aqui dito é um resumo du quo se 
achn. alli exposto. 
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saclo. Portanto, . i o direito deve querer que 
o cu lpado o sa tisf..tr,tt com a largueza po~sivel, 
deve t .. mb m cvitm· as occasiões de abusos, 
de Craucle los audaciosos sem cs(;t'upulo ;, 
p~t·a que não responda pelo mal quem lhe 
nao d u causa. Por i ·so disse criteriosa-
mente CIMBAJ,I : a questão ú sómento de limi-
tes a c. tabelecor p· ra que o e .{ercicio dr um 
direi to não degenere em abu o. E não é 
divel'sa a orionta,ção do P1·ojecto, que esta-
Lo! ce qnatro caso.:; em que é admissivel tt 
a çií.o do roconhecimerrto (art. 427): a posse 
do e. tado; o conhecimento ; o e tupro ou 
rapto coincidindo com a epoca da conce-
pção; o a. existoncia de um documento. 

A po se de estado, · isto ó, o concurso de 
circumstttncias indicadot·as da relação de 
filiação, é, po~· si só, um üwto de vctlor de-
monstl'ativo muito consideravel· é como 
di se DmMOLO mm, urn vcl'dadeit·o 'rcc'onheci-
mcnto,pol'quo «quando umltomomcon tanto 
o pul!licamento teatou um filho como seu, 
f[ u:tndo o aprescn tou como tal em sua famí-
lia o n;t so iedade, r1uando, na qualidade do 
pae, p1·oven scmpee ás suas necessidades á 
s~1a mE-nut~nção, :.i. sua educação, é impbs-
.·.~vol nao d1zer_ quo ello o _reconheceu». O ju-
usta fl'ancez nao foz ma1s d.o que desenvol-
ver. e appliC1l:l' os elementos indicados pelos 
anttgos pl'aXIstas: -nomen, fama, t1·actatus. 
E~ segundo loga~· deve sõl' acceita a pro-

tonçao .<to reconhectment.o, quando entre os 
pl'ogemt.orcs do suppostó 'filho tenha Jlav.ido 
concubinato durante a epoca: da concepção 
elo ~·oclamanto. Desde que o concubinato 
r ali a cumo quo a ·manifestação apps~l'cnte 
d_ocas ~m nto, v1 vendo os coocubinario como 
1 fossem marido o mulhcl', mm·e ux?rio a 

peosump .ão é qno os_fllhos gol'ados pqro.;sa 
mulliel', durante a vtrla em commum, são 
tambom do homem que a s u lado vive. Si, 
pol'Can Lo,. o pé1o não reconhecer c mq seus 
!llh~ Ol'Iundo::; de uma tal nnião, é do i ntci1·a 
JlL~ttç:t rJUC a c. tos conced:t a Jci os rncli •l uc 
osta.bclocorem o seu csL<tclo. 

Ttac~a-so, nos tu, hypot.hcso, «do tt•r.uJ uzir 
om v L'Ü<tde l ugal o qu,J ,j{t con .. titucl uma 
verdade l'cml, ou o qne, ar> monos do cr>m -
ploxo do todas as ircumstancias parece ío-
dubi.tatc!JUento ser· a ve rdade» .' 7~ 

casado como ll'OVa sufficicnto para ter-se 
como existente o casamento, na falta uo 
meios dü·ectos. 

Concubinato, em face da, lei civil, é tam-
bem a união daquelle que se vincul:wam 
~ómonte perante a auctoridade occlosia. lica. 
Mas, como tolerar qne um homem depois 
de religiosamente ·receber por · ospostt uma. 
mulher, não so sinta ele modo algum obri-
gado a cumprir os devol'es do pae em rela-
ção aos filhos havidos dess<t união 1 

Em terceiro Jogar, cumpre íiworccor a 
investigação da paternidade nos casos do 
defloramento,e~tupuo ou r:1pto, quando a 
data desses factos corre, pondee ao tempo 
da concepção. Esta hypothese e:;tã legal-
mente consagrada em alguns paizes, quo 
intordizem a investigação da paternidade, 
como a Italia (ood. civil, art. 189), o Ur-Ll-
guay (cod. civil, art. 21 ) c mesmo a Fran-
ça, pois que a ,jueispn1dcncia tem alargaclo 
o dispositivo do <trt . 340 do co digo civil. 

O quarto caso om que o filho é auctot·i-
zado a pleitear o reconhecimento é aquelle 
em que existe um documento emanado do 
pretendido pae, no qual este se declara 
expeessamente como tal. O documento al-
ludido é in ·ufficiente para estabelecer o rc-
conhecimen to, mas offeeece b<t· e ampla 
paea uma reclamaçã.o judici<tl. Do debate 
trJ.vado resultará a verdade legal. 
~m rela_ção á ~aternidade são as legÜI· 

laço0s mut to f<tceuJ de contentar. O P1·o~ 
.fecto não trilhou outros caminho.:;, mas re-
colhendo a boa licção offerocida por al()'uns 
codigos,. achou prudente resguardar a. p1freza 
~ranq~tlla dos gynoceu~, prohibindo que se 
lll':"estlgue a maternidade para o fim deattri-
bmr tllb.o illegitimo a uma senhora CLt-
sad(l.. Em regra a maternidade é manifesta 
(aet. 418); só. em casos excepcionaes póde 
olla ser duvtdo:sa o poemittir a possibili-
dade de um litígio para o fim do estabe-' 
!occt' jwlic~1lmonte. Na ral'idade de >su.s hy-
poUw.;es hao de ser ainda mais escassas 
as probabilirlados do haver cluvidas sobro si 
uma, senhora casad.a é a mãe de um corto 
fi~h o F legitimo. Consoquomomonte, só muito 
rl1 fflc!l_m~ote_:, so poderá da. r a pos ibilidade de 
uma l1JU1taçao no oxorcicio tio direit do 
in vgstigac;iLo da mator•nidade. Em compen-
sacao, com o di sposto no art. 4'28, põ -so 
um cnt,ravo á pcrvcJ' idade, fechando-lho a 
por·ta dos la,r·cs onde reinam a. concordüt, 
a c mfl rlllÇ <~ o o rosp ,i to mntuo. 

VI 

~'_L; t~to. ~ <ti s conformo com a no~J~~a. in· 
tutç<.Lo .JUPlCitca 01:1to modo do ver r1 u;wto om 
no~~as O,t'dS: 4,46, § 2,, SO M m;irlcraVArtl CôJ:TI 
êffotiO~ J!-!I'UÜr;Qs 08 f~,J tlfl bumrmf,()!l rJ;M jiWllGS 
']lle VIV Iam em Jn~&Ucr;, '!Jo!J e ( r1.mtt dr1 r1.w·írlr, 
e ·~wthe1· , prn• lrM ln ta·mpr, fJ rl.e, !f~'U//.ndo o rli· 
1'1!tlo brr ~ta.flfl pr.u·r~ ne p 'lllhmfY matdmrrfl.Í{) 
en~re ~l~tJ-~, :. o dfl(~r_cto dtJ 21 n!J jrtneíro rlc l )f) PA'I'J{lf) flO!JI~ It OA MAl·; ll,t,BtUTIMA 
J8.J,J, <~. r t. ,,3, atlmtitc ;i, '-O~'H; dr~ c.qt,!"·' n "'ni (I' 0 • l 1 •n) .- · .. ·•·" "'' ,. JGC o, nr .. 'b:• 

1~ , , ~~"' () fllt.lo lrgiLimo, cmqnanto m 'Uor, acll:t· ..,J.w. ~.r, ft.~.PI:a 'aH;1 ü, ~~,;}· ' "·' ' nJl 1 1. 1 ,. ~· "'"'!lO .ar fJ ~ ~ g ll<~l·r a do sous 1)'\ '', q\tü pal'a 
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bem cumprirem os deveres impostos pela 
ne.;essidade de educarem-no hão de ter sobre 
elle a auctoridado que todas as legislações 
teem - reconhecido com maior ou menot• am-
plitude. Si fallcco um dos progenitores, o 
sobrevivente concontra em si todos os di-
reitos o deveres que anteriormente eram 
communs a ambos. Não hn. que distinguir, 
em those, entre o pae e a mãe; a qun.lqu t' 
dos dois deve ser confiado o cuidado com 
a.· sua prJle, porque ninguem o poderá ter 
mais assíduo, mais desinteressado c mais 
vigilante. 

Sobre esse ponto e accordo dos juristas, si 
já não é, tende a ser unanime em todos os 
pn.izes do Occidente. 

O p,·ojecto, guiado pelo mesmo raciocínio, 
estabeleceu que aos progenitores naturaes 
tambem devia ser reconhecido o direito de 
velarem pelo bom estar de seus filhos. Não 
era possível da1• conjuntamente ao pn.e e á 
mãe naturaes o. oxercicio do patrio poder, 
porque essa communhão de direitos e deve-
res só é possiYel quando sobreposta á intima 
união daquelles que se ligaram pelo matri-
monio em consortium omnis vitre. Por isso, 
havendo concurso do reconhecimento por 
p:tl'te da mãe o do pae illegitimos, é preciso 
que sómentc a um caiba, dul'ante a vida de 
ambo>, o exercício do poder paternal. A 
praferencia dada ao pae resulta simple3men-
te do que o homem póde mais facilmente 
cumprir os arduos deveres inherentes ao pa-
tl'io poder. Na sociedade domestica, que 
tem por b<tSe o casamento, o exercício desse 
poder é confiado precipuamente ao marido, 
devolvendo- e na 1hlta clelle, á mulher. Por 
analogia, confere-se ao pae reconhecido, de 
proferencia <t mãe, o dirc1ito de tomar a si 
a educação de sua progenie. 

Não so aventurou o Projecto por mares 
desconhecidos ao étrticuln.r esta matel'ia, por-
quo já. lhC' pren.biram o caminho o codigo 
civiL portuguez, art. 166, o mexicano, 
art. 365, o uruguayano, art. 253, o hespa-
nlwl, art. 154, segunda parte, GoYENA, 
art. 170 de seu Projeclo, e o Dr. Coelho Ro-
drigues, art. 2184 do seu. E a jurispl'u-
deocia patria, estimulada pelas novas per-
spectivas descerradcts no direito da familia 
p0Lo decreto de 24 de janeiro de 1890, j<L mn.-
nifestara um corta inclmação para chegar n.o 
mesmo resultado. 

LIVRO II 
Direi to das cousas 

I 
DA POSSE 

(!'t·ojecto, arLs. 561-601) 
Co, •cBtTO DA Po. sE -Não lta certamantC' 

assumpto, em toLlo o direito privado, que 

tenha mais irresistivelmente captivado a 
imaginação dos juristas do que o d:1 posse, 
mas tambem ditllcilmente se encontrará ou-
tro que mais tenazmente haja resistido á pe-
netração da analyse, ás elucidações da dou-
trina. 

Si é um facto -ou um direito dissentem os 
auctQres; si conceitualmente differe da de-
tenção, é objecto de interminaveis discus-
sões; quaes os seus elementos constitutivos, 
dizem por moio diverso os mais conspícuos 
tractadistas . 

Dir-se-ia que nessa região, onde umn. cer-
ta categoria de direito nos apparece ainda 
em via de formação, na obscura transição 
do chaos para o ko mos, a doutrina toma o 
aspecto do meio de onde emerge, c reflecte 
sobre os elpirüos apenas uma luz dubia de 
crepusculo. 

NenhumíL theoria, diz ENDEàiANN, apre-
senta tão grn.nde varie.dado de opiniões ; 60 

mas é possivel reduzil-as a dous grupos: 
a) Theoria subj~ctiva que se tornou domi-

nante com a obra monumental de SAVIGNY, 
Das Recht des Besil;:;es, sogunio a qual é a 
vontade de possuir para si que origina n. pos-
sejurHlica, e quem possue por outro é de-
tentor. Assim o r~prcscntante não possue 
porque non ltabet animum possidentis (D. 41, 
2, fe. l § 20); o locatario ta.mbem não pos-
Stte, pois que cvnducenti non sit o.nimus 1ws-
sessionem adpiscendi . 

b) Theoria objectiva intelligentemBUte fun-
dad:t. por JIIERING, principalmente com o ~eu 
Besitzville ( !889), pn.ra a qun.l a vontade In-
dividual é de todo impotente e indifferente . 
E' uma regra de direito objectivo, uma dis-
posição de lei que decide si temos deante de 
nós a posse ou a detenção. 

A theoria <;].e JrrERING foi a.dopf;ada por 
BARON, PFLEIWER, ZOLL, APPLETON, VEB.-
MOND e outro . 

A doutrina, um momento desorienta•hL 
pela obt·a genial de JliERING, pensa DuQuEs-
NE 61 que vn.e recobeando animo e se re-
cusa a seguir o sabio romanista pelas ultima,; 
veredas que cUe traçára . E' certo que, mt 
Allemanha sob1·e tudo, se travou um largo 
e profundo debate, do qual resultou, porém, 
o reconhecimento de que se havia dad~ um 
valor exce sivo ao poder da vontade subje-
ctiva, e SÍ KARLOWA, KUNTZ, BEKKER,, DERN-
BURG na Allemanha, SALEILLLE3, CUQ, 
ADIBERT, o proprio DUQUESNE na. -França! e 
AscoiJI, na Ita.üa, não acceitf~m a doutrw_a 
de JltERING em sua integridctde, estão ma1s 
approximados delle do que de Savigny. 

60 Ein{iil•l'ung, li, § 26, nota lG. 
6 1 Dislinction ele la possession el ladelenlion, 

Paris, 189 , p . .<:03. 
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O codigo civil allemã.o reOecte e;s:1 tran :·-
acção da doutrina que procur·a conciliar 
duas opiniões extremada~, dois pontus de 
vista. inteiramente difl'erentos. 1\ssim é quo, 
si abandonou a theoeia do animus r!osst:den· 
di, desmantelada pPla critica sagaz e erudi-
ta de .JJmRJNG, ateve- ~;o ~inda·ao corpus. «O 
codigo concedo a protccçã.o pos ;esf'o:·ia·, di-
zem os Motivos, afim de conservar a paz ju-
rldica sem distinguiL· si a posso repousa so-
b~ e uma relação juridica real ou obriga-

. cional, nem si se possue como prcprietario 
ou n'ã.o, e nisto se conrurm ". com o Lancl1·e-
cht peussiano e com o codigo saxonio.» Ma8 
conviria tambem, pro.>cgnindo ncdse bom ca-
minho, pôr de lado o co1·pus ela tbeor ia m·· 
vignyanu.. Foi o que t ento u realizar o 
actual Projecto de codigo civil l.Jrazileiro. 

« Será obra rlos legisladores futueos, diz;a 
MBULENAERE ao commentar esta par te do 
co digo c i vil allemão, collocar defini ti v a-
mente o cO?-pus da theol'ia sD.vignyana entre 
as curiosidades ilistoricas. » Será desta vez 
satisfeito o voto formulado pelo distincto 
teaductor do precla t•o jurista tudesco a 
quem se deve a t1·an.~formação da theoria da 
posse~ 

Como quer que seja. a noção de posse con· 
tida nos arts. 565 o 60 l do P1·ojecto é extra-
hida da doutrina de JI·JERING. 8 ' 

PossE DIRECTA E INDIRECTA - O usufru-
ctuario, o credor pignora tício, o locatario c 
outros que ::;e acham em relação juridicp. si-
milhante são, de accordo com a noção e ta-
belccida, consid-,rados possuidores; mas con-
juntamente CJill CtlPS Sã'O tambem [l OSSUido-
dorOS o nú p l'opriefal'io, o dono du. cousp. em-
penhada, o do objecto alugado, c todos C[Uél.n-
tos se achctm em condições. analogas. Aquel-
les são possuidores dir,•ctos, . immediatos, 
mas restrictos e temporarios, e3tes sã 1 

possuidores indircctod , media. toJ, m .1s a ti· 
tulo de proprietario3 . Essas duas posses po-
dem perfeitamente c.}cxistir, porque diffo-
rente é o objecto da relação juri iica nas 
duas hypotheses. 1 

Vê-se bem que essa doutrina se alonga da 
que nos haviam ensintLdo os in terprei.e:; do 
direito romano, qua tinham SAvlGNY por 
chefe .., Mas entre os modernos civilistas estêi 
ella definitivamente victoriosa, 83 já peve a 

82 Vejam-se : De1· Besitz·vitle, p . 470 .e 
seg3. ; Fondement des inte1·dits possessoi1·es, 
trad. l\'IEULENAERE, p. 150 e 197 ; Qftestões 
de di1·eito civil. tl'ad. ADHERBAL DE CARVA-
LHO, p. 93 e 160 . 

83 ScrrN!o:IDER, Priv. Gesetz buch (iir clen 
Kanton Zur·ich, ao art. 6fi; BNDI, MANN 
Einfiihrung I, p. l 15 e scgs . ; .JLIERING, olJra~ 
citada.s. 

consagração legislativa de cedigos como o d~ 
Zurich, art. 66, e do allemão, ur t . 858, e for 
accelta pelo P?·ojeclo Coelho Rodrigues. 8

". 

Como C<t~os ma is importantes da poss:~ dt-
recta, que não é a ti tulo do pl'oprletario, 
poclcm ser apresentados, s3gundo E. •nE-
MAN r, 8' OS soguintc { : 

« l. O ttsofructuario o o c1·edo1· p::gnorctli-
cio, em virtnde do direito rca.l que lhes com-
pete, t eo1u :t po~s ,} .11"c .;sa.riél. pttra o exerci-
do d-n.s f.~culdade~ inheeentes a eSSJ. relação 
de direito ; 

« 2. Como auctoeisarlos por um direito 
obrig~1.cional, gomm a protccção possessoria 
o locata1·io, o a1·rendalario, o comm.anditario 
e t odo aqu:·llc a quem compete o direito 
de reteoçã.o sobre um<t co usa ; 

« 3. Para o cumpl'imcnto de uma obriga-
ção man teem <t po~ ;e o clepositario e o eneox-
?'egado do t?'(mspo1·te de uma co usa ; 

« 4 . Aos directores de uma sociedade juri-
dicamente cu.paz, ao administrador ,judicial, 
a.o testamenteiro, atteibue-se <t posse para 
o fim res tricto de exercerem a sua adminis-
tração; 

« 5 . No domioio do dieeito de familia são 
possuidores, por causa do direito de usofeu-
cto que lhes é concouido, o mv,rido e o deten-
tor do patrio poder.» 

POSSE DOS DIREITOS - Além da posse. das 
causas, reconhece o Projecto a posse dos çli-
eeitos, que consiste na possibilidade indubi-
tavel doeil'ectivo cxcrcicio de um direito. 85 

Do dil'eito romano nos veio essa noçã'l, que 
o canonico alargou, fazendo-a comprehender 
relações jurídicas q ne pela doutri na ro· 
mana deveriam . er ex.c1uida5'. 86 Entre nós, 
<t doutrina coi'rente admitte a quasi posse 
dos direi tos roaes, com as r estl'icções de SA-
VIGNY. H.mAs não estende a noçã o de po~se 
Jos direi tos si não ás servidões e á superficie ; 
LAFAYETTE não discrepa desse modo de 
voe. 87 

JHERING approva a tendoncia do direito 
canonico e acha que nenhum direito, no fu-
turo poderá aba.ndonar a protecção conce-
dida á quasi-posse, embora se use de outro 
nome, porque o juri~consulto saber<t o que 
eleve decidir e que termos deve empregar 
quando a lei protege provisoriamente um 
estado de facto, cuja legitimidade u.inda não 
está domonstrada, 88 ;mas reconhece que a 

81
' ENDEMANN, op. clt., T, p. 122 e 123. 

85 RoTrr, System, li, § 224. 
86 Pelo direito r omano sómente as servi-

dões, a emphylouse e a surperficie eram 
susceptíveis de quasi-posso (RoTrr, li, § 226). 

8 7 RIBAS, Acções rossessorias, pag. 92 o 
segs.; LAFAYETTE, Di1·eito elas causas, § 16. 

83 Questões do clf1·eilo civi/., pag. 1<17 e segs, 
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oxacta determinação dessa idéa é um pro-
blema a resolver. 

Inteiramente di versa é a orientação do 
Codigo Civil allemão, que poz de ladJ a no-
ção de posse dos direitos, peln, consideração 
de o simples exercício de um direito não ser 
base segura para determinar o estado de fac-
to necessario â noção de posse, e de haver 
quebra do principio de que todo o direito 
sobre immoveis deve ser registrado, desde 
que se protegesse a. posse de bens de raiz 
não registrados e se admittisse a usucapião 
a respeito delles. 89 

O actual P1·ojecto seguiu uma linha inter-
mediaria, comprebendendo no conceito da 
posse todos os direitos reaes, com exclusão, 
naturalmente, da -llypothoca, pois que ella 
não se applica de modo continuado sobre a 
cousa, pois que ella não importa a detenção 
do bem vinculado á garantia do p:~,gamento. 

Embora a palavra posse seja empregada 
em referencia a outras relações jurídicas 
(posse de eshdo, por exemplo), seu emprego 
não traduz sinão uma analogia a que não 
cenesponde uma identidade jurídica, pois 
não se tem em vista nem a manifestação 
exterior da propriedade, nem os interdictos, 
mas uma relação de facto represenündo-se 
sob uma fórma externamente apreciavel. 
As~im _ o ensinam os mestrJ:J mais concei-
tuados. 

Dilferentemente, porém, do Codigo Civil 
de Zul'ich, art. 105, e do Projecto CoELflO 
RoDRIGUES, deixou-se em silencio a explica-
ção do que era a posse dos direitos, para a 
doutrina, afim de não se e~torvar qualquer 
desenvolvimento possível dos institutos 
n'uma ou outra direcção. v ponto de viata, 
porém, é o mesmo, como tambcm o é o 
do Codigo Civil portuguez,_ art. 47l:J, e hes-
panhol, 437 . . 

Sr A POSSE É UM FACTO OU UM DIREITO -
Não pretendo discutir mais uma vez esta 
these. Sabe-se quo SAVIGNY sustentava ser 
a posse ~~m facto e ttm dil·eito; que ZACHARLiE, 
BELJl\iE e DEMOLOMBE opinavam ser ol!a um 

89 ENDEMANN, Einf'ueh?-ung IU, p. ll4. No 
systcma do Codigo Civrl allemão, o u,~uario 
e o que tom o direito real de habitação 
teem a posse da co usa c por isso podem usal' 
dos intcrdictos possessorios. A servidão real 
póde dar Jogar â meama pl'otocç,"io, si esti-
ver insci'ipt<t !lO registro predial e si o pos. 
suidor do prcdio dominante a tiver exerci-
do dent1·o de um anno. 

O Esboço de TE!Xii:lRA DE FREITAS, art. 
3833, tambem não acceita a, posse dos direi-
tos. 

Vol. I 

• 

direito real; que YHERING -·considerava a 
posse um direito, por ser um interesse legal-
mente protegido ; que MoLITOR affirmava 
não se tractar de um direito' real nem de 
um direito obrigacional, porém de uma re-
lação jurídica, participando elos caracteres 
de um e de outro. Talvez querendo achar 
uma solução concilia,! ora dessas divergencias 
SALhlLLES viu na posse uma noção antes 
economica do que jurídica. 

Ma·, para classificar a posse entre as ma-
terias do Direito Civil, é forçoso ter della 
uma idéa segura ." A ceei ta a noção que YnE-
RING nos dá, a posse é, por certo, direito ; 
mas reconheçamos que um direito de natu-
reza especiaL Antes conviria dizer, é a ma-
nifestação dê um direito real. O insigne 
romani.;ta ensina 90 que a relação posses-
soria, como immcdiata entre a cousa e a 
pessoa, pertence ao direito das cousas, mas 
quer que seja classificada depois da proprie-
dade, por ser, em rigor, uma instituição 
protcctora do domínio. Porém, atte.odendo 
a que a posso é o caminho que conduz [t 
propriedade, sendo um ponto de transição 
momentanea, um simples acto nos casos da 
occupação e da _percepção dos fructos por 
parte de rendeiro, e constituindo um estado 
de duração consideravel no caso ela usuca-
pião, como doutrina o proprio YnERING, 
atrevo-me a discordar do jurista excelso, e 
seguir o methodo, hoje vulgar, de se tra-
ctar ela pos3e antes da propriedade. 

li 

DO DIREITO AUCTORAL 
(Projecto, ar ta. 757 e 774) 

NATUREZA. DO DIREITO AUCTORAL- Sérias 
difficuldades ainda. apresenta á mente do 
jurista o exame do direito auctoral. Para 
bem classificai-o entre as relações jurídicas, 
será necessario préviamente determinar-
lhe a natureza; mas ahi começa o emba-
raço, pois não existe accôrdo sobre esse 
ponto fundamental para a doutrina e para 
o I egislador. 

Pen.;am uns que se tracta de um ~ireito 
individual, que não se desprende da perso-
nalidade, porquanto <1 obra, no dizer de 
BLUNTSCHLI, «é uma exp1·essão dircc·a. do 
espil'ito pes oal do auctor». LANG"E, DAHN e 
TOBIAS BARRETO adaptaram a opinião do 
gl'ande juristu. suisso, que tem por si, incon-
testavelmente, ra.zões valiosas. 9 ' 

90 Questões ele d i1·eito civil, p. 133. 
nt Vejam-se ToBIAS BARRETO, Estudos de 

Di?·eito ; Sl a minha L egistação comparada, 
lição XVI. 
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. Pensam outros que não ha um direito per-
feito a considerar, nesta ma-teria, e sim um 
méro privilegiá generosamente concedido 
para incremento das artes, das sciencias e 
das lettras. E' o parecer de GERBER, 92 a 
quem parece que os interesses dó auctor, 
estando resalvados por uma disposição do 
capitulo das obrigações oriundas dos actos 
illicitos, não ha mais que faze e. E' tambem 
a idéa que reJumbra de nossa. lei actua.l, 
planeada por um distinctis>imo ·homem de 
letras, MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, e a que 
esposou o Dr. CoELHO RoDRIGuES, como se 
vê dos arts. 99 e 101 de seu P1·ojecto e d;}. 
Exposição de motivos que o justifica. 

Parece-me que esta segunda opinião apa-
nha o instituto em uma das phases de sua 
evoluÇão, mas da qual já elle se afastou. 
Realmente as primeiras affi.rmações do di-
reito auctoral se fazem sob a fórma de pri-
vilegias, o3 outorgados, a principio, aos edi-
tores e, depois, aos escriptores. Hoje enten-
de-se que não ha dir<>ito m:üs legitimo do 
que esse, que assegura a uma classe de ope-
rarias o producto de seu esforço ; que, prote-
gendo o trabalho intellectual, contribue para 
o incremento da cultura e facilita a expan-
são de uma das mais nobres saliencias da 
personalidade humana. Portanto, ou ha, 
na hypothese, um equivoco, ou não se tracta 
de um simples privilegio. 

Uma terceira opinião inclina-se para ver 
no direito auctoral um aspecto particular 

1
da 

proprieda:de, Dahi os nomes de propriedade 
artística e litteraria, p1·opriedade immateri(xl, 
propriedade inteltectttaZ . Os codigos do Chile, 
de Por Gugal, da Venezuela, do Mexico e ha 
Hespanha, tractaram deste assumpo no titulo 
da propriedade . Ha neste modo de con1si-
derar o inconveniente de se deixw na sotn-
bra o lado intimo dessa relação jurídica, que 
apresenta uma face dupla, a economica e 
real flanqueada pela intellectual. Al~m 
disso, faz suppôr que o objecto do direito 
auctoral é alguma cousa de tangível, cmp o 
o da propriedade material ; quando é cer~o, 
segundo fa,zia ponderar a Secção' central da 
Camara dos Deputados do Luxemburgo, a 
proposito de um projecto do lei sobre este 
assum~to, •• que, « si o escriptor e o artista 

•2 System des deutsches Privatrechte,s, 
§ 219, Anmerh?Jng. Outros dizem monopolio 
de exploração. 

03 LYON CAEN et PAUL DELALAIN, Proprie-
te litteraire et artistique, Paris, 1889, Intro-
duction; TOBIAS BARRETO, Op. cit.; PLANIO~, 
Droit civil, I, p. 457 ; Legislaçíio comparadf, 
loc. cit. 

01
' Apud ROTHLISBERGER in Clunet, l8g!,), 

.P• 504. 

teem direitos sobre sua obra; é por ser ella 
o fructo de seu trabalho e a manifestação ex-
terior de sua per.>onalidade », · e que a obra 
artística, litteraria ou sclentifica foi creada 
pelo auctor e, por isso, « lhe é pessnal, mais 
pessoal, mais certa e mais sagrada do que a 
propriedade material ». E' a doutrina de 
BLUNTSCHLI. Attendendo a essas e 0utras · 
consideeações semelhantes, alguns escf'iptores, 
como STOBBE, procuraram reunir as rela-
ções jurídicas creadas pela actividade men-
tal sob a denominação, que tem o demerito 
de ser um ponco extensa, de- Direitos sob1·e 
os bens immatcriaes. 

Por occasião de ser discutida a lei belga 
sobre o direito de auctor, lei que PouiLLE1' 
chama « a mais completa, a mais clara e a 
mais .liberal de quantas existem», e a _que 
DARRAS conscienciosamente applicou o epi-
theto de « feliz e fecunda », agitou-se a ques-
tão do .> Direitos inteUectuaes, que EDMOND 
PrcARD desenvolveu em um curioso e3tudo 
sob o tllulo de Embryologia juridica. 05 Boa-
CHGRAEVE, 06 refutando a idéa de ser o di-
reito auctoral um privilegio concedido pela 
lei posi tiva, procura most1•ar que não é 
tambem um direito real, mas uma especie 
que deve ser incluida em uma nova classe, 
a classe dos direitos intellectuaes que segundo 
PrcARD, se destina a conter os previlegios 
dos inventores e o direito autoral, devendo 
formar um quarto termo da divisão ciasswa 
dos direitos em pessoaes, reaes e obrigacio-
naes.-

RUDOLF VON YHERINC, entretanto, pondera 
que, si, didacticamente, ha que respinga1' 
contra a expressão p1·opriedade, applicada a 
esh categoria de direitos, ella tem a vanta. 
gem de ser concisa e exaJCta, pelo que vati-
cina o eg·regio pensador, que não tardarão 
a desapparecer os e3crupulos dos juristas, 
adaptando, então, a scicncia a linguagem 
que hoje se lhe afigura impropria. 07 

Para o citado jurista allemão, as diversas 
fórmas da prop1·iedade intellectual são : o di-
reito de auctor, a patente do inventor, a pro-
priedade intellectual das cartas, a das pho-
tographias privadas, a das amost1'as e mo-
delos, a da firma commerciat, a dos brazões 
mas não o nome privado, ' 

Eis o estado actual da doutrina. Como se 
vê, rião ha nas construcções architectadas a 
necessaria solidez. E essa circumstancia ex-
plica a escolha do terreno' inteiramente neu-
tro em que se collocaram J;Uuitos legisla-

05 Clunet, 1883, p. 565 e seguintes. 
06 Apud LYON CAEN et PAUL DELALAIN, 

Propriété litt. et artistique, I, p. 169. 
07 Actio injuriarum. Paris, 1888, trad, 

MEUL<EN..dl:RE, pp. 145 e 170. 
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dores, como o belga e, recentemente. o al- ses é irrecusavel, e a fôrma é um dos ele-
lemão, relegando do Codigo Civil pJ.ra as mantos constHutivos do Direito. 
leis especiaes todo esse vasto assumpto dos Estoü, alem disso, convencido de que o di· 
direitos intcllectuaes. . reito do inventor não poderá revestir outra 

O ponto de vista adoptado no Projecto fórma. Os inventos surgem, ás vezes, simul-
actual, approxímando-se da doutrina de t aneamente em dous, tres e mais pontos do 
YHERING, della se alonga sob mais de uma mundo, a mesma idéa feliz que determina 
relação. Abiltendo-se de dar á creação ju- um avanço industrial emerge no cerebro 
ridica a denominação de propriedade, ela- de diiferentes indivíduos, e essa circumstan-
ramente deixa ver que a destingue do do- cia tornaria impossível dar ao interesse do 
minio ; collocando-a entre os direitos reaes, invontor fórma jurídica diversa da do mono-
quiz indicar que por algum modo havia si- polio ·temporario. Por OU'tr.) lado, o invento 
milaridade entre essas manifestações juri- nem sempre se traduz por um modo con-
dicas e o direito auctoral. E' um direito sui ereto preciso. O mesmo resultado pôde 
generis que, ou entraria na parte geral ou ser obtido por uma combinação differente, 
havia de ser intercalado no livro dedicado uma descoberta nova, uma simple.s altera-
aos direitos das cousas, que aqui são toma- ção na industria póde tornar impre3tavel a 
das numa accepção mais extensa do que si creação do inventor. E tudo isso impede, a 
se dissesse:-cousas corpomes. meu ver, a protecção abstracta por meio de 

Dentre as fôrmas dos direitos sobre os uma regra de direito. E neste pensamento 
bens intellectuaes só se destaca no Pr·ojecto, sinto-me apoiado pela auctoridade de SPEN· 
num titulo em separado, o direito auctoral. CER. 100 ' 

E' possível que todos se reunam, mais tarde, PERPETUIDADE_ Até hoje sômente 0 Co-
para constimirem um corpo de leis á parte digo Civil dJ Mexico, art. 1259, 0 direito 
o codigo dos direitos intellectuaes. Presente- de Guatemala (lei de 29 de outubro de 1879) 
mente ainda não adquiriram o desenvolvi- e 0 venezuelano (lei de 12 de maio de 1887, 
mento, a clareza de fô1•mas, a segurança de art . 2) consagraram a perpetuidade do Di-
princípios, a delimitação de or-bitas neces- reito auctoral. As 'legislações da Europa, in-
sarias para essa construcção legislativa inda- clusive a modernissima do Luxemburgo ( 10 
pendente. De modo que, ou as deixaremos de maio de 1898) fixam todas um prazo mais 
fôra das codificações como setelites desses ou menos longo para 0 gozo do direito de 
corpos mais vastos, ou havemos de as in- auctor. 
cluir onde melhor o aconselhem as prado- Entretanto as razões contra a perpe-
minancias características e os fins praticos. tuidade não ri:J.e parecem irresistíveis. Dizer 
No Codigo Civil deve ter ingresso o direito que a perpetuidade aproveitaria .aos livrei-
auctoral. No Codigo do Commercio encon- ros dinheirosos e não aos auctores é ladear 
tl'am posto natural as normas referentes á$ a questão, em vez de atacai-a de frente. 
il.I·mas e marcas de fabricas . Outras fôrmas Além disso, a pratica commercial, nos coa-
dispensarão uma exposição á parte. Quanto tros onde a industria do livro é mais remu-
ao privilegio concedido aos inventores, como nerado:·a , inclina-se a generalisar o systema 
é um simples privilegio, submettido, além de pagamenbs por adiantamento de certa 
disso, a de terminadas condições, parece mais parte nos lucl'os, em substituição ao p •ga-
conveniente regulai-o por lei especial. mento ele um preço fixo. 

Certo é que muitos juristas equiparam es- Allegar que o direito auctoral se dividiria 
sas duas fórmas do dil'eito intellectúal, ou infinitamente entre os herdeiros ou suecas-
do:; auctores o o dos inventores. 98 Ma~ é soros do auctor, impossibilitando as relações 
manifesto que, pelo menos a evolução jurídicas, é phantasiar uma situação que 
do primeiro se acha num estaclo superior, não se poderá encontrar na vida real, pois 
pois a quadra dos privilegios já se acha ha um termo para a divisão alludida, e é 
distanciada. Como observa YHERING, 99 o ferir com o mesmo golpe todo e tiualquer 
direito assume, nos dous c::tso.s, uma direito perpetuo. Não se comprehende bem 
posição diiferente. Em um, reconhece a por que um1. legua de terra possa ter nas 
protecção abstractamente, no outro é por .partilhas successivas uma sorte diver~a da 
um <lcto concreto da auctoridade administra- que o destino reserva a um livro. No em-
tiva que a concede. Sob o ponto de vista da tanto ainda não foi verificada a hypothese 
fôrma, a diifel'ença entre as duas hypothe- de uma divisão infinitesimal de lotes de ter-

98 Entre outras, STOBRE, Handbuch des 
deutsches Pt·ivatrechts lll, p. 31; Planiol, 
Droit Civil, I, ns. 1281-1891. 

00 Acto injuriarum; p. 154-155 • 

• 

renos entre herdeiros inrmmeraveis. E', 
portanto, povoar a imaginação de vãos re-

1oo lustice, Paris, 1893, trad. CASTELOT, p. 
132-133. 
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ceios suppôt' que, em um futuro- mais ou 
menos proxim9; eJsa ha de ser a s ituação 
para os direi tos de a uctor. 

Argumentar com o concurso que o auctor 
recebeu da humanidade para o preparo de 
sua obl'a, cujas idéa.s são applicações ou des· 
envolv imentos das idéas que formam o 
pa.trimoo io con1,mum da humanidade, é en· 
vet·cdu,r por um c.trninho equivoco, no ex-
tremo elo qual -esti o communismo, a abo· 
li~ã.':l de toJa. a propriedade. Pois S:l con-
cebe c1ue o proprictario de um ohjecto ma-
terial prescinda desse concurdo dos outros 
homenJ ~ Seria preciso que .elle não vivesse 
em sociedade ; · que pudesse dispensar a 
acção tu telar da justiça social; que a divisão 
do tra.balho, dia a dia, mais aperfeiçoada 
pela industl'ia, não· c;mcentrasse no mais in-
sigaificante utensilio o esforçJ t eleologica-
mente combina1o de centenares de in di vi-
duo-> ; que a sociedade humana deixasse de 
ser justamente eosa organisaç·ão da vida em 
commum, na qw1l os homens se transformam, 
un par,t com os outroJ, em instrumentos e 
m eios para a co·nsccução dos proprios tins, 
na qual a cooparação dos indivíduos, p or 
ser muitas_, vezes ignorada, não é menos r eal. 
A e:-;tc l'OSpeito eocl'eVCU HERBERT SPBNCBR 
as scguin te~ consideraçõe>, que co !locam n. 
que.~tao nos seu.:; verda.de'iros t ·:>.rmos, e' a 
resolvem de accordo com os moldes supe-
riores da justiç(l. ideal : .« Nenhuma razão 
r ccommonda_ pará este genero do proprie i 
dade um reg une o legal de uso e · de transmis .. 
sã.o lle c•eclUaria di:fferente do !]_uo rege qual·· 
quer outra. A ~ing_ua, ::_i. scionci_a, e os outro\l 
productos da clv thsaçao antenor de que se 
serviu o auctor pertencem, como se te1~t 
dicto, ao conjtlncto da socieclade ; mas cs3es 
productos intellectnae~ da civilisação sãÓ 
accossiveis a todos, e utilidando-os, o esc rL· 
ptor ou o artista pão diminuiu a possi,. 
oillda.de de outt•J utüisarem-n'os . Sem sub-
trallir cous:t alguma á riqueza commum, 
elle apenas combinou a lg umas p:trtes deU~~ 
com o3 seus pensamentos, seus princípios , 
seuJ sentimentos, seu talento tecllnico, 
c ousas es.>as que são exclusivamente suas, 
que lhe pedencem mais verdadeiramente 
do que o.> objectos visíveis c tangíveis en-.-
cel'l'n.ndo a ma.teria prima tirn.da ao uso 
potencial dos otttros homens, pertencerH 
<.LOS seus propriet<trios. Um producto do tra-
b:dtto montai é mlis plenamente uma pro r 
priedtLde do que o pr0ducto do trab:.tllto cor,-
poreo, porque o trabalhador f'oi o unico 
fac tor de sua riqueza . Por quo, então, neste 
caso, a dura.ção da p03Se haveria de ser 
menor do que nos outl'os ~ » 

Nã.o é sómente o philosopho, preoccupad~> 
com a regularidade das hnhas de sua con-
strucção, com um · idéal superior á tul'bi~ 

da realidade onde al~ntam offegan tes o.s . 
homens vulgares, que pensa por esse modo. 
Tambem o jurista; ha bituado ao meneio 
das lei.; e ao conllCcimcnto dos iot'lresscs 
que elhls procuram dir'igir, não coniprehen-
de claeamente pot' qu3 repugne ao dtreito 
auctoral o peõdicado da perpetuidade. Assim 
retlexiona vValker: 102 « Parece quo, s:;gun-
do os principio3 ela. justiça natmal, o J 
productos do trabalho intellectual deviam 
ser ohjecto de . propriedade pm·petua, ela 
mesmafóema que os ele outro trahaiho .. e 
e3ta ora a antiga elou tdna d1 direito ioglez 
em relação ao dil•ei to de auctor. » 

Parece, pois, que não fal~am bôas c soli.-
das razões p_ara. sustent:l.culo da opinião de 
que se ~ez echo o actual P1·ojecto. 

Ili 
DIREITOS REAES DJ!: GARANTIAS 

( Proj ecto, arts.853-995) 
Nesna pa·rte do direito das cousas, muitas 

questões hayia a disccltit•, -sobresahindo, 
ac.tre ella.>, a reclucção da.s hype>thecas á 
classe unica das con vencionaes, systema. 
adaptado peles codigos chileno, al'gentioà e 
uwg_uaya no, e em favor do qualse pt·o-
nuncta DrorMo DA Veig,~. Sem descon he-
cer a furça do3 argumont~s produzidos em 
prol dessa doutrina, pn.receu-me de m elhor 
alvitre · conciliar a J tondencias dos aboli-
cionistas com as convicções radicad<tS em 
nosso meio jurídico, e mantee ao lado das 
hypo tltecas cJn vencionae>, as legaes, rcsh-
belecendo-sc, para estas, o cal'acter da ,.(mo-
ralidade, mas facil itando-se a su::t s~b.>t i
tuiç1o. pot' ou~l'a garanti,t igualmente satis-
~actorta. For systema prol)Osto . pelo P ·ro- · 
Jeclq Coelho Rodrigues, qtte nesta p:1rtc foi 
o modelo do actua l, feitas al,.umas li o-eiras 
modifica.çõJs, e rcst,~urado "'o insti tuto da 
antichre ;c, de accordo com o p::trõcor inter-
posto pela illu;trada Commiss[o do Sénado 
Federal. 

IV 
DO REGISTRO PREDIAL 

( Proj ecto, arts . 996 a 1007) 
O pensamentlo que. presidiu ao p;•eparo 

des~e capitulo foi estabelecer um sysücma 
mats cabal pal'a a transmissão de bens im-
mobiliat'ios por actos entl'e vivos. 

Já se havia precedentemente de::larado 
(art. 609) que todos os actos entre vivos 
translativos da propl'ieda.do immovel estão 
sujeitos á inscripção, •o3 c mais (ari. 619), 
que tolos o3 actos sujeitos á _insct•ipç[) 

102 Ame1·ican law, Boston Ü395 p 166 
103 c . ' ' . . 

Olll a.pow em LAFAYETTE, Di?·eito das 
cousas, §§ 50 e 51, 

" 
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sómente depois della operam a translação 
do dominto. Agora, dando ao pensamento 
manifestado nl')ssas disposições o seu natu-
ral complemento, se estatue qne as averba-
ções do registro predial fazem, até prova 
em contrario, presumir o domínio em favor 
de quem ellas o declaram. Feita judicial-
mente a prova de que as declarações elo 
registro são erroneas, serão el1as rcctifi-
cadas. 

A lei actual diz: «a transcripç"í o não ioduz 
a prova do domioio, que fica salvo a quem 
fór ». ( Dec . de 19 de janeiro de 1890, 
art. 8° , § 4. 0 ) Em justificaçãJ do systema 
actualmente em vigor, pondera o conselhei·· 
ro LAFAYETTE 101' que a transcripção « nã.o é 
sinão uma teadição solemne » e como tal 
« não póde trausferie direito que não tem q 
alien:-mr.e: nemo pltts jwis ad ahwn trans-
fen·e potest quam ipse habet». Sob o poni;o de 
vista. do systema f, ·ancez, essa é certamente 
a verdade, mas a questão fundamental nea+,e 
assumpto é a d0 sa iJer si é sufficiente, para 
um bom systema de ·propriedade immobi-
liaria e de garantia hypothecaria fazer da 
transcripcão um simples meio de publicidade 
dos actos de tran&lação do domínio, sej m va-
lidos ou não. A maior par~e dos moderno3 
escriptores francczes, BESS0;\1', RAOUL DE LA 
GRAS5ERIE, PLANIOL, entre OUti'OS, condem-
nam, por defiéientc, o systema francez. Dr-
DllliO DA VElGA, entre nós, CJDSidera es'le 
mecanismo de effeito negat ivo, porque 
« apenas offerece 'ao.> terceiros uma ütdica-
ção illusoria » 1 10 5 

Os receios fo1•mulados por alguns juristas 
·patrios, sobre wrem infundados, não teriam 
applkação cabal ao regimen acceito . pelo 
P1'ojccto, porque não se propõe uma dessas 
reform3s radicacs que subvertem, nos seus 
fundamentos, um systema preexistente, mas 
um sirnp:es reforçamen ;o, no intuito de 
obter-se m<J.is firme consolidação da proprie-
dade immovel, como aliás já o reconhe-
ciam alguns dos juristas brazileiros que es-
tudaram o assumpto por occasião de se dis-
cutir a reformé\ hypothecaria, em 1864. 

LIVRO III 
Direito das ohriga.çoes 

I 
OBSERVAÇÃO GERAL 

A distl'ibuição elas materias deste livro 
obedeceu a um criterio que não se occul ~a. 
mesmo a quem examina apenas as incripçõe,;;· 
geraes dos títulos e capítulos em que o livro 

" 

to4 Di1·eito das causas, § 49, nota 2. 
to5 Dr:reito hypothecm·io, n. 220. 

se divide. As obrigações apresentam-se, pri· 
meiramente, como um grupo dE' rdações 
jurídicas que, tendo certos caracteres com-
muns, offerecem, todavia, certas divergen-
cias secundarias ou modalidades, de accordo 
com as quacs devem set' considel'adas. lndi-
cam·Ee, depois, os effeitos geraes elas obri· / 
gaçõe.', c o modo de transfcril-as. A pro-
sentada assim a relação obrigacional como 
uma on !. idade jurídica, a analyse se a pro-
funda e vai descortinar-lhes as caw:as, al· 
gnmas das qua<:s procedem de outros gru-
pos. de relações jurídicas de ordem privada, 
ou mesmo remont·:nn á esphera do direito 
publiço. . 

As camas das obrigações que se destacam 
neste livro são : os contractos, as figuras 
de causas que se approximam dos contractos 
valendo por convenções prcsumi(las, e os 
actos illicitos. As outras são preoupposta~. 
A discriminação das causas geradoras das 
obrigações offerecc um principio seguro 
para _a sua classificação porque, não con· 
stuindo, ellas, direitos absolutos, é sempre 
necessaria a prova do acto de onde o dever 
jurídico procedG. Mas a clasi)ificação roma-
na, em obrigações ex contractu vel quasi, ex 
delicto vel quasi, sendo considerada incom-
pleta, é forçoso recorrer a uma que seja 
mais satisfactoria. Fot o que pretendi fazer 
de accordo com o que já preccdentemeute 
sustentara no meu livro sobl'e o Di1·eito das 
obn:go,ções, adaptando, para dxposição ilas 
diiTerentes relações obrigacionaes, o metho· 
do da respectiva classificação . 

Sendo assim, as fontes geradoras de obri-
ções, que por .sua natureza, não devessem ter 
entrado em outi·as secções do direito privado 
ou do direito publko, encontraram nes'te 
livl'O a sua natural localisação. Por isso 
foram aqui expostos os princípios geraes 
sobre os contr,actos, que cccupam o primei-
ro logar na ordem hierarchica, por consti-
tuírem a fonte mais abundante, a mais con-
sideravel, po t· ~ssim dizer, a origem normal 
dos vínculos obrigatorios. 

càmo acabou de ser affirmado, ha obri-
gações produzidas por outros factores, assim 
como ha contractos que não determinam re-
lações obrigacionaes no sentido t'&chnico da 
expressão. Os direitos ele família, por exemplo. 
Mas, como nas outras secções do direito civil 
a declaração contractual da vontade é üm ,.. 
accidente, e, aqui, é :um elemento funda-
mental, sendo um dos pilares mais solidos 
sobre que repousa a tbeoria das ob1•igações, 
pal'ece que seria mutilal-a sem vantage_m ~ 
apresentai-a despojada de um elemento tao 
importante. ' . 

Dir-se-ha que na P(lrte geral, dedicada aos 
preceitos que se podem applicar a todo o 
domínio do direito civil, estaria mcllwr s1-
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tuada a ma teria relativa aos contrwctos, pois 
' delles temos de nos s3rvit· logo no Dir·eito da 
família (contracto de casamento, pactos ante-
nupciaes, etc.) . . _ 

A interdependencta das dltferentes relaçoes 
jurídicas, maxime das que f~rmam o corpo 

·do direito civil, é um facto mcon·testavel e 
inevitavel, porque se orig~na. ~a propria 
natureza dos phenomenos JHrldl?OS._ Poe-
tanto mais valiosa do que a obJAcçao que 
assim fosse formulada é a consideração de 
que, sem a tlieol'ia dos cont,ractos; a das 
obrigações seria falha e manca. Para a eury-
thmia logica do systema, para a integridade 
do organismo, é de necessidade collocar, no 
livro das obrigações, tudo quanto dit·ecta e 
immodiatamente se relacionar com ellas, 
todos os elementos necessarios ao seu appa-
recimento como modalidade especial daB re-
lações jurídicas. São exigencias conceituaes 
irresistíveis. Cumpre obedecer-lhes. 

Tendo em consideração e.;;ses motivos de 
ordem logica afastei-me do methodo seguido 
pelo Codigo Civil allemão e pelo Projecto 
CoELHO RoDRIGUES, que se occupam dos con-

. tractos na Parte geral. E' bom nota,r, ent1·e-

. tanto, que o legislador allemão, coagido pela 
força das idéas, volta a considerar os con-
tractos no livro consagrado ás relações obri· 

· gacionaes, encontrando materia para cinco 
títulos: fo1·mação e conteúdo dos contmctos; 
contracto synallagmatico, promessa em favor 
de terceiro, arrhas e clausula pen~l, : esiliçã?· 
A intenção que deu causa a scmdrr-se pqr 
esse modo · a theoria dos contractos foi a qe 
reservar para o direito das obril:l'ações o qqe 
nas convenções lhe fosse espectal, pondo-~e 
na parte geral o que se poderia chamar m:t-
teria commum. Render-me-hia, sem relq-
ctancia, a esse modo de ver, si porvent~qa 

cientes de obrigação, á eemelhançw dos con-
trac tos, e desta e.>pecie é a gestão de neg-0-
cios, ao passo que outra~ apparecem n.o m~
mento em que a obrigaçao se deve extmgmr 
pela solução, e deste feitio é o p:tg~mento _do 
indevido. Si, portanto, essas mamsfestaçoes 
jueidic:ts são entidade~ varias n<.L fórma e no 
conteúdo, tendo entre si poucos pontos de 
contacto, .só arbitrariamente as poderemos 
acantoar em titulo do direito das obrigações 
sob a etiqueta de quasi contractos. 

2. o A expressão é impeopria, porque ora 
designa um acto, ora uma situação jurídica. 
«gerando obrigações e direi tos C[ ue na da teem 
de contractuaes » 106 

Os romanos, tendo em vista a origem do 
vinculo juridico, affirmavam que cer~as 
obrjgações se formavam sem convençao, 
mas eram como si procedessem de contracto, 
pois que não se derivavam de actos de~i
ctuosos ou illi ~itos. Sob essa denominaçao 
insignificativa, agglomeravam factos e si-
tuações jul'idicas difierentes, como uma es-
pecie de resíduo da classificaçãs. Os moder· 
nos, querendo corrigir a doutrina romana, 
destacam desse resíduo sómente os actos vo-
luntarios, isto é, a gestão de negocias e a 
repetição do indevidamente pago. Si pon-
derarmos que a l'epetição do indevido pre-
suppõe um enriquecimento illicito, reconhe-
ceremos que uma das duas figuras restantes 
deve ser deslocada para a classe dos actos 
illicitos ou, como aqui se propõe, para a 
theoria do pagamento do qual o do indevido 
é uma phase possível. Resta a gestão de 
negocias, que visivelmente é uma fórma 
especial que reveste o mandato, e por isso 
melhor fica ao lado de seu paradigma. · 

li ' não apresentasse visível cunho de especu~-
lidade todo O assumpto dos contractos. I DO MOMENTO EM QUE SE FÓRMA O VINCULO 

Quanto aos chamados quasi contractos, qtbte OBRIGATORIO NOS CONTRACTOS 
em alguns codigos e no Projecto CoELH~ R -
DRIGUES se agrupam formando um titulo (Projecto, arts. 1216·1222) 
distincto do consagrado ás diver~a~ mod\,. A doutrina seguida pelo Projecto, em re-
lidades de contractos, foram aqm drspers!)S !ação á obrigatoriedade da proposta acem-
por lagares differentes. panhada de prazo é a do codigo civil portu-

.A.s razões desse prccedimento são, em r'1e- gu.ez, art. 652, e do eodigo federal suisso 
sumo, a&seguiutes: das obrigações, arts. 3 e seguintes, a cujo 

1. • Não é possível reunir, de um modo .systema se alliam o codigo geral austeiaco, 
completo, as ·differentes figuras de quasi cop- art. 862, e o moderno co digo civil allemão, 
tractos em um titulo do direito das obriga- arts. 145 e seguintes. 
ções. A communhão incidente entra pela ~s - Ha que considerar as convenções entre 
phera do direito das cousas: a gestão d~ t.u- presentes c as reo.lizadas entre ausentes. 
tela e a da curatela fazem parte do dtrerto Nos accordos entre presentes, si a offerta 
da família ; a testame:fitaria e a accei'taç(io não é immediatamente seguida da acceita-
da herança constituem actos e factos regu- ção, em regra, nenhuma obrigação se poudc 
lados pelo direito successorio · Ni!.:,o é. s~- formar. Mas si a proposta é modificada por mente isso, mesmo aquellas rela.çoes JUI'l-
dicas que apresentam feições de obrigacio-
naes, umas funccionam como causas eff· 106 LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações § 70. 

'J 
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-um prazo, entende-se que o proponente as- ·conhecimento do acceitante a permanencia 
sumiu a obrigação preliminar de manter o da vontade do pl'oponente, e, assim, nunca 
seu oiferecimento até a terminação do haveria concUl'SO de vont:J.des em negocias 
prazo. tractados por correspondencia, pois que se os-

Realmente, si o convite que faz uma pessoa ta ria procurando em vão o fim do circulo. 
a outra para entrarem ambas em ajuste De accordo com a theoria da agnição ou de-

, sobre um negocio jurídico tem valor e serie- clcwaçao, o vinculo obrigacional nos contra-
, dade, deverá ser mantido durante o lapso de ctos por correspondencia se constitue no mo-
tempo marcado para a emissão da resposta. monto em que a vontade do solicitante faz 
Antes desta, o contracto ainda não se acha juncção com a do solicitado, isto é, desde que 
formado, o vineulo das duas vontades aind<t este exp :Jdir a sua rospo$ta de acceitação .. 
não se forjou, mas atou-se provisoriamente E' a doutrina do Codigo Federal das obri-
um outro élo, igualmente respeitavel, po'r- gações, art. 8, do civil allemão, art. 151, do 
que envolve interesses consideraveis. 107 nosso Codigo Commercial, art. 127, da juris-
Conseguintemente, si o pollicitante retira a prqdenci:J. ingleza, de CoELHO DA RocHA, DE-
sua promessa, deve incorrer em perdas e MOLOMBE, AUBRY ET RAU, SAVIGNY, SERA-
damnos por ter deixado de cumprir a obri- FINI, BoiSTEL, LYON-CAEN, GIRAULT e ou-
gaçãodeesperar, que voluntariamente havia tros. 108 • 

assumido perante o solicitado, obrigação Ha sub-theorias particulares que se enqua-
que bem caracterisadamente pertence á ca- dram nos traços geraes deste systema: a da 
tegoria das negativas, non {aciencli. E' a decla1·ação propriamente dita, a da expedição 

. solução dictada polo bom senso e pela lo- e a do recebimento. Parece-me que a da ex-
gica jurídica, sendo este um caso evidente pedição é que representa. a mais pura e mais 
de obrigação contrahida por declaração uni- perfeita expressão dâ doutrina. Com ella se 
lateral da -vontade. conforma o actual Projecto. . _ 

Nos contractos entre ausentes, a idéa de vVINDSHEID propõe uma combmaçao das 
prazo consubstancia-se com a da proposta, theorias adversas, distinguindo entre coa-
destinando-se elle a converter em circum- tractos unilateraes e bilateraes, e entre ac-
stancia de t empo o postulado da dis tancia. ceitação do devedor e do credor. 

· Em relação a esse elemento da obrigação «Nos contractos bilateraes, diz LACERDA 
procedem os motivos antecedentemente ex:- DE ALMEIDA 1oo que adapta 0 pensar do 
postos. O pollicitante deve manter a sua g~ande romanista allemão, 0 J?rop_ouente fica 
proposta até o esgotamento do prazo, e si, ligado, desde que se dá a acceltaçao d_a outra 
até então, não apparacer a acceitação, a parte., ao passo que ao acceitante é l~vro re· 
oiferta esvae-se ipso facto. tractar-se emquanto 0 proponente nao tem 

Mas abre-se para essa especie a tão deba- sciencia da acceitação. » 
tida questão do momento · em que se deve -
considerar formado o vinculo obrigacional, «O poder do proponente retirar ou nao a 
a respeito da qual as opiniões variam consi- proposta durante o prazo ~epend~ da inten-
deravelmente. ção obrigatoria ou não obr1gator1a com que 

é feita a proposta. » _ Segundo a thPoria da cognição ou da infor- Nos contractos unilateraes, «a dcclaraçao 
mação, o contracto inter ábsentes se forma no de acceite por parte do devedor não fecha ~ 
momento em que o pollicitante toma conhe- convenção emquanto nã.o chega ao conheCl-
cimento da accsitação enviada por aquelle monto du credor. 0 acceite do credor á pro-
a quem se dirigiu, porque só então ha con- posta do deveuo'r, ao contrario tem por 
curso de vontades. Por esta opinião se de- eifeito ligar desde logo este, emb_ora ao credor 
claram o Codigo Civil da Austria, art. 862, seja licito retroceder do accmte emquanto 
o argentino, art. 1150 e o Avctnt projet de não conhecido do devedor.» 
LAURI!:NT, art. 1051. E' tambem a opinião 
de TROPLONG, MERLIN, TOULLIER, ARNTZ, ProcUTando ser conciliadora, julgr~ que a 
WAC11TER, MAYNS, VAN WETTER, GABBA e .theoria exposta tornou-se muito complicada, 
LoMONACO. Contra ella, porém, o juriscon-
sulto Cadres levantou em 1844 uma objecção 
que lhe poz a descoberto inteiramente a 
inane especiosidade. Si o contracto deve es-
perar que a acceitação chegue ao conheci-
mento do proponente para formar-se, pela 
mesma razão deve esperar que chegue ao 

107 BEVILAQUA, Direito das obrigações, § 64; 
GABBA, Quist'ioni, pag •. 167 , e seguintes •.. 

to8 Consultem-se CoELHO DA RocHA,_ Insti-
tuições, § 733, GIRAULT, T?'aite de~. con.tra~s 
pour co1·respondence; GLASSON, Drott et mst~
tuion de l'Angleterre, VI, pag. 372 Clunet 
1880,' p. 597 e GABBA, Quistioni, on~e -vem 
apresentada uma ex~en?a. bibliographla ~ob:e 
o curioso problema JUridlco, e o meu Dtretto 
das obrigações, § 65. 

1oo Obrigações, §- ·5~~ . 

) 
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e contra ella se pôde oppôr a sentença, latina:- e venda, por constituir esse contracto o typo 
simplex sigilum veTi dos contractos onerosos. 

ALBERTO KoEPPÍ!:N entende que, · sendo a .~as,si as_n_OJ'ID:as r~lativas á ~vic':_ão e aos 
promessa à ·decla? ·aç{{o de uma ob1·igação sob VI CIOS redlnbitorws sao de apphcaçao geral a condiçcio da acceitação, e esta a realização aos contractos onerosos, de m~lhor methodo 
da cond ição suspensiva a que estava subor- p_arece, desaggregal-as de8so _contract0 par-
dinado 0 contracto, temos, na hypothese dos t1eular, expondo-a~ sob uma forma abstracta, 
contractos entre ausentes, UIU caso de clecla- VISando a [;8Deral!dade dos COntractos one-
ração unilateral da vontade guadora de rosas · 
obl'igações, e, portanto, devem elles se repu- TEIXEIRA DE FREITAS rompeu com essa 
tar perfeitos desde o momento em que a tradição, abrindo em seu Esboço um titulo 
proposta é feita. especial para as obrigações de1·ivadas de (a-

A tl1eona da expedição julgada a mais ra- '6tos que neTo siTo a elos. A designação não é 
zoavel e a mais jur ídica , tractando-se de feliz, c SARSFIELD não a r eproduziu no Co-
missivas, continúa a sel-o tractando-se- de dfgo Civil argentino, embora acceitassc a 
corre~pondencia telegra phica. . orientação do jtll'ista brazileiro,· e, como clle, 

Quanto, porém, ás declarações de vontade dest::tcasse a mataria em questão, depois de 
feitas por intermedio de t olephonos, pois concluída a revista das figuras clas3icas dos 
que lhes falta o tractus temporis , requisito contracto 3. 
essencial ás convenções inter absentes, serão Pareceu-me, entretanto, quo era necessa-
tidas como realisadas entre presentes. 110 rio dar' um passo além e collocar a ma teria 

·III 

DA COMPRA E VENDA 
(Projecto, arts. 1.260-1.302) 

Exposta a theoria geral das obrigações e a 
dos contractos, simplifica-se extraordinaria-
mente o assumpto das dilferentes figuras es-
peciaes de convenção, ao qual se vão appU-
car os preceitos abstractos formulados pelas 
allndidas theoria>. I 

Por esse motivo, o articulado referent~ ás 
diveraas especies de contracto é geralmi nte 
r eduzido no ProJecto. 

Estavam precedentemente lançados os 
principias superiores, aos quaes todas se ~mb
mettem . . Além disso, convinha fugir ás 
angusturas das definições doutrina.ria.s e ao 
methodo infecundo da casuística. 

Assim é que, ao tractar do oontracto de 
compr_a e venda, não houve necessidade de 
considerar as obrigações das par tes que po-
diam ser determinadas facilmente pelos 
princípios geraes, ·e apenas foram destacadas 
aqu ellas qu.c, ou constituíam uma partícula· 
ndade a notar ou a confirmação de uma re· 
gra, em hypothese menos eviclen·te. 

E' 8ostume tractar, po1' exemplo·, da 
evrcçao e dos vícios redlübitorios, ,por opca-
sião de se desenvolver a mataria da corqpra 

11° Foi GABRA, Quistioni I I, p. 156 e segs., 
o primeiro a defender esta these, encontran-
do logo o apoio franco de MEILI, UNGEH. e 
BrANCHI, par a contrastar a opposição de VI-
DARI, NORSA e GI~R~I.. Hoje ha que copsi -
derar _o vot o vallostssimo do Codigo ctvil 
allemao, ar·G. 147, que foi emittido em fa-
vor da the3e de GAB~A. 

da evicção e dos vícios redhibitorios na theo-
ri a geral dos oontractos, pois ahi se acha a 
sua natural collocação, ainda que se haja de 
reservar para a compra e venda a elucida-
ção de algum caso apparentcmente obscuro 
ou duvidoso, como por exemplo o de venda 
de immoveis ad corpus, que foi entre nós 
objecto de uma r enhida - e brilhante dis- . 
cussão . 111 

A solução acioptada para o alludido caso da. 
venda de um irnmovel em que o vendedor 
determina a sua extensão superficial, sem 
aliás calcular o preço sobt•e uma unidade de 
medida, foi a do codigo allemão, art. 468 . 
Considereu-se, na hypothose, a quantidade 
garantida como uma das qualidades. do i~n
movel, e o bem a que faltam as quwlidades 
que, affirmadas pelo alienante c procuradas 
pelo adquirente, foram causa determinante 
do contracto, é um bem inquinado por vicio 
redhibitorio. Claro é que si, em vez de 
deficiencia se encontrar excesso, nada tem o 
adquirente que repôr como indemnisação, 
salvo si ·a isso se obJ•igou, porque de sua 
parte não pôde ter havido má fé. Por outeo 
lado, como observa VAN vVETTER, o immo-
vel, na hypothcse, fo i vendido em sua inte-
gridade, e a decla"ação da quantidade é 
garantia para o campeador, ·que não tem 
qtlalidade par·a conhecer o objecto compl'ado 
como o seu proprietario. 

Essa tambem é a doutl'ina que se pôde 
colller dos tex tos r omano3, do qual sa afas-

111 Vejam-se na Gazeta Ju?"idica,de S. Paulo, 
annos de 1898 e 1899, os artigos e parece-
res dos Drs. PEDRO LESSA, JoÃo MONTEIRO E 
CAMPOS TOLEDO, assim como MACE.DO SOARES 
Medição e demar·cctçiio de ter·ras, 3• edição: 
pag. 409 e segs, 
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taram, -de certo modo, CoRREJA TELLES e 
TEIXEIRA DE · FREITAS, essa a dout'ina dos 
modernos civilistas . 

IV 
> DAS SOCIEDADES 

(Projecto, arts. 1500-1537) 

generalidade e tis figuras que_ se · não mode· 
!assem pelas leis mercantis. 

Algumas exemplificações tornarão meu 
pensamento mais claro, e mostl'arão, de um 
modo conceeto, a necessidade do ser eeto· 
cada o quadro que nos deixou a sabedoeia de 
nosms antepassados. Estatue o codigo civil 
italiano, nrt. l. 712, repetindo o fl'ailcez, 
art. 1.848: «Si um dos socios é m·edor, por 

Os princípios classicos pelos quaes so for· sua conta particular, de uma samma e_xigi-
mavam as sociedades civis, já não podem, vel de uma pessoa que é tambem devedora 
na sua totalidade, dar satisfação á~ asso· á sociedade de uma somma igualmente me· 
ciações dos tempos modemos. Concebidos io'ivel, deve imputar o que receber do de· 
e formulados paea uma época em que outeos voedor no credito da sociedade e no propeio, 
eram os aspecto3 da organis:1ção da. coexis- na propol'ção dos dois creditas, aindn. que , na 
tencia humana, outros os dcsenvolviJ.mentos quitação, tenha feito inteiea imputação no 
da actividade individual, tot·naeam-se im- seu credito particulat•. Mas, si dcclaear, na 
propeios para dar regul::tmentação aos inter - quitação, que a imputação é feih inteiea-
esses cong1·egados no intuito do obter-se a mente no credito da &ociedade, essa decla· 
realisação de um :fim commum. E~s:1 discre- t•ação produzirá eiTeito.» 
pancia entre as regras jurídicas e a reali- ora, si a sociedade adquirir a pcrsonali· 
dade viva dos phenomcnos ecJnomico· im- dade jurídica, é patente que similhante 
pressionou alguns juristas e fizeram-nos regrn. não se lhe póde applicar, pois q~e, 
sentit· a necessidade de uegentes reformas. nesta, a individualidade da sociedade é diJ· 
A CrMBALI " 2 parece aéhar-se deante de um tincta da de seus membros, gyra em outra 
orgam ateophiado, ao contemplar o contracto orbita. Seria, pois, de necessidade ou pro· 
de sociedade pelo modo const ante do codigo ver a hypothese ou eliminar a regra. O 
ci.vilitaliano,em seus arts. 1.697 e seguintes, Projecto proferiu eliminal-a1 p~la. razã? d.e 
que são uma reproducção fiel do fl'ancez, que, si a lguma cous~ el!a stgmfic.a JU~l· 
arts. 1.832 a 1.872. E Huc, 11 3 depois de dic::tmente é como appllcacao dos prmCiplOS 
outros, faz obse1·var que as sociedades civis do mandato, w. e o caso não ofi'erece 
de alguma importancia tomam quasi sempre peculiaridade que torne duvidosa essa ap· 
a fórma commercial, toc·nando-se de mais em plicação. 
mais rat·as as sociedades puramente civis. Por outro lado, mesmo tratando-se de 
«E', pois, impossive1, conclue, estudar se- sociedade não persooalisada, não é- a qual-
rla.mente o funccionamento das socicdailes quer associado que visa o dispositivo agora 
civis, tal como se pódo obseevar na peatica, examinado, mas sómcnte áquelles que teem 
si não se leva em cvnta o novo caractee que a faculdade de administrar, geral ou espe-
llle imprimiram os ultimas documentos legis- cial. Por isso, o codigo civil hespanhol 
!ativos.» diz mai> coreec~amente: Quando um associa-

Atteodendo ás criticas desses e de outeos do incumbido de administmr a sociedade se 
civilistas, o Projecto abandonou aquellas ao- {a; pagar uma somma que lhe é devida, em 
tigas fórmulas, que não conespondiam mais seu nome pessoal, etc. Porém, ainda sob essa 
a t.ma exigencia do tempo, embora não lhe feição apeefeiçoada é ociosa a formula, pelo 
fosse extranha a tentativa realisada pelo co- que ficou antel'iormente allegado. 
digo civll hespanhol, d:e insu!JI ~w sangue novo Argumentação analoga seria applicavel 
nesse organismo gasto. Além disso, cumpc·ia ao edicto contido no art. 1.849 do codigo 
ter tambem em v1sta que as bases proposLas civil francez, I. 713 do italiano o 1.685 do 

) 

para o contracto de sociedade podiam ser as hespanhol. J 

de urna peswa jurídica, isto é, de uma enti- o a.et. 1. 854 do codigo civil francez esta-
dado distincta dos socios, e as reg1•as do co· tue que, si os socios convencionam. confiar 
digo civil fl' ancez e de todos os ClUC o imt- a um dentro elles ou a t ercairv a des-
taram, foram c ·eadas para meros contractos, ignação das respectivas pal'tes nos lucros :-
imperando exclusivamente entre os pactuao- e nas perdas, essa designação só po-
tes. As fó :•mas comrnerciaes continua··am a derá se1• irnpuo·nada no caso de eviden-
ser utilisadas pelas sociedades civis,porém, o te iniquidadc. o Os codigos civis italiano, 
codigo civil não estava, por isso, dispensado art. 1.718, e hespanhol, 1.690, reprodLt-
de fiemar os principias geraes appiica-veis á zem 0 mesmo p3Iinmento, com a eor· 

ro ção introduzida sómente pelo leg"i.,;lador 

O· 

112 Nuova fase, pags. 347 e 348. 
113 Cornmenlaire, XI, n. 37. 

Voi, :t 
~~> Hvc, Comrnentaire XI, n. 68. 
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hespauhol para o fim de excluir a pos. 
sibilidade do arbitramento ser confiado a um 
dos socios. 

Esse dispositivo presuppõe uma hypothese 
que, no dizer de Huc, nunca se apresentá, e 
admitte uma. iniqilidade, evidente para o 
juiz que não o foi para aquelle que a com-
metteu em virtude da confiança nelle de-

. positada pelos interessados 11 ~. E' ·um caso 
singular de juizo arbitral que não merece 
ser perpetuado nas inscripções legislativas. 

São, me parece, justificações sufficientes 
:das alterações propostas. 

v 
DECLARAÇÕES UNILATERAES DA VONTADE 

Vae conquistando adhesões por toda a parte 
a doutrina defendida na Allemanha por KmP-
PEN, SIEGEL, UNGER e KUNTZ8, na França 
por WORMS, Huc e TARDE, na Italia por 
GABBA, uo segundo a qual a vontade eou-
substanciada na emissão de uma promessa, 

-tem valor intrínseco para assumpção de um 
vinculo obrigacional, e subsiste por si como 
fonte geradora de obrigações. 

Não é a vontade individual que determina 
por sua confluencia, a irrevogabilidado dos 

· contractos, porém um principio de ordem 
. mais elevada que dirige as actividades 
individua.es a um alvo distante, por ellas 
desconhecido muitas vezes. Esse principib 
é o interesse social, que se traduz por 
fórmas diversas, mais ou menos translata8, 
e é secundado por essas forças directoras da 
conducta humana, entre as quaes avuf-
tam a lei, a opinião, o senso moral, a crença 
religiosa. Essa mesma energia de ordem 
superior exige tambem a seriedade nllj;S 
promessas antes de conjugadas com a accoi-
tação, porque, então, já se suscitaram inter-
esses valiosos que não podem ser desattelil 
didos pela sociedade organisada. 

Assim, cumpre reconhecer que a promes~:a 
unilateral se oiferece com força obrigator!a 
na formação dos contractos, quando inter·-

116 Co~lmentai1·e XI, n. 80. 
116 KUNTZE, Die L ehre der Inhaberp f -

pieren,; SIEGEL, Das Versprechen als Vers· 
pfiiehtungsgrund; RENf: WaRMS, Ta volonté 
unilatérale comme source d'obligations ; TA}~
DE, Les transformations dtt droit ; Hup, 
Commentai1·e, VII, ns. lO e segs.; GABB>~-, 

. Quistioni II, pags. 136 e segs. e pags. 1651 e 
seguintes. 

Vejam-se tambem: ENDEMANN, Ein{üM-w,1g 
-1, § 97, nota 5; LACERDA DE ALMEIDA, Ob~·i
gações, § 49 e ó meu Direito das Obrigaçõ~s, 
§§ 80 e 84. 

veem as circumstancias de prazo, e de cor-
respondencia ; nas promes>as .de recompensa 
e de fundação ; nos titulos ao portador. 
Outras figuras de r;elações são apresentadas 
como emanações directas da declaração uni-
lateral da vontade, como a estipulação em 
favor de terceiro e os títulos' á. ordem, mas 
não offeeecem ellas as características ~enui
nas da especie. Poe isso o P·rojecto limitou·se 
a reconhecer as fórmas acima indimtclas, 
reservando para esta parte do livro que se 
occupa das relações obrigatorias sómente as 
promessas ao portador e as de recompensa 
feitas publicamente. 

Sobre este assumpto THEOPI-IILO Huc formu-
lou uma regra de direito, que não póde ra-
zravelmente ser recusada e cuja applicação 
é sutficiente para a resolução das difficulda.-
des emergentes. São suas palavras: « Toda 
declaração de vontade dirigida a um terceiro 
deve produzir e!feito em relação a elle a 
partir do momento em que chega ao seu 
conhecimento.»« Podem ser feitas verbal-
mente, poe t eleplwno, por escripto, podem 
resultar de car·tazes, cieculares, prospectos 
ou telegrammas. Podem mesmo re:mltar de 
um simples facto.» 

·Eis a theoria em toda a sua simplicidade e 
pureza, e tambem em toda a sua extensão e 
profundeza. E' a promessa que origina o 
vinculo obrigatorio ; este se torna firme, 
definido, irretractavel desde que alcança, a 
pessoa a que é dirigida' porque actuando 
eu-tão, como um estimulo psychico, vae des-
pertar uma correspondente manifestação da 
vontade. Si a declaração unilateral da von-
tade .não possuísse a virtude de obrigar. 
aquelle que a emitte, não se comprehende 
porque ·haveria de adquiril-a quanJo unida 
a outra vontade da mesma natureza e de 
força igual. A acceitação tambem é uma 
promessa, é a promessa de cumprir a presta-
ção indicada pelo solicitante. Deve ter, por-
tanto, o mesmo valor ethico, e juridicamente 
não póde op~rar com efficacia maior para a 
submissão das vontades. 

A impotencia dessa conjuncçao de vontades 
para explicar por si somente a irretractabi-
lidade dos actos jurídicos, evidencia-se na 
theoria legal elas doações. Estas se podem 
revogar apezar de ter existido o concurso 
das vontades em um dado momento, e apezar 
de subsistir, inalterada para a conservação 
dos bens doados, a vonti1de do doador. 

Mas, os factos não offerecem menor clareztt 
quando se examinam os contt•actos bilate-
raes. Porque é que o vendedor responde pela 
evicção e pelos defeitos que tornam a cousa 
vendida impropria para o uso a que sedes-
tina~ Porque a sua promessa foi transferir 
um bem perteJlcent~ ao seu patrimonio, no 
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primeiro caso, .e no segundo, uma cousa con-
.tendo certas qualidades determinadas. 

Cada parte contractante assume as respon-
sabilidades contidas na sua promessa., e tanto 
é promessa a declaração feita pelo comprador 
de pagar o preço, quanto a do vendedor en-
tregar-lhe o objecto comprado. 

Para explicar, pois, a irrevogabilidade dos 
contractos e e!ficacia da declaração unilate-
ral da vontade, a razão é a mesma :-as 
funestas cónsequenci<1s da falta de fé e da 
ausenúia de confiança mutua entee os 
homcms, como ·dizia STUART MILL ; o inte-

·resse social, para tudo resumir em duas 
palavras. 

A doutrina da e!ficacia da vontade unila-
teralmente manifestada, embora se duvide 
que tenha raizes no dieeito romano, onde 
dominava o principio:-expollicitatione nulla 
actio nascitur, não era extranha ao nosso 
direito em hypotheses especialíssimas. 117 

Portanto, não é um phenomeno de recepção 
que tenta realisar o Projecto, mas, em parte 
um desenvolvimento de princípios já ma-
nentes em nossos documentos legislativos. 

VI 

DOS TITULOS AO PORTADOR 
(Projecto, arts. 1.626-1.637) 

Para explicar o mechanismo jurídico do 
titulo ao portador, teem sido imaginadas 
tantas theorias 118 que JAcrnNo apha que 
ellas correspondem mais ae instincto de 
acrobatismo mental, á paixão das logoma-
chias do que a uma necessidade 1ogica. E' 
um contracto celebrado com o publico, di-
zem ERNST e STAHL ; com os portadores 
successivos a!firma GoLDSHMIDT; com o pri-
meiro tomador, pretende IV AHL ; com urna 
pessoa incerta, prOl)Õe SA VIGNY ; com o ulti-
mo portador, corrige JrrERING. VIVANTI re-
corre a uma combinação do contracto com 
a lei, outros não trepidam em personalizar· 
o escripto da obrigação, tam extranha lhes 
parece a situação jurídica por elle creada . 

117 Ords. 4, 37, 2 e 63 pr . ; CORRÊA TEL· 
"LES, Doutrinas das acções, pag. 268 da ed. T. 
de Freitas ; CARLOS DE CARVALHo, Direito 
cr:vu, art. 293. 

us Vejam-se : JACIIINO, Titolo al portatore, 
Torino, 1897 ; GABBA, Quistioni li, pag. 129 
e segs. ; WAHB, Traité des tit?·es ao porteu1·, 
Paris, 1891 ; WoRMS, La volonté unilaterale; 
.ALBERTO DOS REIS, Dos títulos ao portador. 
Coimbra, 1899 ; lNGLEZ DE SouzA, Títulos ao 
portador, Rio de Jãneiro, 1898; LACERDA DE 
ALMEIDA, Obrigações, § 15 ; e o meu Di1·eito 
das obrigações, § 83. 

v 

Nenhuma theoria, porém, melhor satisfaz a 
todas as irttelligencias, nenhuma explica me-
lhor as apparentes anomalias _desta figura 
obrigacional do que 11quella que attribue á 
promessa unilateral foeça ceeadora de obri· 
gação. Com ella se cJnformam GABBA, Bo-
NI':LLI, WORMS, ALBI':RTO REIS, além dos 
creadores da doutrina na Allemãnha. Enris-
ta contra el 1a INGLEZ DE SouzA ; mas ha de 
convir o douto jurista que a doutrina con-
tractual vae dia a rlia perdendo terreno, na 
di!ficultosa explicação· deste caso, entre to-
dos interessante, de relações jurídicas en-
gendradas fóra dos moldes romanos. Si 
houve um contracto com o primeiro toma-
dor do titulo, os ulteriores hão de, necessa-
riamente, ·te1' um direito derivado, não po-
dertdo fazel-o funccionar si não em virtude de 
uma transmissão, de uma cessão. Mas ces-
sionario como, si a posição de cada portador 
é independente da de seu anteces~or, si ne-
nlmm tem que justificar a sua n.cquisição ~ 
Cessionario de quem, si o portador pre-
cedente não figura na obrigação, si entre os 
portadores suceessivos não ha relação juridi· 
ca que deixe vestígios de sua existencia ? E', 
pois, uma resultante da experiencia a peo-
posição de JACHINO: tu « Sobre o conceito da 
cessão é de todo impossível construir a theo-
ria do titulo a·o pOI' tador. » E já SA VIGNY uo 
advertira que a creação dos titulas ao porta-
dor visáN rugir a duas difficuldades da ces-
são, a relação peemÇLnente do credor para 
com o devedor originaria e a necessidade de 
provar as cessõ-es precedentes. -. 

Igualmente infructiferas são as tentativas 
da theoria contractual, recorrendo á nova-
ção, á sucessão a titulo singular, á subroga- . 
çãa e á cor?"ealidade activa. Não resta ou-
tro caminho sinão o da obeigação funclada na 
vontade uni.latel'al. Já em GERRER 121 estão 
os geemens dessa doutrina, quando nos affir-
ma elle que o titulo contém a obrigação de 
cumprir a prestação, de tal modo que o pos-
suidor do titulo tem, por assim diz3r, entre 
as mãos, a promessa .do devedor, a qual se 
acha incorporada no titulo. 

Só pela doutrina da urii.lateralidade da 
obrigaÇão se explica a relação directa entre 
o devedoe e o portador do titulo, fazel!do-se 
tabula msa de todos os precedentes possui-
dores, de modo a poder-se dizer que o direito 
de todos os pol'tadores do mesmo titulo é 
igual e simu1taneo; para significar que a 
obrigação da parte do emissor permanece 
integra a todo o momento, perante quem 
quer que apresente o documento onde ella 

119 Op. cit. p~J,g. 91. 
110 Droit deô obU.gations I, §§ 61 e 64. 
121 System, § 160 .• 

) 
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se incorpora; p:na exprimir que a vontade 1encia do direit.o penal e do commercial, re· 
do subscriptor, depois de as~umir a obriga- conduzindo-a para o direita civil geral. m 
ção, se con~erva em passividade receptiva · Seria r ealmente injusto continuar a tractar 
á espera de quem se lhe apresente a exirgir-· por niodo tam diverso. os devedores commer· 
lhe .o cumprimento da promess1; para dtw a ciacs e os civis, quando é pl'incipio defioiti~ 
entender que entre o .obrigado e o primeiro vamente assentado na jur·isprude,ncia occi-
dctentor do titulo não ha uma relação obl'i- dental que os bens do devedor constituem 
gatoria pessoal, nem tampouco entre este c garantict commum dos seus credores. 1n 
os successiYos portadores, e tambem que o Não hesitei, portanto, em acceitar a insol~. 
credor, na hypotllese, é uma pessoa incerta. vencia · estabelecida no Projecto .CoELHO R6-
q_ue sa dct0rmj na pela apresentação do DRTGUE~_, como fecho natural do direito das 
trtul('). obrtgaçoes. Nem ê outro o .Jogar que toem 
. Afastàda esst difficuldade preliminar , que 
mteressava. sobretudo, para a classificação, 
uma out1'a havia que resJ~ver, e era a eon-
veniencia de introduzir, a. espec ie no corpo 
do direito civil. O principio da libf;)rdade das 
convenções o exigia, a doutrina dos escri-
ptores e o exemplo das mais elevadas expres· 
sões da sabedoria legislativa o auctorizavam. 
Não havia, portanto, justa excusa para a 
lacuna. Cumpri~, entretanto, at.tendendo 
á~ co.~ven.ieneias ,sociaes e á licção d.a pra-
twa: Ja existente entre nós, conter a liber-
dade de emissão dentro de certos l imites 
cemo, aliás, tecm feito outras legislações. ' 

VII 

DA INSOLVENCIA CIVIL 

(Projecto, arts. 181- 1714) 

Em relação á insolvencia ·ou falleocia dos 
não commerciantes havia quatro problemas a 
~~~: I 

1.0 Seria conveniente extender aos não 
com~erc~a~tes a in~tituiçã? da fallenci~ ~ · 

2. DeCidido que stm, serra necessariv uni-
ficar o direito privado neste dominiq ou 
manter o pamllelismo existente para a$ re-
lações civis e co1n.merciaes 1 -

assigoado os codigos civis modernos ao con-
curso dos croditos. 

Mas, em um ponto, tive de afastar-me do 
illustre jurist::~. piauhyense; foi em relação 
á iucapa.cid cv le com que o seu Pn;jecto fere o 
insolvente. A evolução do inst ituto revela 
que, de um exagerado rigorismo contra os 
que malbaratam a sua fortuna prejudicando 
os credores, se tem chegado a um tratcJ.mento 
mais ,brJ.ndo, á proporção qu-e a convicção 
se fórma ele que neste asmmpto mais im-
porta garantir do que punir. Uma expressão 
notavel desta fórma de pensamento jurídico 
é a lei fedet',tl norte-americana de l de 
julho de 1898 : «O elemento característico 
predominante desta lei, diz STOCQUAR1' 121', 

é uma indulgencia eitrema para com os de-
vcrlores insolventes. De agora por deante a 
fallencia deixa do macular .a honra ou a pro-
bidade.» 

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

LIVRO IV 

· Direito aa.s successões 

ORD.E~I DA VOCAÇÃO IIEREDI'FAR,IA 

3.o E' .um codig0 civil o lagar adeq~ado (Projecto, arts. '1773- 1790) 
para regulamentação desta materia ou o do 
processo, este ou uma lei especial1 O actual systema successorio do direito 
. 4.~ Sendq o codi~o ·civil 0 regulador do patrio é de uma grande simplicidade; ·porém, 
wst~tuto, onde abnr espaço para a su,.,, in- como não corre;gponde mais ás idéas de jus-
clusa~ ~ ' tiça dominantes na ma t eria, forçoso foi àHe-

rar-lhe a construcção, pois, si a simplicidade 
Os- ~ocumentos. legislativos e os livrqs de é uma das excellencias da lei, a jqstiça deve 

.doutrma favoreciam qualquer solução ado- ser a sua substancia. 
ptada, excepto em relação á ultima intend-
~ativa, par.:t a qual não tem sido talvez tam 
dlfferentes as respostas. 

Ponderando as razões divergentes e qolli-
n:ando ap~nhar a tend~ncia revelada NP ul-
tuno estadiO da evoluçao jut'idica, par~ceu
Jl?.e que era bem fundada · a observaç9-o já 
Citada de JOSEPHUS JITTA, affirmando que 
essa tendencut é no sentido de afasta,r t fal· 

12
' Vejam-se tambem: RAOUL DE LA GRKS· 

SERIE, Classificat-ion scientijique dtt droit, 
pag .. l5l; CARVA~HO DE MENDONÇA, Das fal-
lenctas, ns. 8-24. 

m Cat·valho de 111endonça, op. cit. pag. 
n. 20. 

u> CLUNE'r, 1899,pag. 498. 
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Quatro alteraçÕeS contém O Projecto em 1 8UCCESSÃO DO CO:-!JUGE SUPERSTITE- ÜS 
relação ao direito imperan·te, nesta pa.rte: legisladores modeenos se teem todos pro-

a) Eliminam-se quae3quer distincções entro occupado _com a successão le~~tima ,do es~o
os descendentes Jegiti:J;nos e os naturaes re- so sobeev1vente, des9-e o co::llgo, d Austrt~.' 
conhecidos. E, como a r\)ciprocidlde é prin- de ,1811, -~té o a:~lerr_mo, _ que e~;~ ou, em vr-
cipio ba~ilar em materi<1 de succossão here- g?r !JO d~a l de Janeiro ~ue?te . Mesmo no 
dital'ia, com a mCJma igualdade são tmctados direito. fr ancez, ond~ v1g~Ia:Va ,um systema 
os ascendentes naturaes, sendo desconhe- de afastam~nto, hom e ultimctmente uma re-
cidas para 0 Projecto as relações de filiação f?rma ( le1 de 9 de março de 1_89! ) no sen-
cspuria. tido da allud1_da corrente da opw1ao. 

b) O conjuge superstitc foi deslocado da Não era possível, diante dessa eloqucnte 
cauda da serie hereditaria pq,ra se ll1e dar manifestação da consciencia jurídica da 
uma situação mais adequada á sua poSi\ãO actualidade, manter o conjuge em posição 
na família. infm·iot•, no direito hm·editario, â de um 

c) A vocação hercditaria não vae além do ignorado parente do decimo grão. E nem é 
sexto gráo. argumento procedente recordar que o regi-

d) Regula-se a succe3são do adoptivo, ponto men matrimonial commum, entre nós, é o 
obscuro no direito patrio. da communicação universal dos· bens, por-

Examinarei perfunctoriamente as altera- que o conjuge sobrevivo pode ser 'justamen-
ções alludidas. te quem trotue fortuna para o cas:.t.l, e com a 

mesma golpeda aCI.versidáde perde o compa-
SuccEssÃo D0S FILHOS NATURAES- No B1·a- panheiro que escolhera para a difficil jorna-

zil, a consciencia média não reconhece dis- · ú·a da vida, e a metade da. fo-etuna que lter• 
tincção en·tl'e os deveres do pa·e natural e os dara de seus progenitores ou ttdqui'l'irc\ com 
do pae -legitimo. Todos os litígios travados 0 :;;au trabalho. 
nestá arena devemol-os á lei de 2 de setem-
beo de 1847, cujos rigores· a jurisprudencia A difficuldadc estava em achar uma sola-
tem procurado attenu~r. embora su!fl•agando ção que, sat isfazendo os recbmo.> da justiça, 
uma doutrina que claramente contrasta com não trouxe um elemento de obscuridade ou 
a ·lettra expressa-da lei. De.>apparecendo ess.1 de complicação, que mais notavel se toena-
fonte de dissic!ios, ficam os filhos naturaes ria diante da simplicidade da construcção 
reconhecidos, equiparados aos legitimas. O existente. Cump:·ia; portanto, evitar os sys-
disposto no projecto, não é, portanto, mais temas que concedem um direito de extensão 
do que o resultado da r-evogação da citada muito val'iavel, e preferiL· o direito de pro-
lei, nestes ultimos tempos, tão golpeada pela priedade ás quotas de usufructo. Poe outro 
critica. lado, não era justo equiparar para os eífci-

As legislações modernos m teem-se esfor- tos da successão heredit<1l'ia, o coojuge que 
tem fi,hos do peemorto aos que os não tem, 

çado, p :n· proces3os diversos, para dar aos o que tem direito á rmeação dos bens ao que 
filhos illegitimos um tractamento melhor do 0 não tem. Dessas considerações resultou 0 que o injusto repudio com que, em certo 
tempo, se tentou impedir o deseegramento systema do Projecto: 
dos paes. Atravez da variedade desse pro- Si o esposo soj:)rcvivo não tem prole com-
cesso, o espírito dos que reflectem sobre as mum com o premorto, pal'tilhará o espolio 
fórmas vivas do direito, procurando ex- com os ascendentes do hereditando, ou ore-
trahir dellas a lição da experiencia, senteo colherá em sua totalidade, não existindo os 
se perturbado c perplexo, já o declarei em alludidos ascendentes. Si h :>. prole commum 
outra parte; mas, si conseguir aüstar de si o conjuge sobrevi v o, casado pelo regimen d'1 
as solicitações importunas dos preconceitos, communbão uuivers::l.l ou limitada, terá a 
saberá. encon~rar o caminho atravez do ma- sua meação, c, como titubr do p::t ;rio p:::>-
tagal das opiniões collidentes, reconhecendo der, o usufructo dos bens dos Jl.lllos mcr.pres. 
que a ju.>tiça está. com aquelles que equipa- Si os fillwsjá forem todos maiol'es, se1'ão na-
rama p1•olê natural reco]lhecida á prole que tural ampal'O ao P!:Ogeni;or envelhecido, 
provém de mn matrimonio valido, o que não que aliás, tendo a sua meação, não eotâ in· 
distinguem, perante a succe.>são materna, teiramente dependente dos bons sentimentos 
aquelles que, na.Jcendo das mesmas ontea- daquelles a quem deu o ser. Na hypothese 
nhas, não podem ser diífereoçados perante de ter sido o regimen matrimonial o da se-
os deveres e perante o amo1' das mães. paraçã.o absoluta ou com a clausula da do-

106 A législação comparada sobre esto as- m Para não alongar esta exposição, deixo 
sumpto está indicada no meu Direitv das de indicar a legislaçio comparada que se 
§_uocessões, § 43, a,ch<\' no§ 48 do meu Dirr;ito das ~uccess~~$, 

" 

j 
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talisação, concede-se ao conjuga uma porção 
hereditaria igual á de um filho. 

SUCCESSÃO DOS COLLATERAES -A succes-
são dos collateraes tem por substratum as re-
lações de família, tomada esta expressão no 
sentido de conjuncto de parentes, de pes-
soas oriundas do mesmo troncJ. Pot•ém, o 
circulo da f.1milia, pa1·a ter hoje um valor 
apreciavel em direito, deve ter um raio de-
terminado, e não ha de extendender-se <tlém 
do plano onde se encontra a consciencia da 
unidade do gJ•upJ familiar, onde se depa-
ra essa at~eacção sympathica dos par·entes; 
que é uma traducção inconsciente, mas ver-
vadeira, da solidariedade existente no ag-
geegado de individuas por cujas veias cor-
rem as ondas do mesmo sangue. Pôde-se 
affirmar que, além do sexto grão já teem des-
apparecido essas condições, já não se distin-
gue o parente do conterraneo. 

A preferencia pelo sexto gl'áo, além de 
ser uma reminiscencia do direito romano 
(D. 38, 8, fr. 1, § 3) é suffragada por ju-
ristas qué estudaram crHerios"~me:rite a ma-
teeia 1'

7 e por geande numero de legislações, 
taes como o codigo civil hespanhol, art. 
955 ; o argentino, 3585 ; o chileno, 992, e o 
peruano, 881. No mesmo sentido tambem 
se pronunciou o Avant project. de. E. LAU" 
RENT, art. 775. 

Em r·elação ao vinculo fraterno bilateral 
e unilctteral para os e:ffeitos successorios, foi 
adaptado o _systema incontestavell;nente 

1
mais 

racwnal e Justo, que concede aos Irmãos ger-
manos uma parte dupla da que recolhem os 
uterinos e OJ consanguineos. E' o sys·pema 
do codigo civi~ francez, art. 752; it<tlTano, 

127 CIMBALI, Nuova fase, pag. 228. 

741, 2" parte; pr,rtuguez, 2001 ; hespanhol' 
949 ; mexicano, 7620, e genebrez, 792. O 
Projecto Felicio dos Santos, art. 1425, e o 
Dr. COELHO RODRIGUES, art. 2412, tambem 
se inscreveram na mesma fileira. 

O direito vigente é lacunoso a respeito, 
sendo subsidiado pelo dieeito romano, que 
estabelece um previlegio odioo~o em benefi-
cio do vinculo fraterno duplicado (No v. 
118, c. 3). Igualmente inacceitaveis são o 
systema que distingue a origem dos bens, 
ól.doptado na Allemanha, na Russia e ·no Pe-
rú, e o da completa igualdade seguido pelo 
codigo civil chileno, pelo uruguayano e pelo 
direito inglez. 128 • 

SUCCESSÃO DO FILHO ADOPTlVO- Ainda a 
respeito da successão do filho adoptivo, 
guardando as leis patrias completo silencio, 
recorrem os interpretes ao direito romano, 
que, aliás, não solvia todas as duvidas. O 
Projecto, acc·eitando a doutrina romana ac-
commodada aos usos modernos, expressos 
nas legislaÇões dos povos cultos, manteve o 
instituto da adopção, e, consequentemente, 
ligou, ao vinculo de parentesco civil, e:ffei-
tos hereditarioo, que ladeiam mas, não apa· 
gamos que defl.uem dos laços de sangue. E', 
aliás, a doutrina do Projecto do DL'. CoELHO 
RoDRIGUES, com pequena alteração. 

Do .estudo da legislação comparada, só-
mente uma licção se colhe nesta ma teria : 
o reconhecimento de direitos hereditarios 
ao.;; filhos adoptivos. A extensão desse di-
reitos e o modo de couformal-os são vasios, 
porém. 129 

CLOVIS BEVILAQUA, 

us Veja-se o meu Direito das successões §47, 
129 Idem cit., § 40. 



LEI DE INTRODUCÇAO AO CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

A. 

Dispo!!!ic;ões geraes 

Art . 1. 0 Quando a lei, promulgada na 
fórma da Constituição, não fixar outro pra-
zo, será obrigatoria: na Capital Federal e 
nas dos Estados, tres dias depois de publi-
cada na respectiva folha official; nos ou·trus 
municípios, t:·es dias depois de recabido, na 
resp.;cti v a séde, o ·exemplar da mesma folha 
em que houver sido publicada a sua integra. 
Esse r.;cebimento se presume, desde .a che-
gada do primeiro correio expedido da capi-
tal, depms de ahi ter sido feita a publicação 
officüal da lei. 

Art. 2. o Quando a execução da nova lei 
ficae dependendo da expedição de regula-
mento do Poder Executivo, os prazos do ar-
tigo antecedente serão contados da data da 
publicu,ção ou do recebimento da integea do 
alludido regulamento, na fórma estabelecida 
pelo mesmo artigo. 

Art. 3. 0 Desde que a lei é obrigatoria, 
Ia.inguem póde eximir-se de obeJecer-lhe pela 
razão de ignorai-a. Todavia, os actos prati-
eados e as decisões proferidas contra ella, 
antes de conhecida, por falta de publicação 
official, demora ou occultação do seu recebi-
mento, serão validas, sem prejuízo dos 
recursos ain.da cabíveis na conformidade da 
legislação anterior. 

Art. 4. o A demora da publicação officia.l 
da lei devidamente promulgada ou a sua 
occultação, promovida ou occasionada por 
qualquer funccionario publico de qualquer 
órdem ou categoria que seja, é considerada 
opposição directa e e1fectiva á execução da 
mesma lei. 

• 

Art. 5. 0 A lei" não pôde prejudicar os d:i.-
eei tos civis adquiridós, os actos jurídicos já 
perfeitos e a co usa julgada. 

§ l. o Consideram-se adquiridos não só os 
direitos que o titular ou alguem por elle 
já póde exercer, como-aquelles cujo exercício 
depende de prazo prefixado ou condição 
preestabelecida e não ãJteravel a arbítrio de 
outrem. 

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

§ 3. o Considera-se co usa julgada a decisão 
judiciaria contra a qual não cabe mais re.-
cui'So ordinario ás partes. 

Art. 6. o Sal v ante a disposição do artigo 
antecedente, a lei interpretativa se considera 
da mesma data da interpretada. 

Art. 7. o As leis relativas ao estado das 
pessoas, applicam-se, desde que se tornam 
obrigatorias, aos que se acham nas condições 
por ellas estabelecidas. 

Art. 8. o Uma lei só põde ser derogada 
ou revogada por outra, mas, a jurisprudencia 
assentada e a praxe forense podem supprir 
as suas lacunas, na conformidade dos a1 ts. 12 
e 13. 

Art. 9. • A lei posterior revoga a ànterior 
em tudo que lhe fôr contrario . Todavia, a 
disposição excepcional posterior não revoga 
a geral anterior ; nem a geral posterior re-
voga a excepcional anterior, quando aquella 
não se referir a esta explícita ou implicita.: 
mente, para alterai-a. 

Art. lO. As leis federaes do Brazil são 
obrigatorias em todo o espaço correspon-
dente .ao seu territorio, nas suas aguas ter-
ritoriaes e no estrangeiro até onde se exten~ 

I 
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der a suu exterritorialidade, reconhecida 
pelo direito ou pelas convenções interna.cio-
naes. 

Art. 11. O juiz não póde recusar-se a di-
cirlir a.~ causas submettidétS ao seu conheci-
mento sob o pretexto de silencio, obscuridade 
ou dubiedade da lei. 

Art. 12 . Nos casos duvidosos dev<:'m ser 
interpretadas extensiva me_o te as _lo!s que .co~
feeem ou reco1hecem du·ertos ClVI& do mdl-
viduo, restrictamcnte as que conferem ou 
definem as attribuições de qualquer agente 
ou representante dos poderes publicas con-
stituídos. 

Al't. 13. Nos casos omissos applicam-se 
us disposições r eguladoras dos casos analogos 
e, na falta destas, os princípios que se dedu-
zem do espírito da lei. 

Art. 14. Ninguem póde dorogar, por con-
venção, as leia que regulum a constituição 
da família, nem as que interessa-m á ordem 
publica e aos bons costumes. 

B 

Disposições relath•as ao direit;o in-
ternacional pr-ivado 

Art. 15. Quando pessoas residentes no 
Brazil não puderem justific:tr a sua nêllciona-
lidado, ou pertencerem, simultaneamenie, á 
bl'azileira e a outru qualquer, terão po' lei 
nacional a brazileira. 

Art. 16. Ninguem póde prevalecer-se ela 
mudunça de nacionalidade em prejuiz9 das 
obrigações que houver contrahido antep de 
muclal-a. 

Art. 17. São reconhecidos, no Brazil, os 
direitos uclquit•idos no exteungeiro, em vir-
tude de um acto pruticado no extrangeiro, 
segundo a lei rxtrangeiru, comtauto que o 
seu exercício não importe ol:fonsu á soberaniu 
nacional brazileira, á ordem publica 9 aos 
bons costumes. 

Art. 18. Não será applü:adu, no Brazil1ei 
extt'J.ngeiru contraria 11 soberania nacipnal, 
otl'eosiv.a dos bons costumes ou directamente 
incompatível com uma lei federal brazileira 
fundada em motivo de ordom publica. 

Art. 19. A fórmu authentica dos ucto3 pu-
blicas ou particula.res é regulada pela lei elo 
logar em quo se pl'aticam. 

Art. 20. Os meios de provo, são regulados 
pela lei do logar onde se verificou o ac~o ou 
facto, que se tratar de provar; si, porém, a 
loi commum elas parte.~ auctorisar meios 
mais amplos, e~Gos sorão admissíveis pntre 
ellas. 

Art. 21. A prescripcão extincti v a é regida 
pela lei do logar em que se originou a olH'i-
gação, e a usucapião pela da situação dos 
bens. Si e~tes fo1•em moveis, que tenham 
mudado do legar ·entre o começo e o fim do 
prazo ela tHucapião, esta será regulada pela -
lei da situação delles ao tempo em que se 
consummar. 

Art. 22. A lei nacional da pessoa rege a 
sua capacidade e os seus direitos ele famí-
lia , 

Art. 23. Os brazileiros que se acharem no 
extraogeiro poderão casar-se segundo a fórma 
leg.ü do paiz em que es·tiverem, .ou segundo 
a estabelecida pelo Codigo Civil Brazileiro, 
sendo, nesta ultima hypothese, o casamento 
celebrado pelo agente consular ou diploma-
tico do Brazil, no legar. 

Art. 24 . Em qualquer dos casos do artigo 
antecedente, deverão ser respeitadas as dis-
poaições do Codigo Civil' Brazileiro, que 
exigem publicações de proclamas e estabele-
cem impedimentos mat1·imooiaos. 

§ 1. o Os proclamas serão publicEtdos no 
pomicilio do coutrallente braziloiro ou no 
domicilio de cad > um dos contrahontes, si 
ambo3 forem beazileiros. Si o contrahonte 
·brazileiro não tiver domicilio no Brazil, as 
publicações dos proclamas serão feitas no seu 
ultimo domicilio nacional. 

§ 2. 0 Os interessados poderão oppôr os im-
pedimentos lcgaes, perante o agente con-
sular ou diplomatico do logar onde sr tiver 
de realizar o casamento, e o agente os com-
municará, do officio, ao contrahente ou con-
trahentes brazileiros, para que sejam levan-
tados no fôro de seu domicilio nn.cionul. 

§ 3. o Uma cópia authentica do acto de 
casamento será remettida ao juiz do domi-
cilio nacional do esposo braz ileiro, afim de 
ser feita a inscripção no livro do registr·o 
civil. 

Si ambos os conjuges forem brazileiros, 
bastará que 11 inscripção se faça no domicilio 
nucional do marido. 

Art. 25. As disposições do Codigo Civil 
Brazileiro sobre oa impedimentos e as for-
malidades preliminares do casamento são 
applicuveis aos extrangeiros que se casarem 
no Brazil. · 

Art. 26. O extrangEJiro, que quizer casar-
se no Brazil, deverá, alêm disso, provar, que 
so acha em condições de contrahir casamento, 
segundo a sua lei uacional. Essa prova far-se-á 
por meio de certificado, quer do agente con-
sular ou diplomatico, quer de auctoridade 
competente de seu puiz, ·ou por outro modo 
julgado sufficiente pela auctoridade local, 

• 
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krt. 27. O regimcn de bens ehtre conjuges as originaram, salvo estipulação em con-
de nacionalidade di1ferente determinar-se-á, traria, o'ffensa ao direito nacional dos pactu-
na ausencía de pactos antenupciaes, pela lei antes e á ordem publica ; 
do _log~r em 9.~~ os ~sposos fixarem o seu b) Emquanto ao modo d.e sua execução, 
pr1merro domrcrho conJugal. · pela lei do logar onde se cumprirem. 

Art. 28. Si o casamento fôr celebr~do per- · Art. 36. As - obrigações resultantes de 
a_nte o rep_reseo,tai_J.te consular. ou dtploma: acto3 illictos sã,o regidas pela do logar onde 
t1eo. do pa1z de or1gem do_ marrdo, s~rá a ~e1 se houverem realizado os f~J,ctos que lhes 
naCJonal de~te, na ausell;Cla da rnamfes~açao deram causa. 
em contrariO, a determmadora do regrmen _ . . 
matrimonial dos bens. Art. 37. Abre-se a successao heredrtarJa 

no ultimo domicilio do auctor da herança. Paragrapho unico. A lei nacional do ma-
rido t ambem será a reguladora do regimen 
matrimonial, quando os conjuges extrangei-
ros tiverem a mesma nacionalidade. 

Art. 29. A lei brazileira reconhece a dis-
solução do vinculo matrimonial resultante 
do divorcio, legalmente pronunciado no ex-
trangeiro, entre conjuges extrangeiros. 

Art. 30. Embora a tutela do incapaz seja 
regulada por sua lei nacional, a~ auctori-
dades brazileiras teem competencia para to-
mar, provisoriamente, as medidas necessa-
rias paea a protecção da pessoa e para a 
conservação dos bens do incapaz extrangei-
ro, até que o Estado a que elle pertence 
proveja, como fôr de direito. 

Art. 31. A tutela do incapaz extrangeiro 
será r egulada pela lei brazileira: 

J.o Si, por qualquer motivo, o Estado a 
que pertence o incapaz, não providenciar 
para ·que lhe seja dado um tutor, não obstan-
te se achar informado dessa necessidade ; 

2. 0 Si o tutor, nomeado por quem tiver 
direito de fazel-o, residir no Brazil. 

Art. 32. Logo que fôr informado pelas 
~uctoridades locaes de que existe um incapaz 
extrn.ngeiro, cuja tutoria é preciso prover, 
o Governo brazileiro communical-o-á ao Go-
verno extrangeiro compewnte. 
. Art. 33. Os bens moveis que o proprieta-
rio leva sempre comsigo, e todos os qi:te são 
destinados a ser transportados de uns para 
outros Jogares, são regulados pela lei pes-
soal do proprictario. 

Os bens moveis de localisação permap.ente 
estão, comO" os imrnoveis, sujeitos á lei do 
logar de sua situação. 

Art. 38. A ordem da vocação hereditaría 
e o direito dos herdeiros legítimos regulam-
se pelo direito nacional da pessoa de cuja 
successão se tracta. · 

Art. 39. A fôrma do testamento é regu-
lada pela lei do logar em que é feito, e a 
substancia pela lei nacional do testador, vi-
gente ao tempo de sua morte. 

Art. 40. A competencia, a fôrma do pro-
cesso e os meios de defesa são regidos pela 
loi do logar, onde se mover a acção. ' 

Art. 41. As sontencas dos tribunaes ex-
trangeíros serão exequiveis no Brctzil depois 
de homologadas pelo Suprer:i10 Tribunal Fe-
deral, mediante as condições estabelecidas 
pela lei brazileira. 

Art. 42. Não se exigirá que preste fiança. 
ás custas do processo aquelle que invocar a 
intervenção dos tribunaes brazileiros, para a 
solução de um •contlicto j.uridico de ordem 
privada, ainda que resida fora da Repu-
blica, 

PROJEOTO DO OODIGO CIVIL BRAZlLElRO 

l'ARTE GERAL 

LIVRO PRIMEIRO 

Das J>essoas 

TITULO I 

DI~POSIÇÃO GERAL 
Art. 34. Os bens moveis, cuja situação 

fôr mudada, pendendo acção real sobre ellos, 
continuam sujeitos á lei da sftuação que ti-
nham quando t'oi iniciada a mesma acção. Art. 1. o Este codigo reconhece c regula.: 

Art. 35. As obrigaçõ:Js convencionaes, 1. 0 Os direiGos e deyeres das pessoas na-
assim como as que se originam de declara- turaes, entre si, <Zomo mombros de uma 
ção unilateral da vontade, serão reguladas : . família ; 

a) Em sua substancia, e e1feiLo,s, pela lei 2.o Os direitos e obrigações das pessoas 
do logar ondé forem celebrados os actos que naturaes e· jurídicas em relação aos bens. ·· 

Yol. I 7 

• 

' 
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TITULO II 

DIVISÃO DAS PESSOAS 

CAPITULO I 

DAS PESSOAS NATURAES 

Art . 2. 0 Todo ser humano é capaz de ter 
direitos e contrahir obrigações, no circulo 
das relações de ordem privada . 

Paragrapho unico. A lei não reconhece 
distincção entre nacionaes e extrangeiros 
para acquisição o gozo dos direitos civis . 

Art . 3.• A personalidade civil do ser 
humano começa cJm a concepção, sob a con-
dição de nascer com vida . 

Art . 4.• São absolutamente incapazes de 
·exercer por si os actos da vida civil : 

I. • Os nascituros ; 
2. o Os menores de quatorze · annos de 

a.m bos os sexos ; 
3. o Os alienados de qualquer especie ; 
4. 0 Os surdos-mudos, não tendo recebido 

educação ·que os habilíte a fazer conhecida a 
sua vontade ; 

I 
5. o Os auscn tes declarados taes em juizo. 
Art. 5. o São incapazes relativamente a 

certos ac1.0 · ou ao modo dó execcel-os :. 
Os mcüores de quatorze annos, emqu)'Lnto 

não complctotrcm vinte e um annos. 
Art . . 6. 0 As mulheres. casada>, emqup.nto 

subststll' a spctcdade conJulgal, sob a dtrec-
ção de seus i'nariüos, sotl'rerão, na sua capa-
cidade jurídica, as restricçõcs constantes do 
livro I da parte especial, · ti.tulo II, papi-
tulo III. 

Art. 7 .• Os impedimentos oriundo da in-
capacidade absol uta ou relativa são suppri-
dos pela representação legal regulada na 
parte especial deste codigo . -

Art. 8.• Na protecção que o Codigo Civil 
di pensar aos incapazes não se compt·ehende 
o beneficio da restituição, nem quae::;quer 
privilegies para a anqullação de seus actos 
validos, ainda que prejudicia.es aos seus in-
teresses. 1 

Art. 9. o O menor que tiver· completado 
dezoito annos, poderá. ser declarado maior, 
isto é, capaz de exercer por si todos os actos 
da vida civil. · . · 
. Si o menor estiver. submetlido ào patrio 
pod~r, essa declaração s~rá -feita por quem 

exercer essé poder, e_ homologad~ pelo 
juiz. 

Si o menor estiver sob tutela, será feita a 
declaração judicialmente, a requerimento do 
menor, auctorisado pelo tutor. 

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

Ar t. 11. Si duas ou maís pessoa.s falle-
cerem na mesma occasião, sem que se saiba 
qual dellas morreu primeiro, presume-se que 
morreram simultaneamente. 

CAPITULO II 

DO REGISTRO CIVIL 

Art . 12. Os nascimentos, casamentos o 
obitos devem ser registrados em livros des-
tinados para. esse fim, os quaes devem ser 
abertos, numerados, rubricados e encerradas 
pela autoridade judiciaria competente. 

Art . 13. Os termos de nascimento, casn.-
mento c obito serão sempre gratuitos . 

Art. 14. A certidão, extrahida dos livros 
do registro civil pelo respectivo official, 
fará prova plena, emquanto não fôr contcn-
ciosamente demonstrada a sua f..llsidade ou 
a do termo corre.>pondente . 

Art . 15. Os erros verificados nos termos 
elo registro civil poderão ser rectificados, á 
margem ; depois de justificados, judicial-
mente, pela parte interessada, com citação 
do officia1 do registro e do ministerio pu-
blico. 

Art. 16. A fu.lta dos termos, por omissão 
ou éxtravio dos lan l,'mncntos ou por perda 
dos livros, pod.et·á ser jus&itic:td<t do mesmo' 
modo, cbnjutlctamente com o facto cujo 
termo se tra.ctar de supp t'Ü'. 

Art. 17. A rectifi.cação de nome, sobre~ 
nome ou appellido e a mudança de solJre-
nome ou a.ppflllido, poderão ser registradas 
por despaclto do juiz, sobre petição motivada 
do requerente ou de quem de direito o re-
presentar. 

CAPlTULO III 

DAS PESSOAS JURIDICAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES O ERAEB 

Art . 18. As pessoas jurídicas são de di-
reito publico _ou de direito privado . · 

Art . 19 . Sao pessoas jurídicas de direito · 
publico interno : .; 

a) o aggregado aos Estados brazileiro3 
considerado como unidade nacional ; , ,, 
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b) cada um · dos" Estados contidos na Fe-
deração Brazi·leira ; 

c ) cada um dos _municípios constitucio-
nalmente organizadoa no territorio brazl-

' leiro. 
Art. 20. São pessoas jurídicas de direito 

nrivado : 
a ) as· sociedades civis o:·ganisadas de ac-

cordo com este ccdigo ; 
b ) as sociedades commercias órganisadas 

de accordo com. as pre.>cripçõe~ das lei coin-
merciaes ; · · 

c ) as fundações insti tuidas· de <1ccordo com 

este codigo, valerão -apenas como contra.ct!) 
entro os socios, e. os actos jurídicos prati-
cados em nome dellas obrigarão pessoal e 
solidariamente os agentes, aos quaes fica, 
entretanto, salvo o recurso para se fazerem 
indemnisar, pelos outros associados do que 
tiverem pago por elles. 

Art. 26. A sociedade organisada como 
pessoa jurídica é represootada, nos actos ju-
diciaes ou extrajudiciaes, por seus directo-
res on gerentes incumbidos de sua admi-
nistração. 

Art. 27. Extingue-se a personalidade ju-
rídica da sociedade e procede-se á sua li-
·quidação ' · 

o disposto na secção UI de~te capitulo. 
Art. 21- As . pessoas jurídicas de direito Lo Quando a maioria do.s socio& tiver re-

privado começam a existir, para os eifeitos solvido a sua dissolução, r·esal'vados os di-
legaes, desde 0 . moment::> em ,que fo.l'em reito3 da minoria e de terceiros ; · 
ioseriptos, no registro competente, os actos ·2:o Quandocahir em ·estado de insolvencia 

t't · Jqdicialmente verificq,tla ,; 
· qu:l as cons 1 lllrem. · ' ·3. 0 Quando expirar o pr.azo estabelecido 

Art. 22. As sociedades em conta de par-, para a SlLt duração; · 
ticipação não poderão adquit•it' personalisct-' 4. o Depois de realisado· 0 fim pa\a 0 qual 
ção jurülica. Não terão etreito siqão como tiver sido constituída ; . 
cGnt.r.actos entre as proprias partes. 5.~ .Sendo decret:1da a sua . dissolução pel 

Art. 23. Este codigo reconhece as pessoas. auctqrida.de competente ; · . 
j01·idicas ext•aogeiras ; mas, a~ de düeito 6. o Ficando o numero de socios reduzido a 
publico não poderão . possuir immoveis no menos de sete, si ella se tiver constituído 
Brazil, sem prévia auctorisação do Governo sob a fórma anonyma·, e a menos de tres nos 
Federal. As de direito privado serão, em oiitros casos. 
tudo, equiparallas ás nacionaes, desde que se Art. 28. A dissolução póde ser decretada 
submettam ás leis e 'aos tribm;mes. do·p::üz, pela. auctoridade, si, por actos illegaes dos 

·condição esta necessaria para que PQSSam soei os ou ·da direcção, a sociedade compro-
ter, no Brazil, succH.rsal, agencia ou esta- metter o interesse publico, e nos casos dos 
b3lecimento ·quo as represente legalmen ~e. ns. 2,. 3 e 6 do artigo antecedente. 

Ar.t·. 29. Extinguindo-se uma sociedade 
SECÇÃO II .' , de fins ideaes, cujos estatutos não disponham 
.• sobre o destino ulterior de seus bens, e não 

. DAS SOCIEDADES CIVIS GOMO PESSOAS J IJll !DlCAS tendo OS SOCÍOS tomadO a respeito Uma düli-
' beração válida, será o patrimonio social ele-

. Art. 24. As sociedades, agencias ou esta· volvido a um estabelecimento do mÚnicipio 
b.elecimentos de segu.ro ou q.e montepio, não ou do l]}stado, que p ~·osiga. o mesmo fim. -
poderão constiruü·"sê, nem funccionar no Não ha.vendo, no mumcipio nem JTO Estaoá 
Brazi:l, sem. prévia auotoris<lção do Governo1 eatabelecimento algum nas condições indi-
Federal, quando tomarem por campo de ' cadas·, tor<í. logar a devo-lução "em favor elo 
suas operaçõe:J·a Capital F.ede-ral ou mais de ' _fisco estadoal. . 
um Estado; e sem a do Gover.úo estadoal Art . 30. Ex ;inguindo-se 'uma sociedade de 
respectivo, s1 as circumscreverem <J. um só fins economicos,' o remanescente ·ao haver 
Estado. · · · ·. · ' · . social partilhar-se-á entre os socios restan-
. Ficam sujeitas á fiscalis9'çl~ do . .ministeri~ tes, no mom,~nto ·dadissolução. 
publico toda.s essas sociedades, agenc.ias ou 
estalJelocimen~os, sempre que algum se- . ' 
gorado ou contribuin~e justificar ter sido 
victüua de qualquer frn,udo . ou dó lo com-
m3tfiido por. sem representantes. 

Art. 25. As sociedades . org<\Risn,das como 
pessoas jurídicas. teem um~t existencia dis-
tincta da dos socios ·que ·a cotnpõeru. 
. Aql'Íellç.s, porérn, qu t1 nãb . obtiverem .a, 
'pbrsonàlfdado' jurídica,.' s'i:lgÚJ?.dÓ . ge~e~·mir1Í1. 

SECÇÃO III 

DAS FUNDAÇÕES ., 
. Art. 31. No acto éonstitutivo da funda• 
çi\'.o, deve o seu instituidor, seja pessoa na-
tural ou juridica., fazer-lhe dotação especial 
.de bens li vrr.s e desembaracado3, e declarar 
não só o fim a que a destiaa como tambem o 
rpodo pelo quill deve ella ser gerida e re~ 
presentada.. 
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A funclaçã;o é representada pelas pessoas 
.incumbidas de sua administração, as quaes 
poderão delegar seus podere3 a um ou mais 
peocuradores geraes ou especiaes, de accordo 
.com as prescripções dos Pstatutos. 

Art. ::!2. A fundação póde ser constituida 
por e'lcriptura publica, estando o instituidor 
na livra disposição e administração de &eJs 
l;lens, ou por acto de ultima vontade. 

Art. 33. Quando os bans destinados á fun-
.dação forem insuffic:ientes, deverão se·r re-
duzidos a titulas da divida publica, ou 
administrn.dos na conformidade da insti-
tui_ção; até que, pelos seus rendimentos ac-
cumulados ou por novas dotações, destina-
das ao mesmo fim, p0ssam ser efficazme.bte 
applica:dos. 
· Art. 34. As fundações ficarão sob a inspe-
cção do ministcrio publico do Estado onde 
estiveram situadas. 

Si extenderem sua acção a mais de um 
Estado, ficarão -sob a inspecção do ministe-
rio publico federal. . 

O disposto em relação aos E~tados iem 
applicação ao Di~tricto Federal. 

Art. 35. As pessoas encarregadas da ' ap-
plicação dos fundos, logo que tiverem co-
nhecimento da instituição, formularão, de 
accorclo com as base~ desta, os estatutos 
p:!llos quaes se ha cio reger a fundação, sub-
mettendo-os, logo em seguida, à approvação 
da autoridade' a quem cJmp'etir.a inspecção. 

Denegada a approvação, poderá a parte 
recorrer dessa decisão para o tribunal su-· 

· perior do Estado, si a fundação estiver com.-
peehenclida na primeira parte do artigo ·aq-
tecedente, e para o !)upremo Tribunal F~
deral, si estiver compeehendida na segunda!. 

Art. 36. Os estatutos da fundação só P9-
derão ser modificados sob as seguintes con-
dições : 

1. a Que a modificação s~ja decidida pela. 
maioria absoluta da corporação ou das pe~
soas que teem direito de gerir e repre3entaf 
afuntl.ação; 

2 . a Que não contrarie o iim da fundação; 

Art. 39. Verificn.ndo-se que é nociva ou 
impossível a mn.nutenção de uma fundação, 
ssrão os seus bens, salvo disposiçlo em con-
trario, do acto constitutivo ou dos estatutos, 
devolvidos ao Estado, ao Districb Federal · 
ou á União, conforme as distiaccões feitas no 
art. 34, e deverão ser incorp :wados aos 
bens espscialmente de.Jtinados á peose_cução 
do mesmo ou analogo fim. 

Art. 40. Essa ver·ificação póde ser pro-
movida pela maioria ou pela minoria de 
que fallam os arts. 36 e 37, ou pelo inspe-
ctor da fLmdação, mediante acçã~ litigiosa. 

Art. 41. A fundação póde tambem ser 
supprimida, ssm recur3o, por deliberação 
uaanime das pessoas incumbidas de sua re-
presentação, approvada pelo respectivo in-
spector, danclo-se aos bens o destino indicado 
no art. 39. 

SECÇÃO IV 

DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PUDLICO 

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

l . " Quando estes obrarem no exercício 
da porção de poder publico que lhes é con-
fiada, si a lei não tiver determinado, parn. o 
caso, a simples responsabilidade pessoal do 
funccionario ; . 

2. 0 Quando, em nome dellas, praticar·em 
actos de direito privad·o, dent1·o dos limiteJ 
de suas attribuições. 

TITULO .III 

DO . DOMICILIO ClVIL 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

3. a Que seja approvada pelo respectivo Art. 43. O domicilio - civn da pessoa 
inspector. . physica é o 1ogar onde ella, de modo defini-

Art. 37. No caso de recusa da approva- ti v o, estabelece a sua rcsidencia e o centro 
ção pelo iospoctor:, a maioria, provando mo- -principal de sua actividade. 
tivo r clcvantEl', poderá requerer o suppri- . Art. 44. Si a pessoa constituir, em lo-
menta dQlla ao tribunal que tiver compe-- gares dilferentes, centros fixo de actividade, 
tencia p:.wa conhecer da causa, segundo o ou. tiver a sua residencia habitual em um e 
di~po3t) no art. 35. 0 ceatl'O de suas occupações om óutro, po-

Art. 38. A minoria vencida, por occa- derá em qualquer deHes ser accionada, si a 
sião da modificação dos estatutos, tambern natureza da acção ou o teor do titulo não 
poclerá, dentl'O de um anuo, recorrer ao trir obs~ar a opção do autor. 
bunal competen:te ]'lara pedir a annullaçãJ<I Art. 45. Aquelle qne não tiver re3iden-
dellu,. Atém di;;so, fica sempre salvo aos ter- cia habitual conhecidn., nem puder justificar 
ceiros prejudicado.3 em direitos adquiridos, a posse de um domicilio do accordo com o 
.fazel-os valer, apezar da reforma dos esta;· disposeo no art. 43, poderá. ser accionado 
~utos, contra quem competir. onde for encontrado. 
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Art. 46. Tambem poderá ser accionado stando, salvo o direito de opção pelo an· 
onde for encontrado o viajante, pelas obri- terior, quanto aos actos praticados antes da. 
gações gue contrahir. em via~em, salvo transferencia de sua residencia. 
convençao em contrarw, provacta por .e;;- Paragrapho unico. As pessoas com praça 
cripta. na armada teem seu domicilio na respectiva 

Art. 47. A mudança do domicilio de uma estação naval ou no logar onde for a sédc do 
pes~oa opera-se pela transferencia ele sua empeego que estiverem exercendo em terra. 
residencia acompanhada da intenção de Art. 54. O domicilio dos offi.ciaes e tri· 
iixar-se no logar da nova residencia. polantes da marinha mercante é o logat' 

Art. 48. A prova da intenção de-ve ser onde estiver matriculado o respectivo navio. 
feita pelas declarações da pessoa mudada ás Art. 55. O logar da prisão ou do destel'l'o 
municip,tlidades dos Jogares de onde sao e é o domicilio do preso ou do desterrado mn 
para onde vae ; mas, em falta dessas de- cumpr~mento do sentença ; mas um e outeo 
clarações se póde presumir a intenção pelo podem optar por seu domicilio anterior â, 
facto da mudança e pelas circumstancias prisão ou ao desterro. . 
que ó acompanharem. Art. 56. A pessoa que póde optar por um 

Art. 49. A mudança de domicilio não domicilio deverá fazer em juizo a declaração 
suspende o curso das acções já iniciadas de sua preferencia, logo que for citaua, soh 
co.ntra a peasoa que se muda. pena de ficar pertencendo o direito de · esco• 

Art. 50. O domicilio das pessoas juridi- lha ao autor. 
cas de direito privado é onde estiver a séde Art. 57. O ministro ou agente diploma-
de sua administração ou direcção, si outro tico do Brazil que, citado no estrangt;liro, 
n5o fixaram os seus estatutos. allegar sua ex&erritorialidade sem declarar 

Tendo, porém, a pessoa jurídica diversos seu domicilio patrio, poderá ser demandado 
estabelecimentos em circumscripções juris- no ultimo que tiver tido em territorio na-
diccionaes di:fferentes, cada um delles será cional, ou na Capital Federal. 
attributivo de domicilio para os negocias Art. 58. Para a execução das obrigações 
jurídicos nello realisados. j or.iundas dos conLractos, podem as· partes 

Si e séde da administração ou direcção da livremente escolher um fôrÓ especial drvel'so. 
pessoa juridica se achar no estrangeiro,- os do domicilio de qualquer deltas, provado 
estabelecimentos situados no Brazil são por escripto o accordo em que entrarem 
attributivos de domicilio para a . exe.cução a esse respeito. . · 
das obrigações contrahidas pelos respectivos Art. 59. A pessoa que tiver de accionar 
agentes. diversas outras solidariamentn obrigadcts 

CAPITULO li por um mesmo titulo e domiéiliadas r.m 1~
gares dilferentes, poderá fazel-o no doml~
lio de qualquer dellas, Eempre que nao 
houver outro estipulado no contraeto. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAES 

Art. 51. Os incapazes (arts. 4° e 5°) 
teem seu domicilio no mesmo logar onde o 
tiverem os seus representantes. 

Paragrapho uni co. A mulher casada tem 
por domicilio a de seu marido. Si o marido 
não tiver domicilio ( art. 45 ) ou o tiver no 
estra.ngeiro, em· logar para onde a mulher 
não o tenho acompanhado, terá ella então 
um dpmicilio p.roprio. 

Terá tambem domicilio propl'io, quando 
judicialmente separada, e quando lhe com- -
petir a administração do casal. . 

Art. 52. Os funccionarios publicos consi-
deram-se domiciliados no logar onde exercem 
suas funcções, não sendo estas temperarias, 
poriodicas ou de simples commissão. 

Paragrapho 1 nico. Sendo "as funcções de 
qualquer das categorias exceptuadas, con-
servarão os funccionarios o domicilio que 
tinham antes de exel'Cel·as, até manifesta-
rem a intenção de mudal-o na conformidade 
do art. 48. 

Art. 53. O domicilio do militar em ser-
viço activo é o . logar onde o estiver pre-

Todavia, si as pe:;;soas coobrigadas o forem 
na qualidade de herdeiros, por não ter ainda 
effectuado a paPtilha da herança, terão por 
fôro commum o do logar onde so tiver 
aberto a successão. 

LIVRO SEGUNDO 
Dos bens 

TITULO UNICO 
DIFFERENTES CATEGORIAS DE BENS 

CAPITULO I 
DOS BENS COt SIDERADOS EM SUA PROPRIA 

ENTIDADE 

SECÇÃO I 
DOS B EJ>;S IMMOYE!B 

Art. 60. São bens immoveis 
1. o o solo e suas partes integrante&_, se-

lidas ou fluidas, como a sua superfie1e, o 
espaço que se ergue aciJUa della, o subsolo 
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com as minas e objectos fosseis nelle soterra-
dos, as arvores e os fructos pendentes: 

2. o Tudo quanto está permanentemente 
incorporado ao solo pela acção dq homem, 
como as sementes depois de lançadas na 
terra, os ediftcios e construcções de qualquer 
natureztt, cuja adherencia ao s'olo· não seja 
provi~orla, e o que se acha fixado num im-
movei de modo a não poder retirar-se delle, 
sem destruição ou fractura ; 

3. o Os objectos mo'veis que o p1·oprietario 
intencionalmente colloca no immovel ·como 
accessorio permanente delle, seja para sua 
exploração industrial, seja para seu embel-
lezamento ou commodidade. 

Art. 61. Consideram-se immoveis para 
os elfeitos Iegaes : 

1. o Os direitos reaes sobre immoveis, in-
clusive o penhor agrícola e as acções ga..: 
rantidoras desses direitos; 

2. o As apollces nominativas da divida 
consolidada da União ; . 

3. 0 O direito á sue cessão aberta. 
Art. 62. Os bens moveis, immobilisados 

como accessorios, podem, em qualquer 
tempo, ser mobilisados pelo proprietario, e 
distrahidos de seu destino, salvo direito de 
terceiro. 

Art. 63. Não perdem a qualidade de 
immoveis os materiaes provisoriamente se-
parados de um predio para reparos e me-
lhoramentos delle. 

SECÇÃO II 

DOS BNES MOVEIS 

Art. 64. São moveis os bens que podem 
ser transportados de um logar para outro, 
por força propria ou estranha, exceptuados 
os accessorios de immoveis, nos termos do 
art. 60, n. 3 . . 

Art. 65. São considerados moveis l?ara 
os eifeitos Iegaes : 

l. o Os direitos reaes :sobre objectos mo-
veis e as acções garantidoras desses di-
reito~; 

2. o Os direi tos pessoas e ag acções re-
spectivas; · 
. 3. 0 A parte real dos direitos de autor. 

Art. 66. Os materiaes destinados a alg;uma 
construcçlio, emquanto não forem empre·-
gados, canservam a sua qualidade de moveis, 
e rmtdquirem-na os que provierem da demo-
lição total de algum predio, ainda que 
tenham de ser aproveitados para a rrcon-
strucção do mesmo. 

Art. 67. São fungíveis o bens moveis 
que podem ser substittúdos por outrqs da 
mesma especie, qualidade e quantidaue, e 
infungíveis os que, por consistirem e1l um 

corpo certo,. não se prestam a essa substi-
tuição. 

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

SECÇÃO III 

DAS COUSAS DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 69. Co tuas di visi v eis são as que se 
podem repartir em porções reaes e distin-
ctas, formando cada uma deltas um todo 
perfeito. No caso contrario, são indivisíveis. 

Art. 70. São tambem indivisíveis : 
1. 0 Os bens cujo fraccionamento determina 

uma consideravel diminuição de seu valor ; 
2. o Aquelles que, embora naturalmente 

divisíveis, a lei ou a convenção das partes 
considera indivisíveis. · 

CAPITULO II 
DOS BENS CONSIDERADOS UNS EM RELAÇÃO AOS 

OUTROS 

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

Art. 72. Salvo disposição especial em , 
contrario, a cousa accessoria segue a prin-
cipal. . 

Art. 73. Os fructos e productos entram 
na classe das cousas accessoria.s. 

Art. 74. São accessorios do solo : a por-
ção do espaço aereo acima de sua superfi.cie; 
os seus productos organicos ; o subsolo e as 
causas incluídas nella, das quaes não haja 
don-o conhecido ; os productos mineraes, e 
quaesquer obras feitas acima ou abaixo da 
superficie, sendo adh'erentes de modo per-
manente. 

Art. 75. Tambem se consideram accesso-
rios da cousa todas as suas bemfeitorias,ainda 
que valham mais do que ella, excepto : 

1. o A pintura em relação á t ela ; 
2. 0 A esculptura em relação á. materia 

prima ; 
3. 0 A escriptura e quaesquer trabalhos 

graphicos em relação ao papel, pergaminho, 
panno, pedra., madeira ou metal ·em que se 
acharem fixados. 

Art. 76. As bemfeiturias podem ser vo-
luptuarias, uteis ou necessarias. 

l . o São voluptuarias as que não augmentam 
o valor da cousa, ainda que tornem mais 
agradava! o seu uso. 

2. 0 São uteis as que augmentam o valor 
da cousa. 
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. 3:,0 São necessarias as que teem por fim 
conservar a cousa ou evitar a sua detm··iora-
ção. · 

Art. 77. Não se consideram bemfeitorias 
os melhoramentos sobrevind0s á cousa, sem 
a)ntervenção do proprietario, possuidor ou 
detentor. , 

CAPITU~O HI 
DOS BEN3 EM RELAÇÃO ÁS PESSOAS -· · Art . 7~~ São publícos os bens pertencen-

tes á Umao, aos Estados e aos municípios do 
BÍ'azil. São particulares os pertencentes ~s 
outras pessoas, naturaes ou jurídicas. 

Art. 79. Os bens publicos são de uso 
commum, de uso especial, e patrimoniaes. 

· § 1. o São de uso commum os bens man-
tidos geralmente sob ·a administração da 
União, dos Estados ou dos municípios, e dos 
quaes todas as pessoas se podem utilisar 
respeitando as leis e os regulamentos. ' 

. § 2. o. Sã?_ de uso especial' os bens perten. 
centes a Umao, .aos Estados e aos municípios, 
e.por e'lles appllcados ao respectivo serviço 
publico. . . 
' § 3.õ São bens patrimoniaes da União dos 

Estados e dos municípios aquelles sobr~ os 
quaes essas pessoas p~tblicas exercem direi-
tos de proprietario, segundo as prescripções 
legaes. 
· . Art. 80. Tornam-se patrimoniaes da União, 
dos Estados e dos. :t:l1unicipios os respectivos 
ben~ de uso. corur~H'tJ:? ou espec~al cuja desti-
naçao prert1cular 'haJa cessado. . 

Art. 81. Os bens communs, emqilanto 
co·nservarem esse caracter, não são aliena-
v_eis nem suje.itos ~usucapião; os de uso espe-
Clal e os patr1momaes, podem ser alienados 
de conformidade com as leis que os re"'ulam: 

Art. 82. São cousas fóra dó eommel'CÍO 
aq~el!as. q':le. não são susceptíveis de apro-
pnaçao md1V1duat e aquellas cuja· alienação 
for prohibid~ por lei. 

LIVRO TERCEIRO 

Do na•chnento e extincção 
de dire.itos 

TITULO I 
DOS ACTOS JURIDICOS 

CAPITULO I 
DI~POSIÇÕ c S GERAES 

A~·t. 83 .. Tod0 ac~o. licito q,ue tenha por 
fim 1mmed1ato adq un'll', conservar, modificar 
ou extinguir direitos, denomina:se acto ju-
rídico. 

Art. 84. A ·validade do acto jurídico sup-. 
põe sempre a capacidade do agente, um 
objecto licito e uma forma prescripta ou não 
prohibida por lei. 

Art. 85. A capacidade das partes presu-
me-se em todos os acto3 jurídicos. 

Art. 86. A incapacidade de uma dellas 
não póde ser invocada em bene~cio da outra, 
salv:o se ambas fórem solidarias, ou si fôr ' 
indivisível o objecto do direito ou da obriga~ 
ção commum as duas .. 
, Art. 87. As pessoas absolutamente incapa-
zes devem ser representadas por seus p·aes, -
tutores ou credores, em cada um dos actos 
que possam importar para ellas alguma 
obrigação; as relativamente incapazes devem 
intervir nos referidos actos. · 

Art. 88 .. Não serão judicialmente exequi-
veis no· Brazit os actos celebrados em língua 
estrangeira, sem que tenham sido previa-
mente vertidos para o portuguez, pJr pessoa 
competente. 

Art. 89. Nas declarações de vontade, a l-
tende-se mais a intenção de quem a faz do 
que aos termos de que se serve. 

CAPITULO II 
DOS viCIOS DA VONTADE 

SECÇÃO I 

DO ERRO 

Art. 90. As declarações de vontade podem 
ser invalidadas, quando tiverem sido feitas 
por erro substancial. 

Art. 91. Considera-sê erro substancial o 
que versa sobre o objecto principal da decla-
ração ou sobre alguma de suas qualidades 
essenciaea, em relação ao fim visado pelo 
decla;rait te. · 

Reputa-se egu.almente · erro sub.>tancial o 
.que recÇte sobre qualidades essenciaes da pes· . 
soa a quem se refere a declaração . 

Art. 92. A transmissão erronea da von--
tade, por intermedio de alguem ou de algum 
instrumento, póde ser a.Tguida de nullidade, 
nos mesmos casos em que o póde a declara-
ção directa. 

Art. 93. O erro de conta e de calculo J.i 
sómente, ao prejudicado por elle, o"direito 
de rectifical-o até um, dous ou tres annos 
depois de approvada a conta ou .calc1llo, éon-
forme residirem as .partes no mesmo muni-
cipio, em muniQipios difff)renteá do ·mesmo 
Estado ou em differentes Estado.s. 

Art. 94. A falsa causa sómente VICia o 
acto quando for expressa corno razão deter-
minante ou sob a fórma de condição. 

Art. 95. O erro na indicação da pessoa ou 
da causa a que se referir a declaração da 
vontade não v~pi<~o o acto quando, por seu 

) 
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contexto e pelas circumstancias, se puder 
verificar a sua identidade. 

SECÇÃO H 

DO DOLO 

Art. 96. As declarações de vontade tam-
bem podem ser invalidadas, quando tiverem 
sido ohtidas por dolo essencial, que póde con-
sistir em acção ou omissão. · 

Art. 97. O dolo accidentral apenas dá la-
gar á indemnisação por perdas e damnos. 
Diz-se accidentral o dolo, quando, sem elle a 
declaração da vontade teria sido feita, em-
bora por outro modo. 

Art. 98. Nos actos bilateraes, o erro de uma 
das partes sobre fact@ ou circumstancia re-
levante, que a outra tenha conhecia e calado, 
estabelece a presumpção de uma omissão 
dolosa, provando-se que, sem esse err0, o 
acto se não teria realisado. 

Art. 99. Si o dol0 fôr empregado por ter-
ceim com sciencia de uma das partes, esta 
será considera-da co-autora, si não chamar 
para elle a attenção da outra. 

ArG. 100. O d0lo, commettido pelo repre· 
sentante de uma das parte> ob:r:iga o represen-
tado a restituir o proveito colhido em con-
sequencia delle, mas lhe dá acção regressiva 
para indemnisar-se do damno resultante 
de~sa obrigação contra o representante do-
loso. 

Art. 101. Si o dolo fôr bilateral, nenhuma 
das partes o poderá allegar quer para infir· 
mar o acto quer par pedir indomnisação p0r 
prejuízos. 

SECÇÃO III 

DA SITUA\) ÃO E DA RESERVA MNTAL 

Art. 102. Haverá vicio de simulação, nos 
actos entre vivos : 
. 1 . o Quando as partes praticarem um acto 

sem intenção de dar-lhe efficiencia, ou para 
annullarem-no em seguida; 

2. 0 Quando o acto apparente occultar um 
ou outro que as partes não queriam ou não 
podiam realizar ; . 

3. 0 Qillanclo não fôr verdaileira a data do 
instrumento comprobatoriG. do acto. 

Art. 103. A simulação não póde ser invo-
c.ada por nenhuma das partes conniventes, 
para eximir-se de obrigação, que tenha as-
sumido no acto simulado; mas qualquer 
terceiro prejudicado poderl! promover a sua 
a,nnullação, em tanto quanto baste pai·a re-
sarcir a lesão de seu direito. 
. Art. 104. Si a simulação tiver sido com-

mettida exclusivamente em fraude da lei 
proliibitiva ou 1if.lcal, cabe ao ministerio pu-
blico promover· a cannullução do acto, no 

primeiro c.aso, e-no segundo, a cobrança d()S 
impostos devidos. 

Art. 105: A declaração de vontado sub-
siste valida, ainda que o declarante haja·feito 
a reserv;1 mental de não querer o que de-
clara, salvo si a pessoa a quem fôr dirigida 
tiver conhecimento da reserva. 

SECÇÃO IV 

' 
DA FRAUDE CONTRA OS CREDORES 

Art. 106. Os actos de transmissão gr~tuita 
de- bens ou de remissão de di vida, praticados 
pelo devedor já insolvente ou tot)1ado ~a;l 
em consequencia de sua liberalidade, poder~o 
ser · annullados pelos credores chirograpba:-
rios dQ agente, como lesivos de seus dir·.~t-· 
tos. ~ 

Sômente os credores que já o eram, a.o 
tempo da realisação dos actos consideraêíQS~ 
fraudulentos podem pedir a rescisão de1le§ . .: 

Art; 107. Tambem se consideram lesivos 
dos credores chirogr.apharios, e, pot' isso, 
annullaveis, os conteactos onerosos dQ deve· 
dor insolvente, quando os pactuantes tive·' 
rem procedido de má fé. Esta presume-se: 
a) quando a insolvencia for notaria, ou, pelo 
menos, houver rasão para ser conhecida da 
pessoa que contracta . com o insolven~e; b) 
quando o }lreço da causa transferida pelo 
devedor fôr consideravelmente inferior ao 
corrente. . 

Art. 108. Si o adquirenfie dos bens do de-
vqdor insolvente ainda não tiver pago o 
pr1eço e este fôr, ap]Jroximadamente, 0 cor-
rapte, desobrigar-se-fia fazendo depositai-o 
em juizo, com citação .edital de todos os in-
te1~essados. · 

IArt. 109. A acção rescisoria, nos casos 
dos arts. 106 e 107, só mente procederá con-
tri], o deveder insolvente e a pessoa que com 
el}e celebrou estipulação considerada frau-
d~lenta. Não será admittüla contra ulterio-
r~s adquirentes, ainda mesmo que se affir.me 
terem procedido de má fé. 

Art. 110. O credor chieographario que 
r~cebe do devedor insolvente o pagamento 
da; divida ainda não vencida, fica obrigadp 
a !repor á massa tudo quéj.nto recebeu della. 

Art. lll. Presumem-se fraudat<:~rias dos 
direitos dos outl'OS credores as garantias de 
dividas ainda não vencidas que o devedor 
insolvente tiver dado a algum credor chiro-
grraphario. 

Art. 112. Presumem-se, porém, de boa fé 
e validos: 

l. o Os negocias ordinarios in dispensa v eis 
á ;manutenção de estabelecimento mercantil, 
ag;ricola ou industrial do devedor ; 

·2. o Os pagamentos de divida vencidà ; 

o 
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3.o Os actos pelos quaes o devedor con-
trae novas dividas, · ainda que estas sejam 
g~tra ntidas. 

Art. 113. Annullados os actos fraudulen-
tos, a vantagem resultante da decisão re-
verterá em proveito da massa 

Si os actos revogados tinham sómente por 
objecto attribuir dieeitos de preferencia. por 
bypotheca, antichrese ·ou penhor, a ~ua nul-
lidade importará sómente a perda desses di-
reitos accessorios. 

Art . 114. Não. se consideram feitas em 
prejuizõ dos credores as renuncias de he-
rança, legado e doação, nem tão pouco as de 
usufructo por dil'eito de familia. 

SECÇÃO V 

DA " COAçÃO 

CAPITULO UI 

DAS CONDIÇÕES DOS TERMOS E DOS ENCARGOS 

Art. 122. Considera-se condição qualquer 
determinação accessoria que faz a efficacia 
da vontade declarada dependente de algum 
acontecimento futuro e incerto. 

Art. 123 . São permittidas, em geral, todas 
as cJndições que não forem expressamente 
prohibidas por lei. Entre as prohibidas in-
cluem-se aquellas que annullat•iam todo o 
ctfoito do acto a que fossem appostas ou 
fal-o-hiam subordinado ao arbitrio de uma 
das partes. 

Art . 124. As condições physicamente im-
possíveis e as de não fazer uma causa impos-
si vel reputam-se inexistentes. 

As juridicamente impossíveis invalidam os 
actos a ellas subol'dinados. 

· Art. 125. Não so considera condição a 
Art. ll5. A coacção physiCl ou moral, para clausula que não deriva, exclusivamente, da 

viciar a volição deve ser tal que faça opa- vontu.de dos agentes, m:1s decorre, necessa-
ciente fundadamente receütr, por si, por riamente, da natureza do dü·aito a que 
pessoa de sua família ou por seus beos algum 
d . . t 1 1 a~cede. 

amno 1mmmen c, pe 0 menos egua ao re- Art. 126. Si a efficacia de um actoJ' uridico sultante do acto a que é coagido 
Paragrapho unico. Entre os meios de coa- depender de uma condição suspensiva, em-

h d quanto esta não se cumpl'ir, não se tem cção moral compre en em-se as suggestões adquirido o direito que o acto visa estabe-
lJypnoticas . lecer. 

Art. ll6. Na apl'eciação da coacção t er- Art . 127. Si a efficacia de um acto jurídico 
se-ha em vista o sexo, a idade, a condição, o dcpcndel' de uma condição reaolutiva, em-
temperamento do paciente e quaesquer ou- quanto e~ta não se realizar, o direito subor-
tras circumstancias concomitantes. dinado á resolução eventual fica adquirido, 

Art. 117. Não se considera coacção a como si o acto não tivesm snbordina.ç.ão 
ameaça do exercício normal de um direito, condicional. 
nem um simples temor reverencial do dos- Art . 128. Reputa-se realizada para os ef-
cendcnte para com o ascendente. feitos jurídicos, a condição cujo implemento 

Art. 118. A coação vicia o acto, ainda que for maliciosamente impedido pela parte, em 
exercida por terceiro. cujo detrimento ella. se realizaria. Ao con-

Art. 119. Si a coacção exercida por terceiro trario, reputa-se não realizada a condição 
tiver sido conhecida da parte a quem ella maliciosamente cumprida pela parte que 

t d t l d t colb.e PL'oveito com o seu advento. 
avan ajar, respon erâ es a so i ariamen e Art . 129 . Ao titular elo direHo eventual, 
com o auctor da violencia poe todas as per- no c.tso de condição suspensiva, é permittido das e damnos causados ao violentado. · exercer os actos necessarios á conservação 

Art. 120 . Não tendo a parte prejudicada de seu direito . 
com a annullação do acto tido conhecimento Art. 130. Si alguem dispuzer de um bem 
da coacção exercida por terceiro será este sob condição suspensiva, e, ultoriorUJentc, 
responsavel, perante ella, por perdas e pendendo a c:mdição, realizar outras disposi-
damnos. ções sobt·e o mesmo bem, es~as invalidar-

Art. 121. O cootracto feito quando a.lg11ma, ' se-hão com o advento da condição, si o seu 
das partes se aclut sob a ameaça do um pe- effeito for po1· ellas impedido. 
rigo imminente de naufragio ou parada, no Aet. 131. O toemo inicial ·suspende o ex-
alto mar, inundação . iacendio ou operação ercicio, mas não a acguisição do direito. 
cirurgica acaeretando risco de vida, pt•usu- .irG. 132 . Ao termo inicüü a.pplicam-se as 
me-se nullo por vicio da vontade, emquanto di;posições dos art . 129 e 130, referentes á 
não for ratificado depois ([e pass::tdo o perigo, condição suspensiva e ao final a do art. 127, 
sob cuja imminoncia foi fdito. A mesma rel<tLiva á condição resolutiva. 
presumpção de nullidade existe em rcla.ção Art. 133. Salvo disposiçío em contrario, 
aos contractos celebrados em estttdo ceitico computam·se os prazos excluindo o dia de 
de molostia aguda e grave. seu inicio é incluindo o de seti vencimento. 
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Si· este cahir em dia .feriado, considerar-se-ha 
o prazo prorogado até o segui1,1j;e dia util. 

~ O decimo quinto dia de cada mez é consi-
derado sempre o seu meado. 
· Considera-se um mez o tempo deco.rrido 

de um dia qualquer de um delles até o dia 
de igual numero no seguinte. 

Os prazos fixados por hora serão contados 
d:e ininuto a minuto. 

Ar't. 134. Nos testamentos presume-se o 
prazo favoravel ao hordei'I'o, e, nos contra-
eLos, ao devedor, salvo si do teor do instru-
mento ou das c-ircams-tancias l1esulta que foi 
estabelecido em favor do c:;edor ou de-
ambos. . 
. Ai't·. 135. Os actos entre vivos .sem prazo 

são exequiveis desde logo, salvo si a ex-
ecução deve ser feita em lagar diverso ou 
depende, necess&riamente, de algum tempo 
para ser possível. . 

Art. 136. O encargo não suspenderá a 
a_cquisição nem o exercício do direito, salvo-
quando for imposto como condição suspen-
siva p_or declaraçã,o expressa do disponente. 

. CAPITULO IV 

DA FÓRMA DOS AOTOS JURIDICOS E DE SUA 
PRO.VA 

Art. 137. As declarações de vontade não 
dependem, para sua validade, de fórma ~1-
guma especial sinão nos casos om que a lei o 
exigir expressamente. , 

,Art. 138. Prescrevendo a lei uma'fórma 
especial para o acto, não terá elle Yalidad1e, 
si 'Se apresentar revestido de outra_fórmà, 
excepto quando ti ver sido estabelecida uma 
Bancção dii:T.'erente contra a preteriçãe \la 
fôrma exigida. 

Art. 139. E' livre a c:-~,da um requerer o 
julgamento por sentença de seus actos jurí-
dicos e dos respectivos instrumentos, senro 
ouvidas as partes interessadas. . 

Art. 140. Em relação ás partes, preo.u-
mem-se verdadeiras as declarações const~n
tes dos documentos assignados por ellas. 

Art. 141. Todavia as enunciações . ccm-
stantes dg um instrumento, que Não tiverem 
relaçãô directa com as suas disposiçõíes 
principaes 0u com a legitimidade das pftl'· 
tes, não dispensam do out:ras provas fl.S pes-
soas interessadas na verdade das mesm<ts . 
. ,Art. 142. Quando a lei exige para o apto 

um certo e determinado meio de prova, r.n· 
tende-se que estabelece uma fórma espe~ial 
para o mesmo. 

Art. 143. O assentimento ou autorisa-
ção do alguom, necessario, para a vali4de 
de algum a c to, deverá. ser provado do mesmo 
modo q~e ·este, e, sempre que for possi1(el, 
d,eve consta.r do mesmo instrumento. . 

.Art. 144. Quando as partes celebrarem 
um contracto com a clausula de 11ão valer 
sem instrumento publico, este -será da su·b- . 
stancia do acto. . 

Art. 145. O instrumento publico é tam-
bem da substancia do acto : 

I. o Nos pactos ánte-nupciaes e nas ado-, 
pções; 

2 .o Nos contractos 'tenden&e-s á consti-
tuição-ou translação de direitos reao; sohre · 
immoveis; 

3. o Nos cotitráctos de penhor agriêbla ou 
pecuario, e nos de caução de ii~u1os de cre- . 
dito equiparados aos bens de ra1z. 

Art. 146. O instrumento particular; feito 
e assignado por quem e.stiver no gozo da 
livre disposição e administração de seus 
bens, e subscripto por duas testemunhas, 
prova obrigações convencionaas de qHalqu~r 
viD1or, quando o in;;trumento pl!blt?o n~o 
for da substancia do acto, por determm:wao 
da lei ou por convenção entre as partes . . 

Mas não valerá c0nti'a terceiros sinão de- · 
pais de ter o t abellião reconhecido as firmê1Js 
dos contractantes; ou de ser apresentado em 
juizo ou em repartição public~, ou d~ haver 
fallecido alguma das partes s1gnatar1as. 

Art. 147. Os actõs jurid·icos 'a que nruo 
for imposta uma. fórma obrigatoria po-
derão ser provados por qualquer dos seguin-
tes meios: 

I. o Confissão; 
2. o Actos processados em juizo ; 
3. o Documentos publicas ou particulares ; 
4. o Folhas publicas, o.fficiaes ou não ; 
5. o Testemunhas ; 
6. 0 Presumpção; 
7. o Exames e vistorias -; 
8. 0 Arbitramento. 
Art. 148. Os traslados de autos e as .cer-

tidões litteraes de alguma peça ou do pro-
tocollo das audiencias, feitas pelo escrivão 
respectivo ou sob suas vistas e· subscriptos 
por elle, si forem conferidas e concer·tadê1Js 
por outro escrivão, terão a mesma f0rça 
probante que os originaes. 

Art·. 149. Terão tambem a mesma força 
probante os traslados e publicas-fórmas, 
feitarJ por tabellião, de instrumentos ou do-
cumentos lançados em suas notas, sendo 
conferidos e concertados por outro. 

Art. 158. Os trasladus de qu_e tractam es 
&rtig0s antecedentes, ainda que não concer-
tados, serão considerados documentos pu-
blicas, si os originaes tíverem sido feitos 
para prova do algum acto. 

Art . 151. Em nenhum caso considerar-
~e-ha prova sufficiente de um acto 0u facto 
litigioso o testem\lllho de uma só pessoa. 

,, 
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. Art. 152 . 'Não podém ser admittidos como · Art . 159 . Póde ser annullado o açto ju-
testemunhas de numero : ' ridico .: 
· l. o Os aliena.dos .de qualqÜer especié, aindà · L o Quando o agente fJr incapaz relati-
que tenham lucidos intervallos ; vamente ; 
· 2. o Os cegos e surdos, nos casos em que o 2. o Quando o act'J entrar no circulo da~ 
conhecimento do facto que se quer provar restricções impos tas á capacidade da mulher 
depende da vista ou do ouvido ; - casada ; 
· 3. o Os menores de quatorze annos ; 3. o Quando a volição nelle declarada se 
· 4_. 0

_ Os condemnados por falsidade, furt), achar vichda por erro, dolo, coacção , simu-
estrlhonato ou roubo. · · · laç_ão ou fraude, nos termos do capitulo I 

Art. 153: Podem ser recusados como te3-
temunhas, pela parte contraria :. 

1. 0 O que tiver interesse "commum sobre 
o objecto do litígio com a outr.a, ou for seu 
ascendente, descendente ou collateral em se-
·gundo grau, por consanguinidade ou por affi-
nidade ; , 

2. 0 Os conjuges em favor um do outro. 
Art . 154. Podem escusar-se de ser teste-

munhas todas as pessoas qne , -- or seu estado 
ou profissão, devam ser depositarias de se-
gredo alheio. 
· Art . 155. A lei federal, quando allegada, 
J?ãO necessita de prova. 

A estadoal e a municipal, quando tiveren~ 
de ser applicadas fó1•a das circumscripções 
territoriaes para as quaes foram promul-
gadas, deverão, assim· éomo a estrangeira, 
ser provadas por quem as invocár. 

CAPITULO V 

DAS NULLIDADES 

Art. 156. -E' nullo o acto jurídico : 
l. o Quando o agente for absolutamente 

iúcapaz ; 
2. 0 Quando a lei prohibir ao agente o 

exerCício do acto de que se tracta ; · 
3. 0 Quando for illicito ou impossível o seu 

objecto principal; 
4. 0 Quando não revistir a fôrma especial 

que a lei lhe tiver prescripto ; 
5.0 Quando for preterida alguma solen-

nidade ~ u~ a lei considera essencial para a 
fóema JUrHlica do acto ; 
· 6. o E sempre que a lei o de-clarar nu !lo 
ou lhe negar e:lfeito. 

Art. 157 . Si o acto nullo for confirmado 
por outr0 em devida fôrma, só mente desde a 
data da confirmação começarão a decorrer 
os seus e !feitos jurídicos. 

Art. 158. As nullidades do art. 156 pJdem 
ser allegadas por qualquer interessado ou 
pelo minist<n'io publico, quando lhe couber 
intervir. 

Devem ser pronunciadàs pelo juiz, quando 
conhecer do acto ou de seus effeitos, e as 
encontrar manifestas, não lhe sendo per-
mittido suppril-as, ainda que lh'o requei-
ram as partes. 

deste tit ulo. 
Art. 160. Salvo direito de terceiro, o acto 

annullavel pócie ser rat,ificado P!3las partes, 
e a ratificação retrotrãe os seus e!feitos, ex-
purgando o acto de todo o vicio, desde a 
,data em que foi célel5rado. -

Art. lGl. O act.o de ratificação da obri-
gação annullavel dove conter a substancia 
da mesma obriga~;ão , o reconhecimento do 
elemento que a viciou c a declaração da 
vontade de ratificai-a. 

Art . 162. E' escusada a ratificação qx-
pressa, quando a obeigação já tem sido -cum-
prida, em sua maxima parte, pelo devedor 
que conhecia o· vicio deterrriinante da an-
nullabilidade, desde a data em que ella se 
tornou exigível. 

-Art; 163. A ratilicação expressa, assim 
como a execução vo1untaria da obrigação 
annul1a-vel, nos termos dos artigos antece-
dentes importa renuncia de todas as acções 
ou excepções que o devedor podiaJ intentarr 
oo~pM. _ · 

Art . 164. As nullidades do art . 159, não 
teem etreito antes de julgadas por sentença, 
nem podem ser pronunciadas de officio. Só-
mente pelos interessados podem ser alle-
gadas, e sómente aproveitam aos que as 
allegam, salvo o caso de solidariedade ou 
indivisibilidade 'da obrigação. 

Art . !65 . A nullidade do inst l'umento não 
induz a do acto, sempre que este puder pro-
var-se por outro meio. 

Art. 106. A nullidade parcial de um acto 
ou disposição não prejudicará a parte vai-
lida , quando esta for separavel., A nullidadc 
da obrigação pri-ncipal implicará a das ob ri-
gações accessorias , mas a nullidade dest<ts 
não induz a da obrigação principal.' 

Art . 167. As obrigações contl'ahidas por 
menores entre 14 e 21 an uas podem ser an-
mrlladas. quando resultam : 

1 o, de act ci praticado por elles sem auto-
risação de seus legitimas repeesentantes; 

2°, de acto praticado sem assistencia do 
curador que devia intervir nelle. 

Art. 168 . A idade não pôde se1· invocada 
pelo meno1o, para eximir-se de uma obriga-
ção, si a occulto u sendo inquirido pela outra 
parte, . e si espontaneamente se declarou 
maior na occasião de obrigar-se. 
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At•t. 169 . O menor é equiparado ao maior 
om r ·I ação ás obrigações resultantes dos 
a. tos iUi i tos pelos quaes ·deve r esponder. 

Art . 170. Ninguom pódP r elamar o que, 
em vütudo de uma obrigação annullada, 
ti er pago a um incapaz, si não pr.ovar que 
em fltvol' deste reverteu o pagamento. 

A.l't. 171 . Annullado o acto, as partes de-
vem ser ros iituidas ao estado em que se 
a !lavam :1ntes de praticai-o . Não sondo 
pos'ivel a l'e t ituiç,ão ,serão indemnisadas 'de 
modo eqni v(tleuto. 

TITULO II 
DO EXERCIOIO DOS DIREITOS 

A l't . l ·) . Não constituem ac tos illicitos 
o praticado em legitima defe'a de um ata-
quo pl'C'Sente e injust o movido contra o 
t\g nte ou cont ra ter ceiro. 

Ar t . 17" . Tambem não constit ue acto illi· 
ito n. deto:t'ior açlto ou destruição de uma 

consa 11lheia, para afast:.w do agente ou 
de outr m um perigo imminente prove-
ui nto d !la. . 

Est p rocedimento ser á leo-itimo sómente, 
si n oir u m"ta.n ias o t ornn,rem absoluta-
m nt n 3tU'io e si não xceder os limi-
t lo indi p n t\Yel para produzir o afasta-
m nto d.o -p l.'igo. . , 

A1•t . li4. Todo d'ir eit civilment e reqo-
n heoid s pr o·yido de uma a,oça.o g_ ue llle g:a-
l'll.nte o e._, rei cio. 1 

Ar t . 1 5. Para propor 11.ma acç.ã.o e;m 
juizo, llS'im CJmo pa.r•t• cont e tal- a, é nem)s-

a.:rio ter lln. inter ~se legit imo, ~oja. 9o-
nomieo ou de ordem moraL · 

'ut r·~ moral õment n.utorisa a 
ro "-~ão da aetiio quando rofere dit·c-

ell;amenoo <tO autor 00 li ua. ra.milin. 

IT L III 
d. EXTI CÇÃO DO ' DIR EITO 

.A.PITULO I 
pG l'ERRC.I.M:ENTQ DA COl1 A 

.Art. 1'76. O pe-reeimentu da eousa. que 
.fue o oltieeto de um direito, importa. a ex-
'tiner,ão dt>-ste. 

A t. . Considera..,se pel'ecida a. eou~a1 : L" Qna.n!Jo :parde as mas qua.lid<td ~ n.s-
senci3e5l cu o ' eu vaJ<n· POOnomieo · 

• .2_" uando -se confunde com outl'a ,p._e 
modo que a-s dn ~ se não :po~~ di 'ngllif ; 

3." ua.ndo fica em logar de onde n)io 
:póda er .retirada ou que só od rã ~-o 
medi ao te uma dwp~a _presumidamente 
igual ao eu Y<\lor, 

Art. 178. Si o perecimento da co usa re-
sulta da acção de outrem, cont raria á von-
tade 'do dono, constitue um acb illicito do 
qual se origina a obrigação de indemnisar 
o.;; prejuízos causados, salvo si se verificar 
a hypothese do art . 173. 

Art . 179. A mesma obrigação de inde-
mnisar contrae aquelle que, sendo incum-
bido de conservar a cousa, a deixa perecer 
por negligencia . Fica-lhe salvo o d_ireito re-
gressivo contea t erceiro culpa,do. 

Art. 180. 
prescripção 
guintcs : 

CAPITULO li 

DA PRESCRI PÇÃO 

SECÇÃO i 
DISPOSI ÇÕES GERAE S 

Para a r enuncia valida da 
exigem-se os , requisitos se: 

I . o Que e lia se dê-depois de co.usummada a 
prescripção ; 

2. o Que não seja feita em prejuízo de t er-
ceieos; 

3 . o Que o renunciante esteja no goso da 
livre administraç-ão d~ seus bens . 

Ar t . 181. A r enuncia da prescripção póde 
ser expressa ou tacita. . Est a pl'caunw-se, 
dada a rea.lisação de q_ ualquer fa cto do inte-
ressado, i ncompatível com a vontade do 
prevalecer-se da pr escá pção . 

Ar t. 182 . Os Cl'edores ou terceiros, legal-
mente interessados em fazer valer a pre-
scri pção, podem allega.l-a apezar da renun-
cia do d1wedo1' em favor de quem e !la Q.S-
ti ver consummada .. 

Art . I 3 . alvo o caso de renuncia op -
portuna e \ alida, a prescripção pôde see 
allegada peta pn.l' te a. qu em clla aproveita, 
quer na primeira., quer na segunda in-
tancia,. 

Art . 1 4. As pes oa jttridicas de qual-
quer ca.tegorià. e t.'to, relativamente a seus 
ben ' . snjoita.s ao effcitos da pt•escripção 
como qualquer pe oa. natural e podem , do 
mfsmo modo, allcgal-a quando lhes apt·o-
veita.r . 

Em.relaç.M aos bens publico de uso com-
mum obilerva-se o dhpo to no ar t. 81 . 
Ar~ . 185 . F ica em pro salvo ás pe soas 

legalmente privadl da administração dos 
~en.s ·ben , o direito regre'~ivo cvntea o seu 
I'e_present.'l.nte legal, a. cuj:t negligencia for 
im_pu~vel <1 presci'ipç.ão de algum delles . 

Art . l ' . A pres ri_pção jâ iniciada contl'<1. 
uma -pe~soa ontinua a correr contra o cu 
herdeiro . 

Art . 1"7. juiz não póde 'U_pprir, de 
o:fficio, a alle!!at:ão da. pr crlpç.a.o · .m, , 
enct>ntrando-a v provada nos autos dE}verá 

• 
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nomear um cueador á parte legalmente· 3.0 Pela apeescnhção do titulo ele cl'edito 
privada d:1 a1ministração de ~eus bens , pua em juizo de inventario ou em concur.Jo de 
fãllar no feito, antes da sentença defini- cecdores · 
tiva. 4. 0 Pot: qualquer acto judicial que c'.>nsti-

Art. 188. Com o tlireito principal pre- tua em mót•a o devedor; 
screvc o dieeito ás prestaçêíes accessorias que 5. o Por qualquer acto incq uivoco, ainda 
della dependem. que extrajudicial, que importe reconhecimen-

Ad. 189. As prescripções já consumma- to do direito por pa.ete do obrigado. 
das na data do começo da execução deste Art. 195. Em cada um dos casos do artigo 
codigo, e as que, na conformidade da legis- antecedent::~, a intcl'l'npçã.o póde ser prõmo-
lação anterior, deverem consummar-se den- . vida não só pelo pl'OlWio titular do direito 
tro de um anno contarlo dessa data, conti- em via de prescrever, ou pot• quem legal-
nuam a ser r egidas pela meJma legislação. mente o repee.:;ente, como por qualquer t er-

Aet. 190 . As peescripções já iniciadas, que ceiro que tenha legitimo interesse contra a 
deverem ser consideradas consummadas na. prescripção. 
data referiqa, em consequencia de reducção ArG. 196. Não importa, porém, interru-
de prazo, estabelecida neste codigo, só po- pção da proscripção a citação nulla pot· vi--
derão ser allegadas Qm anno depois. ci:o de fórma ou annullada quer poe circum-

ducção, quer por perempção da instancia ou 
da acção. SECÇÃO II 

DOS CASOO QUE SUSPENDE~I OU IMPEDE~I A 
PREBCRIPÇÃO 

Art. 197. A interrupção da. prescripção 
feita. por um dos credores solidarios aprovei-
ta aos outros. Quando provém do devedor so-
lidario, ou em relação a elle é feita, prejudi-

Art. 191. Nenhuma prescripção póde ca aos seus consortes . 
coreer: Art. 198. Mas a pre>cripção in terrompi-

I. o Entre conjuges ; da em relação a um do~ herdeiros de um de-
2.0 Entre os ascendentes e os descendentes vedor ~olidario, não obriga os outeos herdei-

sujeitos ao seu poder; ros ou devedores, ainda que a divida seja 
::! • o Entt•e as pessoas legalmente sujeitas á hypothecaria . 

tuteta ou curc,dofia e os seus ' tutores ou Para interromper-se no todo a prescri-
cueadores . pção, a r espeito .dos com-devedores solida-

Art. 19.2. Em regra tambem não êorro a, ri?s, é :p1•eciso que o acto de _ interrupçã1 
prescripção : seJa nottfl.cado a todos os herdeu·os do deve-

1.° Cootea os incapazes do art. 4°; 
2.° Contra os ausentes do Bra;~il a serviço 

federal, durante este ; 
3.° Contra os militares em serviço do 

guerra, emquanto, por causa della, se acha-
rem ausentes ; 

4.° Contl'a os dil'eitos suspensos por uma 
condição, Nnquaoto est:t se não verHicar ; 

5.° Contl'a a acção resultante da evicção, 
emquanto e3t<t se não verificar ; 

6.° Contra outro qualquer dit•eito, cujo 
exercício e.titeja suspenso por algum pra.zo, 
emquanto este não expi ra e. 

Art. 193 . A suspensio da prescripção em 
favor d3 um do3 credores solidarios só 
aproveita aos outros, si o objecto da obri-
gação for indivisíveL 

SECÇÃO II1 

DAS CAUSAq QUE INTilRRO!IlPEM A PRESCRIPÇÃO 

Art. 194. A prescripção interrompe-se: 
1. 0 Pela citação feita ao devedor, a.inda 

que ordenada por juiz inoompetente; 
2. 0 Pelo protesto, na.s condições do numero 

anterior; 

dor solidal'io, ou ao cabeça do casal, ou ao 
invent:t.riante, ou que o reconhecimento da 
divida sej<1 feito por todos os herdeiros. 

Art . I 99 . No caso da prime i r a parte do 
artigo antecedente, a. massa hereditaria fica 
sujeita ao pagamento da quota não prescri.-
pta do herdeiro que se confessa devedor ou a 
quem foi notificado o acto de interrupção da 
prescr i pção. 

Art. 200. A interrupção da prescripção 
em relação ao devedor pt•incipal apt·oveita 
ao fiador, mas a pl'e ,;cripção interrómpida 
em relação a este não aproveita ao devedor 
principaL 

SECÇÃO IV 
• 

PRAZOS DA PRESCRlPÇÂO 

Art. 201. As acções.que protegem os di· 
reitos patrimoniaes extinguem-se por pre-
scripção. 

O prazo ordinario da prescripção -das 
acções é de trinta a.nnos, contados do dia om 
que poderiam ter siáo propos~as. 

Art . 202. Prescreve em tres mezes a 
acção dos hoteleiros, estn.lajadeiros ou forne-
cedores de viveres para serem consumidos no 

J 
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lH'oprio s ~t\b l imo~to, polo proço da. hos-
J>Oda.g m uu dos <\limontos fornecidos. 

. \rL ''03. Pr scrove oro sois mezes a 
i\ .. ~ : 

contado o prazo da ·terminação do seus tra-
balhos . 

Art. 206 . Prescrevem oro quatro annos 
as acções de annullação ou rescisão de con-
trato, sempre que, por disposicão especial, 
não tenham menor pl'azo. 

Es '.a prescripção começa no caso de violen-
cia do dia em que ella cessar ; no caso do 
erro ou dolo, do dia em que um ou outro 
poude ser descober to pela parte enganada . 
Em relação aos actos dos incapazes ou inter-
dietas do dia em que cessar a respectiva 
causa ; 1." em relação aos actos da mulher 
casada, do dia da dissolução do c:1.samento. 

Art. 207 . Pro creve em cinco annos a 
acção para. h a vel': · 

1.0 As prestações de }lensões alimentí-
cia · 

2. 0 As pres ~ações do rendas perpetua.s ou 
vitalícias · 

Cl .0 O juro' ou quaesquer out ras presta.-
<;õe paaa.ycis annualmente ou em períodos 
mai' cUI'to", ainda que o re pecn vo crcdüo 
oja real· 

-!. 0 Ü ' <.üugueis de predio rustico ou ur-
bano; 

5. 0 A acrão civil fundada na o:lfeu a ao di-
reito a.u toral. 

Art. 20..,. ão regulados pela. parte e,pe-
, ·al oute ' ca O' de pre-criprão de curto 
prazo. 

P .-\ TE ESPECIAL 

LIVRO Pll.I~Ol'IRO 

Dir ito da f'autilia 

TITLTLO I 

DO Cá. '...I.~ENTO 

APITULO I 
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CAPITULO II CAPITULO I II 

FORMALIDADES PREÚMINARES DO C~SA- DOS ~1\iPEDIMENTOS AO CASAMENTO 
lliENTO 

Art. 218. Não . podem contrahiJt casa-
Art. 211. As pessoas que pretenderem mento: . 

. c~sá.r-se deyerãb ~a.bilitar-~e. perante o offi- 1.0 Os ascendentes com os descendentes, 
Clal do reg:stro ctvü,_ exh1bmdo, em fórm:1 seja o parente~co leo-itimo· natural ou ci· 
que ~hes de fé publica, os documentos se- vil. "' ' 
guintes: ' ' · 2: o· Os affios em linha recta,seja o vinculo 

1.° Certidão de idade ou prova equiva- natural ou legitimo ; · 
lente ; 3.0 O adoptante com o conjugo do adopta-

2.0 Declaração de seu estado e.de sua re- do, e o adaptado com o conjuge do ado-
sidencia ; ptante ; · · · · . 

3.0 Declaração do e:;tado e da residencia . 4. 0 Qs irmãos, legítimos ou illegitimos, 
·de seus paes, si forem conhecidos; bi-lateraes ou unilateraes ; · 

4.0 Autorização das pessoas sob cuja de- .5.0 O adaptado com ·o filho que tenha so-
,peodencia estiverem, nos casos em que o di- breviodo a seu pae óu mãe adoptiva; 
reitó'a faz necessarh, ou o suprimento della 6.0 As -pesspas que estiverem ligadas por 
pelo juiz; . outro casamento ; · 

5.0 Declaração de duas testemunhas maio- ,7.0 O conjugo adultero com .. O' seu co- réo 
res; parentes ou e3tranhos, que attestem co- condemnado como tal; . 

· nhecekts e -affirmem que ellas não se, acham 8.0 O coojuge sobrevivente c0m aquelle 
impedidas de contrahir ·casamento legíti- que foi condemnado como autor ou cumpli-
mo; . . ce de homicídio voluntario ou tentativa de 

.6.o Certidão de obito do cJnjuge fa.llecido homicídio sobré ·a péssoa do conjugo pro-
ou da annullação do casamento anterior, si · morto ; . . . . 
.o casamento peoje<itado tiver sido precedid0 9.o As pessoas que,_ por 9:ualquer motivo, 
de outro. · se acharem coactas,. 1u~lumdo-se entre estas 

A t 212 A' ·sta desses doe mentoc ex- a raptada:_emquanto nao se achar em logar . _r · · _ vr ., u ~. seguro c fora do poder do raptor; 
hrbtdos pe~os ~ub~~te_s . ou se_u~ representan- lO. As pe'ssoas que estiver.em sob 0 patrio 
tes, o official redtgtra o edital dos procla- poder·ou sob a tutela, emquanto não obti-
II:Jas. . verem 0 consentimento de seus pa.es ou tü-

ArL 2lil. Si, decorrido& quinze dias depois toros ;· · 
da publicaçãJ dvs edl ~aes; não app ~trecer ll. As mulheres men·ores de quinze annos 
quem o.ppl!lnlm impedimf(ntos e o official do; e os homem> menores de dez0ito; · 
registro civil_ não ~iver cJnhecimcmto de a~- 12. O viuvo ou a viuva que tiver filho do 

, gum que ll1e wcumba declarar, dará cerü- coojuge fallecido1 cmquanto não fizer o in-
dão ás parteil de .que se acham habilitadas ventário e a partilha àos bens do casal .ex-
para casar-se deotro dos dons mezes seguio- tincto ; · 
'tes. 13. A mulher v.iuva ou separada ,do mari-

Art 214 Si 03 contrahentes residirem em do por nullülaàe ou annullação do casamcn-
circu~cripções jurisdiccionaes diversas, em to, at~ d?Z' r_n~zes ·depois da viuvez o:u das~
à.mbas ellas se fará public:tção dos edi- paraçao _JUdiCial dos ~orpos, salvo s_1, antes 
taes. ' de termwado o referido prazo, der a luz·al-

. · . . gum filho ; · . . 
Art.215. S1 algum dos contrahentes houver 14. o tutor e os seus descendentes ascen-

·residido a maior p~r.t~ dos dous ultimos an-1 dentes, ·irrnãos, cunhados ou sobriuh~s com 
nos_e.m outro ml!-mcipi_o, _deverá provar que a pessoa tutelada, emquanto não cessar a 
sal'nu delle sem Impedimen.to _PaFa casar-se, tu~ela, e .não estiverem saldadas as lespccti-
ou que c('esappareceu o que exrstta. v:as contas, salv.o permL·são-deixada, em tes-

) 

Art. 216. Os editaes de proclamas serão ' tamento ou outro escripto aútllentico, pelo 
registrados pelo official que os tiv~r publica- pae ou pela mãe do tutcla(lo. · · ...-. 
do, e serão dadas ,certidões delies a quem as ' Art. 219. Os menores de 21 ann0s care-
pedii' · · , cem, pa1'a ca.sar-se, do consentimento . d.(;) 

Art. 217. Nos casos de grande urgencia, o ambos os paos, si estes fi!)rem legítimos,_ ou; 
juiz, á vish dos documentos exigidos pelo art. ao menos, do do pae, quando houver dtvo~" 
2lf, poderá autorisa~ o offi'ciaA a dar a cer- gene ia entre elles_: Si, porém, os progen\; 
tidão de .que tratq, o.ad. 213, -mdependente- tore-s do menor nao forem ca~a_dos, bast~r.á o 
~~nte _da i(JUb~ica~ão d~s J?roc_l~·~l\a,s~ . . _ cJnsentimefrto d@ ,pao. que o h ver . reco_~P~i 
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Citlo como rlllto, o n11. faHn. desse reconheci- monos, do dun.3 testemunhas, quo podem ser 
mon4o bn,stn.nL outorga mateenu. pareJJtes dos contrahen ;es. · 

At·t. 220 . Os paos e ttttores poderão, antes ArG. 227. As testemunhas serão t res si 
do onsontü· no casamento, oxigi l' , do noivo um dos contrahontes não souber escrever, e 
lt\ {llh:t ou tutoll\da, t\tto>tado modico, pro- quatt'J si ambos não souberem. 

YtmdtJ n ansoncla do qualquer l eJào que p ::: - Art . 228. Ao começar o act). da celebra-
nhtt n)n porigo lH'oXimo a, sua vida, o do ção do casamento, o juiz lerá, em voz clara, ' 
qu tdq uor molosíüt incuravol on geave e os arts. 216, 269 e 273 deste codigo, pergun-
kttn1lmissivol pot• contn.gio ou hcranç<1. tará a cada um llos contrahentes, começando 

Igual tliroito lhos compete a t•espeito da pela mulher, si não se acha comprehendido 
noi V14 do fH ito ou tut.o l; ~do. nas prohibiçõGs do primeiro dos artigos cita-

At·t. 22l. As mosmn.s pGssoas poderão dos, o si quer casar-se um com o outro por 
tttmlmm oxigit•, lo n ivo da fil11<1, pupila ou sua livro vontade. Depois de terem os 
ótn·atolttd:t, follm C;:>l'rida no seu domicilio nubentes respondido affirmativamente cada 
1.1. tnttl o uaquollo om quo tiver passado a um de per si, o juiz, na qualidade de presi-
mt1.h:n· }ltw~o dos dois ultimas t\nnos, si o dei- dente do acto, declarará, em nome da lei, 
.-ou do11 is do pul.Jot·o. que, de ;de esse momento, os reconhece como 

Art. 29 2. Até o momento da. celebração legitimamente casados. 
do MSttmonto pOLlom os paos e s tutores r3- Art. 229. Em seguida o otllcial escrover<t 
tit·tn• o u.s.:lotl>imouto quo hnj ~\m anterior- no livro do registro o termo do acto, no 
monto tlu.do. qual, além dos dizeres necessal'ios para a. 

Ad. 92:~ . O oo11 ontirnento r0cusado pelos descripção de quanto houver occor,l'ido, se 
tutoPos podot•tts~:~r suppl'ido 11 lo j uiz, lmven- -mencionarão : 
do mo~i o plti.Usiv I. 

A.PrTUL IV 
DA OPPO'IQÃO DO lbtPJmlMEN1'0S 

\.d. 9 J.. Os l.mpodimento do <tt't. 216, 
ns. l <t 11. podam s t· Ollpostos, 

Polo olll i<ü do t•ogisÜ'o ciYil ; 
Por qLti.Hll prostdil• tt ulo ln•tt.t•ão do Ol\Sa-

momo; 1 

Pot· q n \lqHm• poSSet\ mn.ior quo topros ,nto 
~tt\ dtJOh\l'ttld,o pur ·'cripto, '0!11 <t sna a . 

SlgtlU.t tu'1\, O O.COlll}.ll.tnltada. dt\S pl'OYtt.S d 
fuoto quo Mlogttt' . . Si as pt· .. m .\' úõ:o pu.d -
rum 'IH' t\jJl'O'ornnd,·ts tm OtlU<\siii.o, indiqln•tL 
o ~o li.U't\n to, pt•uutoo.munto, o logt't.l' ondo 
o. tstom, ou, tto mono', dm tc'ttnnu~lms 
1'\m\donto~; no rnmlicipio, quo a.t~ Gam .. ~ ''xi ·-
tonoi\1 tl l.mpodimunto. 

·~·t. 9 • Os muN im:podinwntos 'ô po-
ilijl't\o sol' opp 'to ~ 

1. Pol ' ptw~ntos m lin ha l'oc~~ do um 
tl o' rluboutos, soJn.m 'ons~tu""ni t toos ou 
\illm~; 
. : ·" Ptltm! 'OUUtütwao t\tó ogtmdo gt•au, 
~t\tn m, ngLtim:Jml ou '\ tlill'. 

APlTUL 

l:lA Cl'lt.~I1RAÇÃO DO OASAMBN'l'O 

At•L 2 · • A Mlobt\t\lào do O'ttttmon 1.0 .ful'-
;(l-.'t, tU\ t't®l d<\• ttndionoü\ ou om ót1.tl•n 

CU.."-.'\ ~ublitlt\ ou ptu•ticttllU\ si um do' nu pon-
tos nao pLtdm· &thtl' dtt 'utt, ou ~1 nli,o P)1l'o-
o.r o.o jttiil innvn onion&o t~ dtJsigrm 1i\,o do 

ltJgar pl'tlfurido pel ts pt~rtos, stau'l.pl' o.m dia 
tuil, ab ·tas as .vm·tt\ , e ll.t\ prosonçt\1 fmo 

1.0 O regimen do casamento; 
2.0 O nome da testemunha que o assignar 

a rogo do contrahente que não souber ou 
não puder fctzel-o. 

Ad. 230. Si a Jnulher tiver filhos natumes 
autel'iore a.o ca a.mento e havidos de ter-
ceil'o , o termo farâ monção especial desse 
facto. Si os filho forem uns de terceiro, 
outros do contrahentc, o termo deverá 
de'larar nome:t.damentG os segundo, ob pena 
de presumir-se qna todos são do con-
teahonto. 

Art. 231. DeYertt tambem declarar o ter-
mo quo o conilentimento de algum dos con-
tra.houte tbi ma.nifusta,do por escripto ou 
por int rmedio de procurador quando tiyer 
occot•rido qua.lquel' d ' ' í'a to . 

Ad. 23.'). i, no n.cio do asa.mento, algum 
do nub nte nlto quizer affirmar a sua. .Yon-
tad livre de unil'- e ao outro como seu 
l "'i&i.mo esposo, o :presidente do a.cto 'Ui!pOn-
del-o- tt immedia.ta.ment o não poder;\ re-
oon'l.!li;'~\1-o anto:l de passada' vinte e quatro 
hot•;ts. 

Ad. %. Sendo 'e nubente 1uulli&' a 
menor·, nn,o set•ti. admittida. a casar...., com o 
ontro, s m Jll'O tu• qu e.stti. dep "tada, em 
logtu· oguro fót"1 d<\ companhia da pes;so.<t 
sob cujo poder e MlHn~a na da&..'l. m que não 

, qutz n.tlh•m;u• 11. na vontade de c~e. 
Al•t. '<!. ll:s ndo hnpedid d mhir 1IID. 

do 'Ontwlll rnc•, :!{}ndo \U'h,'<ellW o oos ~ 
m nto, juiz d v t•o.t il' co! hral-o na resi-
dendn, do impedido; nu.ci, ondo t\ noite, 
· ·i._~irtt l\ ):ll't'Sen~.R do qun,l>ro ~ :tenm.has. 

At't, 9'~5, No rofurid.o '\SO, a f<\lta ot im.-
pt:!dimonto tl jniz u.e neve presidia:' 00 a,(;lt;o 
J?Od l't\ ' SU,P,lH'id<l por qua.lqtle.l:' d ' "'&US 

.. 
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substitntos legues, e o oficial poclení. ser 
subs~ituido por outro interino, nomeado pelo 
pres1dente. O termo avulso, entlio lavrado 
será tran~cripto no "liv'ro competente, n~ 
prazo ma1s breve possível e archivado no 
cartorio elo registro. " 

Art. 236. Quando um dos nubentes se 
achar ein perigo imminento de v.ida e não 
for possível obter, com a urgencia necossa-
ria, a presençu. do juiz nem de alo·um de 
seus substitutos, poderá o êasam~nto ser 
celebrado pelos proprios contrahentes, na 
presença de seis testemunhas, maiores de 
dezoito annos, que saibam ler ·e escrever 
o sejam convocadas especialmente para ~ 
acto. -

Art. 237. Para quo o casamen to possa ser 
celebrado pela fôrma estabelecida no artigo 
antecedente, é necessar-io que os contrahen-
tes tenham algum fi lho commum, ou vivam 

. em concubinato, ou que <1 mulhet• t enha 
sido deflorada ou raptada pelo homem que a 
pretente desposar. 

Art. 238. As tcstemunhu.s que assistirem 
ao acto deverão, nas quarenta.s o oito ht>ras 
sog~intes , _ apres.entar-se á a~toridade judi-
ctarJa matfi prox1ma, para pedu·-Ihe que faça 
tomar por t ermo as suas declarações, affir-
manclo que se deram as circumstancias o as 
comlições estabelecidas . nos arts. 230 e 237, 
e quo ambos os contrahentes declararam 
receber-se um ao outro como legitimas es-
poso3. 

Art. 239. O juiz, vorifican·J.o, depois elo 
nccessario exn,me, quo os contrahentos es-
ttwn,m apto;, para casar-se um com o outro, 
assim decidil'â, si for competente, ou remct-
torá. o processo n, quem o for. 

Art. 240. Passando em julgado n, decisão 
do juiz, será r egistrada no . livro compe-
tente, o esse registro fitrá rotrotrn,hir os 
e:ll'eitos elo cn,samen to á da ta da ' sua cele-
bl'ltção. 

CAPITULO VI 

DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 241. O cwsamonto celebeado no Bea-
ziL deve ser provado pela certidão de seu 
registeo, :feit;o na confurmidade da lei vi-
gente, ao icmpo tto sua celebração. Mas, 
justificada a falt 11 do registro, ó admissivel 
outeo qualquot' meio de prova. 

Art. 2'12. O casamento do pessoas falleci-
d <tS na posso do · estado de casada.s n:io póclo 
ser contestado om peejuizo el e seus ftlllos 
communs, sinão pr·ovanuo-so, pot' cel'tidlto 
<lo registro civil, que u.lg ll llll\ rl11lltts om 
casada com ou (;1·a po~son. ll ll : ~nllO omYtt•!t llin 
o enlace matJ·i.moll i:tl ctm Lcl "LttCl • 

Vol, I 

ArL 243. O casamento celebru.do em paiz 
es·trangeiro poderi:t ser provado por clual-
quer dos meios nelle admH ~idos. Si, po~·êm, 
o ti ver si.do perante agente consular ou cltplo-
matico do Brazil, dever<L set' provado por 
certidão, quer do registeo do coosulado ou 
lÕgação, quer do lagar do Brazil oorle tivoe 
sido inscripto o acto de casamen t.o, do accm'-
do com a cópia authcntica romottiila pela 
autoridade consular ou diplomatica. 

Art. 244. Quando a ptova ela colebraçlio 
legal ele um casamento resultar de um pro-
casso judicial, a inscripção elo julgado no 
livro do registro civil produzir<L, quer a 
respeito do conjuges, quer a respeito elos 
fill10s, todos os e:ll'eitos civis, desde a data do 
mesmo casamento. 

Art. 245. Na collisão ele equivalencia do 
provas contradictorias sobre a oxistencia uo 
um casamento, a duvida serit r esolvida em 
favor do mesmo, si os conjugues em questão 
viverem ou tiverem vivido na poa:~e do 
estado ele casados. 

CAPITULO VII 

DAS NULT. IDADES DO CASAMENTO 

Art. 246. E' nullo e não protluz ell'eito, 
qLler em rc laçlio aos conjugo~ . quer om 
eolação aos filhos, o ca.samento colobraclo com 
infeacçào do qualquer dos ns. 1 a 8 do 
aet. 218 . 

Art. 247. E' tambom nullo o casamaoto: 
1. 0 Quando o contrahonte, poe seu estado 

do incoriscieocia ou ele pcrturbaçiio da raz?to , 
se acha impossibilitado de consentir, no mo-
mento da colcbru.ção ; ou não póde consontü· 
ele modo inequívoco. 

2. o Quando não tiver sido contrahido, pu-
blicamente, peran te à autoridade campo-
tente. 

A declaração da nullidade elo casamento 
por incompeteocia do presidente do acto não 
ter<t logar se já tiverem decorrido clous annos 
depois de sua c13lebração. 

Ar t. 248. A declaração das nullidacles de 
que se occupam os dous artigos anteriores 
pállo ser pedida. por qualquot· pessoa, qnc 
tenha interesse nella, e de officio pelo-'ropee-
SOJlt<mto do' ministerio publico. Este, porém, 
não poder(~ pr01novol-a depois da nwJ·to do 
um do conj nges. 

Art. 2,19 . .!!:' annula.vel o casamento con-
trahido com infracção de qu:\lqucr dos ns. 9 
a. 14 do t\et. <>1 '. 

Aet. 250. ·A anillllltv;~ão do Cttsa,mouto poP 
eou, ··çilo de um dos oonjug-C'S sú lJOdod :;ol' 
pe1lid.lt pnlo Oüi\otn, llon Ct•o ll ml ::1ais mmm:; 
Og'll ill ~lls 1L lllLGI\ tlll\ q u e ti V' l' t'fifl!l,dO O BC U 

OS tttt! O (l~ 'Otl. \làO, 

l 
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Art. 251. O ca.samento cou·~r·ahirlo com in-
fracção do n. 10 do ar~. 218, só póde ser 
annullaclo a pedido rias pessoas que tinham 
o direito de consentir e não ass:istiea.m ao 
ac"fio. Si, porém, essas pcssoa.s loi.xurom do-
cone r trcs mezcs depois de tot·ern con heci-
mento do casamento, perderilo o direito do 
pedir a sua annull ação. 

Art. 252. A annttll<1Çã.o do casn.monto da 
merJOt' de qninzo a.noos ou do menor ele 
dezoito só pó de ser pedida: 

Pelo proprio conjugo menor até SClis mo-
zes depois de ter a ttiogido a ida.de nubil; 

Por seus r epresentantes lega.cs; 
Pelos parentes mencionados no art. 2.'25. 
Art. 253. Si a ail.nullação do casamento 

for pedida por terceiro, fica salvo aos con -
jugas o dieeito ele ratificai-o quando attingi-
rem a idade nuhil, e sua ra.tificação terei. 
effeito rotroactivo. 

Ar~. 254. A ed n.d c l cgal pa.ra. o casa-
mento deixará de ser fundamento para sua 
annullação, si da uniã.o ti'vee resultado a. 
gravidez da mulher. 

relação ao:J ftlhos, si tiver sido contrahido de 
bo<t fé. -

Paragrapho untco. I-Ia vendo boa fé da 
parte clo.l coujuges, em favor clelles exclusi-
vamente e dos filhos pmcluzirá o casame nto 
erroi.tos civis. . 

Art. 262. No caso do al'f;. 26 1 paragra-
pho unico, o conjugo elo boa fé tem clireito : 

l. o D J ex orccr os di r·eitos in lleren tos ao 
pai;J'io poder com exclusão do culpado, re:;. 
peitado, cn~l'ctan~o. o dil'oíto reconheciclo <tS 
mães pelo art. 385 ; 

2. o De exigir a execução das convenções 
antcnupciaed o, na auJoocia destas, ou quan-
do estas lhe forem projudiciacs, a do regi-
men legal. Si, porúm, a communhão legal 
lhe f,n• desvantajosa, po:leeá pedir a sepm'a-
ção dos bens quo possuía antes de ca.sar-se o 
a metade doJ aclq uil'irlos ; 

3. 0 De exigir do culpado, quando houver 
necossi<lalle, o cumprimento <la. obr!gaçio 
alimenta1'. · 

Art. 263. O conjugo culpado perderá 
todas as vantagens havidas do outro ou ·pol' 
a.ttonção a elle. Art. 255. A annulhuçio elo ca.samento não 

olJsta á legitimidade do fillio concebido na 
constancia dclle ou anteriormente havido CAPITULO VIII 
pelos ex-conjuges. -

Art. 256 . Tambem será an nulla.vel oca- msrosrçoEs PENAES 
samcnto, quando um dos conjuges tiver con- Art. 264. O pae ou a mãe quo se casar 
sentido nelle por erl'O essenciàl sob t'e a pes- in fl'ioginllo a disposição da art.. 218 n. 12 
so::t elo o11teo. perLler:.í., em proveito dos filhos a quem 

Art. 257. Consiclcra ·fD erro o~s·:mcial so- , devi<~ dar partilha, d_uas ter'ças p-artos dos 
bPc a pessoa, neste caso : bons, quo lho cleveria.m cabe!' no inventario 

1. 0 A ignorancia ele seu estado civil ou elo casn,l anterior, o o direitJ de usufructo 
religioso ; sobre os .bens dos mesmos filhos . 

2. o A ignorancia do ter sido clla, antes Art. 26:S. A mulher, que se cn.sar com 
do casamento, condemnacla por crime inn.- infracção do· n. 13 do mesmo artigo, não po-
fiançavel. clcrú. mais tostf,r em f<tvor do marido, nem 

3.o"O desconhecimento de algiun cletreito fazer valer o testamento anterior em que 
physico il·eemediavel ou anterior ao ca.sa- este se ja contemplado, nem· communicn.r com 
menta, tal como a impotencia e qualquer elle os seu3 bens, quer presentes, quer fu-
molestia grave e transmissível por contagio turos. 
ou hemnça . Art. 266. Si o casamento tiver sido corí-

Art. 258. A annullaçã.o do casa.mento trallido com infracção do, n. 14 do .mesmo 
nos casos do artigo antecedente sómente artigo, o ~·egimen matrimonial elos bens sor(L 
pôde set' pedida pelo conjulge in duzido qm o da separação, o nenhum dos conjugos po-
eno, llcntro dos uoU3 annos seguinte.J á ce- dor{L recober do outro cousa alguma poe 
lobraçKo. doação ou testamento. 

Art. "'259. CQnsiclcra-so tambem erro Pa.mgrapho unico. Considera-se culpado 
essencial sobre a pessoa do conjugo o des- o tutor qne nã,o pmlet' apeosenLa.r, em scn 
vcrgtnamento da mNlhcr que se casá em favor, a escusa. da clau8ula flnn.l elo n. 14 d.o 
peimeiras nupcias, si o marido não tinha. art. 218. 
c.0nhecimcnto desse facto. 

Art. 260. Na llypotheso do artigo an to-
rio!', o marido só tem direito de pedir a an-
nullação do casamooto até dez dias dopeis de 
r;; na. cclebJ'ação. 

Art. 261. Até o dia ela sentença quo pro-
nunciar a nullidade ou annullação elo cas<t-
mento, pr'oduzirá este os cffcitos ele valido, 
tanto ep relação aos conjuges, quanto em 

TITULO II 
DOS EFFEITOS JORIDICOS DO CASAMENTO 

CAPITULO I 
DISPOS!QÕ-ES GERAES 

Art. 267. A legitimidade da família 
constituidn. pelo cn.sa,mento extel;lde se aoJ 

o 
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·filhos communs, que os conjuges tenham pro-
criado antes de legalmente urrldos. 

Art. 268. O r egimen dos bens entre con-
juges começa·<t vigorar desde ·a data do ca-
samento. ' 

Art. 269 . O casamento impõe, a cada um 
dos conjuges , a obrigação ela coltabii;ação, 
mutua fidelidade e assistencia em todas as 
circumstancias da vida. 

Art. 270. A ambos os conjuges -corre o 
devrr de sustentar, defender, güardae e 
ecluca.r os ftll103 communs, clmante ~t meno-
ridade. 

'· Art. 27 1. Os menores ficam, de direito, 
emançip<tdos pelo casamento, realizado na 
odade legal . 

CAPITULO li 

J?IREf1'0S E DEVE.RES ESPECJAES DO MA RIDO 

Art. 272. O marido é o chefe da socic-
dacle conjugal. Compete-lhe : 

l. o A representaÇão legal ela familia ; 
2 . 0 A administração dos bens communs_c 

dos proprlos da m_nlher.qne, em virtude do 
regimen matrimonial adaptado ou de pacto 
a.ní;e-nupcial, devem ser administrados por 
elle ; 

3. o O direito de fixar e mudar · o domici-
lio da fa.milia ; 

4. o O direito de auctorlsar a profissão ela 
mulher e a sua residencia fura do lar conju-
gal, . quando fôr neêessarla. 

Art. 273. Incumbe ao marido : 
L o Da~' á mulher protecção, defesa c um 

t1•actamento em congwencia com a sua 
propria situação ; 

2.0 Prover, precipuam~nte, a sustenta-
ção da família. 

Art. 274. A obrigação de sustentar a 
mulher cessa, para o marido, qua.ndo ella se 
ausenta, .sem justo motivo, elo lar ' conjugal, 
e recusa voltar. Neste caso, o juiz póde, se-
gundo as circumstancias, oedenar, em pro-
veito do marido e dos filhos, o sequestro de 
uma parte dos rendimentos proprios da 
mulher. 

Art. 275. O ma.rido não pôde, sem con-
fle n~;imento .da rlilulher: 

1. 0 Alienar, hypothecar oH gravar, do 
onus real, os bens immovels communs, nom 
dispor, do qualquer modo, elos direitos 
reaes que o casal .tiver sobre hens dessa 
especie ; 

2. 0 Litigar, activa ou passivamente, so-
bre os referidos bens e direitos ; 

3 . o Prestar fiança ; 
4. o Fazer doação com os bens e rendi-

mentos communs, salvo si for remuneratoria· 
ou de valor exíguo. 

Art. 276. A outorga uxo1•iana pódc ser 
snpprida pelo juiz, si a mulher a tiver l'C-
cusado sem justa causa, ou estiver impossi-
bilitada de dal-a. 
- Art. 277. O supprimento judicial da PU" 
torga da mulher valida o acto do matjdo, 
mas não obriga os bens proprios della, nem 
a sua meação dos communs. . 

Art . 278. A annullação dos actos do ma-
rido prati\lados, sem a outorga uxoriana ou 
sem o supprimento della pelo juiz;, só potle-
r<L ser pedida pela mulher ou por seus her~ 
deiros até quatro annos uepois du. disselQçãQ 
do casu.mento. 

CAPITULO I!I 

DOS DIREITOS E DEVERES ESPECJAES DA 111ULH1'R 

Art. 279. Pelo casamento torna-se a mu-
lher compn.nheit'a e soeia de seu mn.riclo, ~ 
cuja posição socia l computilha c de cujo 
nome t em o tliroito de us:w. 

Art. 280 . . E' devee dn. mulher auxiliae o 
mari.dô na snsteniação da fn.milia. 

Art. 281. Si o regimon matrimonial dos 
bons não fôr a commuoltão universal, a rím-
lher será obrigada a indemni.zar as despezas 
quo o marido tiver feito com a defesa de 
seus b~ns proprios e de seus direitos parti-
culares. 

Art. 282 . A mulher não púde 1waticar, 
sem auctoeisação do marido, os mesmos actos 
que este não póde praticar sem consenti· 
mimto clella. 

Art. 283. Tambem não pôde ella, sem au. 
cturisação marital: 

1.0 Alienar ou geavar, de onus reaes, seu~ 
bens immoveis proprios; salvo si o regiip.(:ln ' 
matrimonial fôr o da separação; 

2. 0 Alienar seus direitos reaes sobre immo~ 
veis de outrem, mantida a clausula restri~ 
ctiva do numero anterior; 

3. 0 Acceitar ou repudiar ' herança Oll lo-
gad0; 

4. 0 Acceitar tutela ou curatela ; 
5. 0 Dar queixa crime; 
6.0 Litigar em juizo civcl. ou commercia.l . 

a não ser nos casos indicados n~s al'ts. 289 
c 292; 

7. 0 Exercer qualq~1cr peofissão; 
8.0 'Contra.hir olJrigaçã9 quo possa imp0r-

tar alienação dos bens do casal. . · ,;11> 

Art. 284 . A auctorisação do marido pôde 
ser geral ou especial, mas deve constar de 
uni acto publico ou particular, previamente 
authenticado. 

Art. · 285. Essa auctorisação é revogaveJ. 
em todo o tempo, respeitados os direitos de 
terceiros e os c1feitos nocossarios dos actos 
já iniciados. · 
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ArL 286. A (l.UctorisaQã.O marital póde ser 
supprid.a jud.icialmente: 

1.0 Nos casos do art. 282 o dos ns. to a 6° 
rlo art. 283, quando houver utilidade evidente 
on necessidade justific(l.da; 

2. o No caso dos §§ 7" e 8° do art. 283, si o 
mat'i.<lo não fornecer á mulher o (l.OS filhos os 
meios .inclisponsavcis á su(l. decente subsis-
tonci(l.. . 

Art. 287. O supprimento da auctoriS(l.çiio 
marital para a mulher exercer alguma pro-
fissão lucrativa importa para ella a facul-
dade de dispor, como de bem proprio, do 
producto de seu trabalho. 

Art. 288. Presume-se a mulher (l.uctori-
sada pelo marido: 

1.0 Para a compra a retalho, mesmo 
acredito, das causas necessarias á economia 
domestica, cuja direcção lhe cn,be; 

2. 0 Para obter, por emprestimo,as quan-
, tias que a acquisição dessas c ousas tornar 
nccessn,rias; 

3. 0 Pn,ra contrahir as obrigações concer-
nentes á industria ou profissão que exercer 
com auctorisação do marido ou do juiz. . 

Art. 289. Independentemente do auctori-
sação, pôde a mulher casada: 

1.0 Exercecer os direitos que lhe competi-
rem sobre as pessoas e os bens dos filllos ha-
vidos de outro leito; 

2. 0 Desobrigar ou reinvindicn.r os immoveis 
do casal que o marido tenha gravado ou 
alienado sem outorgn, :ma ou do jLliz; 

3. 0 Annullar as fianças e doações feitas pelo 
mal'ido com infracçã.o do d.isposto nos ns. 3 
o 4 do art. 275; 

4. 0 Reivindicar ou cobrar pn,ra si tudo 
, quanto o marido tenha, de qualquer modo, 

transferido á mulher com quem haja tido 
tracto carnal; · · 

5. o Dispor dos bens adquiridos na confor-
midade do numero anterior, e do quasquer 
outros que possua livros da administração 
do marido; · 

6. 0 Promover todas as garantias e acções 
quo lhe coube1·em contra o marido em razão 
de seu dote ou de outros bens seus sujeitos á 
:ulministração delle; 

7." Propor: acção competente para ser o 
seu casa,mento declarado nullo ou annullado; 

8. o Propor acção de divorcio; 
9. 0 Pedir a,limentos, quando tiver direito 

c...de fazel-o; 
10.° Fazer testamento ou qualquer outra 

disposição de ultima vontade. 
Art. 290. As acções fundadas nos ns. 2°, 3°, 

4o o 6° competem ct. mulher na constancia do 
~asu.men_to o n_?s quatro annos subsequentes 
<.L sua dJSsoluçao. Nos quatro annos subse-
q uen tes ~ dissolução do casamento ás sobre-
Liitas acções pbd~m ser intentadas pelos hor-

deiros da mulher, si ella tiver morrido sellíl 
o fazer. 

Art. _ 291. Ex:~epto no caso n, 4 do art. 289-, 
fica sempre salvo, ao terceiro prejudicado 
com a victoria judicial da mulher, o direito 
regressivo contra t> mariclo ou contra os seus 
herdeiros. 

Art. 292. A' mulher compete a dü·eoç)i:o e 
administração do casal, quando o marido: 

a) estiver detido em logar remoto ou não 
sabido; . · 

b) estiver em caroere por mais ele dons 
annos; 

c) ou fôr judicialmente declarado inter· 
dicto. / 

Paragrapho unico. Cabe á mulher como 
administradora do casal: 

1.0 Praticar todos os actos de administra-
ção sobre os bens communs; 

2. 0 Dispor dos ben.~ proprios; 
3.0 Administrar os do marido. 
Para a alienação dos immoveis communs 

será necessaria a auctorisação do juiz. 
Art. 293. A falta de auctorisaçiio do ma· 

rido, nos casos em que é neccssaria e não 
tiver sido supprida, invalida o acto da mu-
lher, e a sua nullidade póde ser allogada por 
olle ou por seus herdeiros, até quatro annos 
depois da dissolução do casamento. 

Art. 294. A ratiflcaçã.o do marido, pro· 
vada por escripto publico ou p-articular au-
theptica<lo, segundo a hypothese, importa a 
revalidação do acto. . 

Art. 295. Os actos da mulher·auctorisados 
pelo marido obrigam todos os bens do casal, 
si o regimen matrimonial fôr o da commu-
nhã.o. S<>ndo outro o regimen, obrigarão só-
mejlte os bens individuaes della, si o marido 
nã,o tornai.' conjunctamente com ella a res, 
ponsabilidade do acto. 

Art. 296. Qualquer que se,ja o regimen do 
casamento, os bons de ambos os conjuges 
obrigam-se egualmente pelos actos que a 
mulllce praticar na conformidade dos ns. lo 
c 3Q do art. 288. 

Art. 297. Annullado o acto da mulher, por 
fal~a da auctorisação do marido, repõem-se 
as causas no estado anterior, satisfazendo 
ellq,, por seus bens particulares e pelos com-
muns na proporção do proveito colhido 
pelo casal, os damnos resultantes do acto 
an~ullado, si os ,prejudicados estiverem de 
boa fé. 

A mesma disposição é applicavel ao caso 
de ~er annullado o acto do marido por falt<t 
tlo consentimento da mulher, 
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TITULO III 
REGÍMEN DOS J3ENS ENTRE CONJUGES 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 298. E; Íidto aos nubente& dctermi-
íutr contractdalmerite, antes da celebração 
do casv.mento; o modo de administrar e 
dispor de seus berls na constancia do platri-
monio; segundo melhor lhes parecer. 

Art. 299. Os pictos atite-nupciaes nã.o 
terão validáde, si rtão forem celebrados por 

· escl'ipm'a publica, e si não Jhes prestarem 
seu concurso as pessoas, cl,e cujo consenti-
mento depende a validade do casamento. 

Art. 300. ·tambem ,não serão validas as 
convenções anto-nupciaes: 

1.0 Que restringirem os direitn do chefe da 
l'a.milia e os que, por esf;e cod igo, são attf'i-
huidos pat•ticulcmnente a cada um dos con-
juges; 

~.o Que altol'arom a ordem legal da suoces-
são; 

. 3.0 Que impedirem a mulher de reULtnciar 
â communhão, no caso em que pócle fazel-o; 

4.0 Qtte forem de encontro a qualquer dis-
posição pl'ohibitiva ou imperativa dest.e 
couigo. 

Art. 301. O rcgimen matrimonial dos lxms 
não pôde ser aHerado na cónstancta do cctsa-
mctlto, salvo o caso de renuncia ela commu-
nllão, previ~to nos arts. 313 a 315. 

Ar·t. 302. Na falta do qualquer convenção 
ante-nupcial, ou sendo nnlla a celebrada, 
vigorará o regimen ela cJmmunhão univer-
soJ de bens, excepto para: · 

1.0 O viuvo ou viuva que se casar infrln-
gitido as disposições do art. 216 em seus §§ 
12 e 13; 

2. o A pessoa que se casar com infracção do 
n. 1 o elo mesm0 artigo; 

3.0 O homem maior do de sessenta e a 
mulher maior de cincoonta annos; 

4. o A menor ele quinze c o menor elo de· 
zoito annos. 

Art. 303. Todas as pessoas indicadas nas 
excepções do artigo antecedente Stlhmottce-
so-hão ao regimen da separação dos bons. 

A·rt. 30<L O regimen da separaçKo do3 bens 
sel'<í tambem o dos esposos quo se reconci-
liarem depois de divorciado:>. 

Art. 305 •. Todas as convenções ante-nnp-
cia.es :tlccun sem effeito, si não se celebrar o 
casameni;o. 

-Art. 306. O marido~ que possue bens ela. 
mull1er, fica responsavel para com ella e seus 
herdeiros: . 

a) como usufructua.rio, si o renclimento 
fôr commum; 

b) como peocurador, si tiver ru.•nd<tto ex-
presso ou tacito para admtnist.ral-os. 

c) como dopositario, si. não ti ver direito de 
usufruil-os nem do administrai-os. 

Em qualquer desses casos responderá pelas 
prescrlpções em que, por culpa sua, cahirem 
os mesmos bens . 

CAPiTULO II 

DO REJGilVIEN DA COMMUNHÃO UNIVERSATI 
Dl!J BENS 

Mt. 30~. O rcgimcn da conim~rihão üol> 
verd_al importa a communicação reciproca dEi 
todos os bens allodiaes, presente~ e futuros é 
das dividas passiva~ de cada um dos Mnjtiges; 
attendiclas ao ecepçõr.s do3 artigos seguintes. 

Art. 308. São exclliidos dá <iommunHão: 
Lo As pensões, meios soidos, niortteplos e 

outr·as rendas semelhan t es; 
2. 0 O.:; bens doados ou clf)ixil.dos a algd.u1 dps 

conjtlges com a clausula da: inconimnnicablli-
dade; . 

3.0 Os bens herdados pelo paci c mãe hl ' 
nubos, do fill1õ de lei l.o anteriol', existindd 
irmã.o germano do :tlll1o fallecido; . 

4. o O dote peomett ido otl constiimido a t:i· 
lho de outro leito e as dospezas com cilld 
feitas, inclusive a de alimentós; 

5.0 O dJte promettido ou con>Utuiclo ex' 
prClssamonte por um só dos conjuges, a filHd 
commum; 

6. 0 As obrigações provenientes do actós il" 
lici\os; 

7. 0 As dividas an l;eriores ao casameJtto; 
sal v o si nascerem de despeias com os prepa-
rativos clelLe, ou si o outeo conjuge compar· 
tir as vantagens creadas pt;~r ellas; 

8. 0 Os h::ms gravaclos de fidei-commi<Jso o o 
direito do herdeiro fidei-commissarlo; 

9. 0 As doações ante-nupciaes feitas por um 
elos conjuges ao outro; 

lO. As roupas de uso pessoal dos esposos o 
os instrumentos de trabalho. 
. Art;. 309. A incommunicabilidado elos bens 

mencionados no artigo antecedente não com-
prehende os seus fructos e rendimentos, desclc 
que sejam porcebidos ou vonc idos na cons-
tancia do casamento. 

Art. 3l0. Na constancia do co.samento, a 
propriedado c a posse dos bens commons 
pertence conjunctamento a. ambos os con-= 
jugos. 

A aclmini cl tração, porém, compete <lO m<t· 
rido, e étlJea.oge todos o~ bens do casal, in~ 
clusive os propl'ios ela uwlllce. 

Paragrapho · unico. A mLlllwr só meute 
pó de admi ui~tl'itl' pot' a.uctorlsação do ma-
rido, ou nos casos do ttrt. 289, n. 5 e do 
ar&. 292, 
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Art. 311. Cessa a éommunhão de bens 
entre os conjuges : 

I.o Pela morte ele um delles; 
2. 0 Pela sentença que annulla o casamento, 

declarando-o putativo; 
3.0 Pelo divorcio. 
Art. 312. Dissolvida a communhão, e ef'-

f'ectuada a divisão do activo e do passivo, 
não poderá mais um dos conjuges ser ac-
cionado pelos ct•edores particulares do outro, 
em razão dE> divida não co!)templada na par-
tilha . 

Ar~. 313. Dissolve-se tambem a commu-
nhão, a pedido da mulher, quando se veri-
ficar que a sua continuação lhe será preju-
dicial. 

Art. 314. Dissolvida a comrnunhão a pe-
dido du. mulher, perderá ella todo direito aos 
bens cornmuns, podendo guardar sómente <1 
roupa de seu uso; mas ficará desobrigada de 
'todás as dividas do casal, salvo si· as t iver 
oonteahido pessoalmente antes do casamento 
ou na qualidade de commerciante auctori-
sada. . . 

Art. 315. Todavia a mulher que depois de 
renunciar á communhão fôr· accionada por 
dividas que tiver contrahido como ·commer-
ciante, nu. constancia da communltão, poderá 
offerecer, em pagamento, bens do casal não 
sujeitos a credores preferentes . 

CAPITULO III 
DA COMMUNIIÃO LIMITADA AOS RENDIMENTOS 

Art. 316. Quando os contrahentes declara-
rem que adaptam o regimen d<t communhão 
limitada u.os r endimentos ou aos acquestos, 
quando usarem de expressões equipollentes, 
obs3rvu.r-se-hão as disposições constantes 
deste cu. p i t)llo . 

Art. 317. Neste regimen são exclnidos da 
communhão: 

1.0 Os bens q11e cada um dos espqsos pcs-
·suír ao tempo da constituição da sociedade 
conjugal; 

2. 0 Os sohrevindos, .durante o casamento, 
por doação ou succe,ssão; 

3.0 Os adquiridos com os haverJs perten-
centes exc1usivámento a um dos conjuges. 

Art. 318 . Tambem não se r.ommunicam; 
l. 0 As obrigações an·fieriores ao casamento; 
2.0 As provenientes de actos illicitos . 
Art. 319. Entram paru. a communhão: 
1.0 Os fructos c rencliment'Js dos bem de 

ambos os c0njuges; 
2. 0 Os bens adquiridos com esses fmctos e 

rendimentos; 
3.0 As acquisições realizadas por meio do 

trabalho e ela industrla. do ambos os conju-
ges ou de cada um dclles. 

Art. 320. Por occasião ele ser es~ipulaclo o 
reO'imen ela communllão lrmitado aos l'Ondi-
m~ntos, no proprio contracto :Lrrte-uupcial 
àu em outra escriptura publica, deve ca~a 
um dos contrahcntes fazer lançar a relaçao 
exacta dos bens que leva para o casa~,. sob 
pena de serem considerados como adqmrtdos. 
. ArL 321. A administração dos b13n.s do 
casal per.tence ao marido, e as dividaB por 
elle contrahidas, na constancia do casa-
mento obl'igam os bens communs. 

Art.' 322. Igualmente obrigam aos bens 
communs: as dividas contr<thidcos p.ela mu-
lher nos casos em que seus actos são aucto-
risados pelo mctrido , ou s~ p1~sumom sel-o, 
ou dispensam essa auct~rts~ça.o. 

Art. 323 . A communhao lumtada aos ren-
dimentos dissolve-se nos cltsos em crue se dis-
so! v e <t universal. · . ' 

CAPITULO lV 
DO R EGIMEN DA ~EPARA.ÇÃO DE BENS 

Art. 324. Quando os contru.hentes se ca-
sarem, ~ estipula·ndo o rcgimen da separação 
de bens, estes permanecerão sob a exclusiva 
administração do seu proprietario, que po·-
derá dispor delles livremente. 

Art. 3!5. Neste r egimcn, a mulher deve 
contribuir para as dc8peias da famili<L com 
um terço tlos rendimentos do seus bens, si, 
P?r convenção, não tiver promotticlo uma 
cQmtribuição maior ou menor. 

CAPITU LO V 
DO REGIMEN 'DOTAL 

SECÇÃO I 

DA_ CONSTlTU!ÇÃO DO DOtE 

Art. 325. Dote é a porção de bens que a 
mu lher, ou algucm por ella, l.ransfoee ao 
marido para., d.o rendimento delles, tiear um 
s~1bsidio á sus~entação dos encargos matri-
n1oniaes, sob a condiçãà de restituil-os de-
poís de dissolvida a ~ociodade conjugal. .. 

Art. 327. A dotalisação de uma qualquer 
porção de bens determinu. o regimen dotal , 
mas é licito aos contrahentes estipular que 
ao lado dos bens dotaes )laja outros submetti-
dos a. regimens di!ferentes. 

Art. 328. A constituição do dote póde 
cpmprehender os bens pre3entes e os futuros 
da mulher, em sua totalidade' ou sómente 
em parte. Os bens futueos, porém, sómeute 
s~ cousideNtm cornpi'ehendldos no dote quan-
do assim fôr expt•essaruentc declaraclo em 
clausula do pacto antcnnpeütl. 

Art. 329. O dote não pMe ser angmen-
t\l.do pelos eonjuges depois d~ casamento. 

<l 
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Art. 330. O dote constituiclo1pJr tercoieo, 
mt constancia do matrimonio, não tem efl'éita 
solmil -o regimBn precstabelBcido p:tra oJ 
o~1lros bens dos conjtlgus. 

,Art. 33 1. Quando o doto é constit.uido 
conjuntMnente, por ambos os progenitores, 
scrlil. declal'ação da parte com que cada um 
dc~les contribue, entende-se que cada um 
contribuiu com a metade. 

At·t. 332. O dotél constituído pelo pae ou 
pela mãe da nubente, considera-se como 
ncleantamento ela legitima, salvo dec!aração 

_ em contrario. 
Art. 333. O dotador é obrigado a garan-

tie, como livre.:! c desembargados, os bsns 
dados em dote, sa lvo doclaração em contt'ét-
rio. · 

Ar,t. 334. Salvo convenção em contrari.o, 
os jLtL'OS ou rendimentos do dote são devidos 
desde a dat<t do casamento, aipda que o do-
tador tenha esti:Pulado úm prazo para en-
tngal-o. · 

Art. 335. E' p:m'nittirlo estipular, no con-
tracto dotal, que a mulher receba, dircctct• 
mente para su<J.s despezas pa.rticulares, uma 
determinada pttrtc dos. rendünentos dos bens 
dotacs. 

SECÇ}~o li 

DIRlllT05 E ODRIGAÇÕEg DO MAR!Uú EM RELAÇÃO 
A OS DJ>NB DOTAES 

Art. ::!36. Na CJnstancia elo m<L 1;dmooio, 
tém o marido o direito a·e administrar os 
bens dotaes, de percebGr-lhes os f.ruetos, e 
de usar das acções conducentes á garantia 
desses direitos . ; 

Art. 337. Si o dote ou uma ·parte delle 
consistir em bens moveis, avaliados no con· 
tracto antenupcial, presume-se, sttlvo decla-
ração em contmrio, que h'ouve translaçi/,o de 
domínio ao marido. 

qual tealm sido jLlstificacl'<J. <1 necos.lldade ur·~ 
gente .ou evidente utilid·J.do do cttsD.l. 

Art. 342. O immovel permut.ctdJ p ::Jlo im-
movei dotctlfica subrog<Ldo no logar deste. 

Art. 343. O excesso do preço Dct permuta, 
o re;to na vend::t pot· necessidctde urgente, 
depois de satisfeita a necessidade, o o preço 
da a!ieuctção por utilidade evidente, são bens 
dotcLe.:; e devem, por determinação do juiz, 
ser como taes empregados. 

Art. 344. Ficará solidariamente respon-
savel par<J. c Jlll a mulhet' e os seus her.deiros 
o juiz quo não provid.cnciar no sent.ido de 
ser obetlecido o prBceHo do artigo antece-
dente. 

Art. ',345. Fót•a das condições estabelecidas 
nos ttrts. 339 e 340, · são nullos qu<J.esqu er 
onus ou alheiaç'Qes dos boms dotaes, ainda. 
que impostos ou feitos pelos dous conjuges 
de commum accordo. 

Art. 346. Essa annullação pócl:e SBr pro-
movida pela mulher na constancia do casa .. 
mento e até quatro annos depois de ser olle 
dissolvido. Neste segundo periodo o direito 
de pedir a annullação pôde ser exercido pelos 
herdeiros di1 mulher. 

Al't. 347. O marido fica obrigado por 
todas <J,S pel'da.s c damoos de terceiros preju-
dicMos com <1 annullaç'ío si do teor do com-
tracto destes com elle .não constar a natu-
reza dotal dos bens onet.:'tdos ou alienados. 

Art. 348. Si o marido rião ti vet' irumoveis 
que fiquem sujeitos á hypothcca legal em 
garantia dos bens dotlLes c dos pa{·ticnlares 
da mal!Íer, mas tiver apoliceJ da divida dct 
União, estas ficarão obt'igadas pela restitui-
ção dos mencionados bens . 

smcç;\.0 lll 
DA REBTITUJÇÍÍ.O DO DO'l' ll 

Art. 33.:3. A estimaçio dos bons immoveis, Art. 349. O dote c0ns~ituido em bens ines· 
pol'ém, nio importará aliena,ção, sem clau, . timaclos, ou estimados sem in·tuito de alienar, 
sula express1t. deve ser rest,ituido pelo mttrlclo á mulher ott 

Art. 339. ScLlvo disposição expressa no aos sem herdeiros, dentro do mez seguinte á 
contmcto antenupcia.~. não se consiclera. dobl dismlução do matrimonio, ou it sepaea,ção 
o immovel comprado com o ·dinheiro de dote do3 corpos si não pudor sm' immcclia,t;t-
ou recebido em pagamento dcllc, qm~ndo mente. _ 
constituído em dinL1eit·o. Art . .350. O dote cJnstituido em Mns fun-

Art. 340. Quando fL cstüm.ção d0s bens do- giveis ou não fungíveis, mas estimados com 
ta')S importa alienação, o marido é _ conside- intuito de alienar, só pôde ser pedi(io um 
mdo proprietario, póde li v rem ente dispJr anuo depois da dissoluçãJ do matrimonio ou 
delles, e por sua conta correm os riscJs e da separação. -
vant:Lgens aos mesmos sobravindbs. Art. 35 1. Si os movei8 clotaes, inestima-

Art. 34!. Si o dote f0t' inestirui1do ou esti- dos ou estimados para simples determinação 
macto, sem intuito de n, lienar, os bens quo o de seu va,lo1·, se ti verem consumido por seu 
const'ituem não poderão· se1' d imiJWidos, one- uso normal, o··Dul'ido só sod~ o brigado a res-
I'ltdos nem alheiados, na consta,ncüL do ma- tituir os que resta11em, no estado em que se 
tt·imonio~ a não ser mediante acco!l'clo dos a~harem ao tempo da dissolução elo matri-
conj t~ges e auctorização do juiz, perante o mon lo ou d<t separação. 
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Art. 352. A mulhet; póde, em todo o caso, 
reter a roupa do , cu uso, deduzido· o seu 
valor do que dever. o marido, qm~,nd_o _a 
mesma tiver sido estnuada na constrtmçao 
do doto. 

Art. 353. Si o dote inestimado compre-
hender capitaes ou rendas, que tsnham sof-
fl'ido diminuição ou depreciação eventual, 
sem culpa tlo marido, este libsra-se da obri. 
gação de rcstituil-os, entregando os respe-
cti.Yos títulos. 

Art. 354. Si o dote for constituído em 
usofructo, o marido ou seus hcrrl.eiros só 
serão obrio-ados a restituir o titulo respectivo 
e os fructgs percebidos depois da dissolução 
do casamento ou da separação. , 

Art. 355. Presume-se recebido o dote, si 
o casamento se tiver prolongado por dez 
annos depois do prazo estabelecido para a 
sua entrega, ou si o devedor dello fôr a mu-
lher. Estct ou os seus herdeit'os ]Joclerão re-
peti l-o, dissolvido o casamento, independente-
mente de pl'ova de ter sido clfe entregue <to 
marido. Fica, porém, salvo a este o direito. 
de provar que o não recebeu, apezar de tcl' 
empregado os meios para conscguil-o. 

Art. 356. Dada a separação ou dissolvido 
o casamento, os rendimentos dotaes corres-
pondentes ao anno col'l'cntc serão divididos 
entre os dons conjuges ou cntl'c um c os her-
deiros elo outro proporcionalluente <t dura-
ç.ão do casamento no decurso do mo!1mo 
anno. Os annos do casamento contam-se da1 
chtta de sua celebração. 

Paragrapho unico. Tratando-se de colhei-
tas que se fazem em períodos superiores ou 
inferiores a um ar;mo, a divisão se elfectual'á 
em proporção ao tempo durante o qual sub-
sistiu a sociedade conjugal dentro do período 
da colheita. 

Art. 357. O marido tem o dil'cito a ser 
indemnizado pelas bemfeítori.as necessaria~ 
e utcis, segundo o valor que tiverem aq 
tempo ela restituição, c rcsponcle pelas dete-
riorações culposas. 

Esse direito e essa obrigação transf'crem-sq 
aos seus herdeiros. 

SECÇÃO IV 

ver_ a su_a a111~ullação, provando que a sep~t:
raçao fo1rcaltzada em fr·audc aos seus direi-
tos. 

Art. 360. Sopaeado o dote, sua adminis-
tração será entregue <t mulhül', mas ficará 
inalienavr~, e o juiz quo conceder a separação 
dev? provrdencmr par<1 que as quantias re-
cebrdas em pagamento delle sejam applica-
das em bens de estabilidade reconhecida. 

Art. 361. A mulher· que assim obtiver a 
separação do dote deve contribuir para as 
rlespezas do _casal e da educação da prole 
com os rendimentos dos bens dotaes c mais 
com um terço do rendimento dos parapher· 
naes. 

Art. 362. A administra~ão dos bens dotacs 
tambom SCI'<i. confiada á 'ruulhel', nos casos 
do art. 292. 

SECÇÃO V 

DOS ngNB J.'A'Ri\t'rlERNAE9 

Art. 363. A mulher conserva a pr•opde-
dadc, a aclmioi~tração, o goso e á livro dis-
posição dos bens paraphcenaes. ' 

Art. 364. Si. a mulher constitue o mctriclo 
procurador par<t administrar seus bens para-
phernaes, com a clausula 'de prestar-lhe 
cantas, ello fica obrigado para com clla como 
qualque1· outro mandatario, 

Art. 365. Não· existindo a alluclida clau-
sula, entende-se que o marido é sómente 
obrigado a restituir os fructos cxistm1tes ao 
temyo em que a ~ulhor lhe retirar a procu-
raçao, ou lhe pecl1r cont<ts, ou en!l que se 
di>solver a sociedade conjugal. 

Art. 366. As disposições dos arts. 364 e 
365 serão applicaveis a toclos os casos em que 
o marido administrar b~ns particulares da 
mulher. 

CAPITULO VI 

DAS DOA.ÇÕES AN'l'ENUPCIAES 

DA SJJl'ARAÇÃO DO DO'rB E BUA AlJMlN!S<rRAÇÃO Art. 367, Quando O regiJUeU dOS . benS 110 
t·JJLA hlULUER -casamento não for o da separação obrigatoria., 

é livro aos contraltontos estipular', em con-
Art. 358. A separação do dote pódc ser tracto antenupcial, doações reciprocas ou ele 

.judicialmente pedidtt pelct mulher, quando it um ao outro, comtanto quo ellcts não exce-
desorclem nos negocias do m<trido fizer rer dam á terça do doctdo.r. 
cei<tr que os bens deste não b<tstam para g<t.. Art. 368. E' licito aos terceiros, quOJlquer 
rantir os seus direitos. que seja o regimen de bew, fctzer cloctç:ão 

Art. 359. Os credores do mctrido podem antenupcial entro vivos aos contrahentes ou 
reclamar, como oppoentes, contra o peclido a um só delles e estipular quaesquer clau-
de separação iio dote, e, ainda depois de sert sulas que não repugnem ao fim do acto e ao 
e!rc'1. concedida e exect,tada, pod.erão promo-direito. 
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TITULO IV 
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADl~ CONJUGAL 

E DO CASAMEN'rO 

C1~PITULO I 

-DO DlVOllC!O 

Art. 309. A acção do divorcio· co'mpctc 
sôme1r~c aos conjugas o extingue-se com 
o fallocimento de qualquer deHes. 

Art. 370. Si, porém, o conjugo a quem 
competir a acção foe incapaz de exercel-a, 

_ poderá. ser representado .nel~a por qualctuer 
elos seus ascendentes ou 1rmaos c, na falta 
delles, pelos descendentes ele outro leito . 

Art. 371. O pedido ele divorcio só pode 
fundar-se em algum dos seguintes motivos: 

I. o Adulterio do outro conjugo; 
2.• SevlciéL ou injuria grave ; 
3.0 Abandono volnntario do lar conjugal, 

dL,raute dons annos contínuos; 
4. 0 Mutuo consentimento dos cor1juges; si 

forem casados a mais de dotts annos. 
Art. 372. O étdulterio cloixar<L de sor mo-

ti v o p<tra o divorcio: 
I. o Si o autor houver concorrido para que 

o réo o commettesse ; 
2. 0 Quando tiver sobrevindo o perdão da 

· par·to do conjugo innocente; 
Aet. 373. Presume-se perdoado o adulto-

rio quando o conjugo innocento, clepoiB deter 
conhecimento delle, consente em cohabttar 
cotn o culpado. 

Art. 374. O pedido de llivoreio por mu-
tno consentimento eleve ser feito por oscri-
pto, ruas apre~entcLdO ao juiz peSSOalmente 
por ambos os conjuges . . 

Art. 375. O marido ·devorá assignar á mu-
lher uma pensão alimentar : 

J.o Si o divorcio for amigavel, sempre que 
olla não tiver bens ,sufficientes para man-
ter-sr; 

2. 0 Si o divorcio fôr litigioso, quando ella 
fôr innocente e pobre. 

Art. 376. Os conjugas amigavelmente di-
vorciados elevem contribuir para a criação e 
educação elos filhos segundo o accorclo pre-
viamente celebrado. Sendo o divor.-;io liti-
giosJ, o juiz fixará a· quotn. ' com que, para 
esse fi.m, deve concon·er o culpa:cl.o. Sondo 
culpados ambos os conjLlgos, applicae-sc-<i, o 
disposto nos arts. 383 e ::384 . 

Art. 377. O divorcio não clissol v e o vinculo 
ma trimonül mas auctoris<t a, scpn.ração dos 
conjuges e f<tz ce3sar o regimen dos ben:;, 
como si o casa,mento fosso d:isso lviclo. 

Art. 378. Os conjugas clivoeciados podem 
r0concilial'·SO em qualquer tempo, mas não 
restabelecer o regimen dos bens ClllC, uma 
vez partilhaqos, serão administrados e alie-

Vo!, I 

n[tdos pelo titular sem clepeodencia de outor-
ga do outro conjugo. ·-

Art. 379. A mullwr conclemnacla, na acçao 
de divorcio não poderá m<Lis usn.r do nome 
elo marido. 

OAPITULO li 

DA POSSE DOS FILHOS 

Art. 380. Dissolvida a sociedade conjttg<Ll 
por divorcio umigavel, observar-se-à o que 
os conjuges tiverein previamente accorclado 
sobro a posse dos filhos. -

Art. 381. Sendo o divorcio litigioso, o 
juiz mandará entregar os filhos menores ao 
conjugo innocente. Si amlJos forem culpados, 
a mãe terá direito de conservar em sua 
companhia as filhas em quanto menores e os 
filhos até á. eclade de seis annos. Os filhos 
maiores de seis a.nnos serão entregues á 
g·uarda, ele seu pao. 

Art. 382. Havendo motivos ponderosos, o 
juiz, no interesse dos filhos, podet·â regular 
a situação delles em relação aos seus pl'oge-
nitores, de modo dilferente. Si sómente a 
um dos conjugm coulJer a posse dos filhos, 
fixar<t o juiz a contribuiçlo com que o outro 
eleve concorrer para. o sustento dos mesmos. 

Art. 383. No caso ele annullação do casa-
mento, havendo tilho3 communs, ol)sorvar-
se-ha o di :posto nos arts. 383 e 384·. 

Art. 384. A mão que cunvola para novê\s 
nupcias não pe1·de, por isso, o direito ele ter 
os fil l10s em sua companhia, ela qual só pode-
rio. ser til'ctQ.os, por ordem elo jLLiz, si S) pro-
var que a mãe ou o padras~o não os trn,ta 
convenientemente. 

CAPITULO IIl 
DA DISSOLUÇÃO DO CASA1\l!CN1'0 

Ai•t. 385. O casamento V<Ülclo sô se clís· 
solve por morte elo um elos emJjuges. 
. Art. 38G. A ausoncia, poe mais prolon-
o·ada qu.e seja, nio di solvo o vinculo matri-
~onial, emr1uanto não se provar, dü•ecta• 
monto, o obito elo ausente. 

'riTULO V 
DAS RELAÇÕES DE PAitENTESÕO. 

CAPITULO I 

DlSPOSlÇtÕD:S GJ<:RABS 

Art. 387. Sã.o parentes, em linlla i'ecta, 
as pessoas elas qua.es uma pl'O_?ede ela o~tra. 
Os parentes em liolut recta sao, entre SI, as-
cendentes c descendentes. 

Aet. 388. São pal'entes, em llnlJ.a colla-
teral, as pessoas que pt·ocedem de um as-

iO 
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cendente commum, som qLtc dcsconlla uri1a 
ua outt·a. 

Art. 389. O pa,rentosco é legitimo ou ille 
giiimo, segunuo é on não oriundo ut> casa-
mentb. 

Art. 390. Na linha rccta, contam-se os 
grãos ele parentesco pelo número das gera-
ções existe11tes entre as pessoas consideradas. 

Art. ::l9l. Na linha collateral, contam-se 
os graus remontan clo de um dos pal'entes até 
o ascenuente commum, e descendo, depois, 
até encontra!' o outt-o parente. 

Al't. 392. Cada conjuge acha-se unido ao3 
pal'entes do outro pelo vinculo da a'ffinidade 
licita. E' illicita a affinidade, qLmndo não é 
legit ima <~ união · scxLwJ, que a determina. 

Al't. 393. A affinidade não se extingue 
com a. dissolução do casamento· que a deter-
minou. 

Art . 39<1. Pela adopç:ão se e;tabelcce um 
parentesco civil entro o adoptante e o ad-
optauo. 

CAPITULO II 

-DA FILrAÇÃO LEGJTIUA 

Aet. 395. São legítimos os filhos conce-
bidos na constancia do C<tsamento ele seus 
pais. 

Gonsideram-:e tambem legitimo.> os oriun-
uos de casamento annullado ou cleclaraclo 
putativo. 1 

Art. 396. Presumem-se concebidos na 
const-ancia (lo casamento : 

1. 0 Os fillws nascidos 180 dias depois ela 
união do.> conj ug-es; 

2. 0 0.3 nascidos denteo do.> 300 dias subse-
quentes á sepa1•ação elos me.>mos po ~· morte, 
llivorcio ou annullação. ·· 

Art. 397. A legit.imidade do filho nascido 
antes de decorl'iuos os 180 dias ue que tr.1b 
o ut, 1 o do artigo antecedente, não póde, 
entectanto, ser contes tad<~ : 

J.o Si o mar-ido ant~s de casar t.avia tido 
conhecimento da gravidez ela mulher ; 

'f!. o Si assistü·, pessoalmente ou por pro-, 
curador especial, c lavear-sc o termo dq 
nascimento no qual se declare seu · o filllq 

' as3im nascido. 
Al't~ 398. A legitimidade do filho cJnce--

bido na constancia do casari:J.ento ou que s ~ 
presume concebido nessa épJca, só pôde sen 
contestada ; I -

1. 0 Provando-se que o marido se achavi 
physicamente impJssibiliGtvlo clt> cohabiLa!l 
com a mullwr, nos primeil'o.;; 120 dias do~ 
300 que precedem ao nascimento, seja por 
por se achar delta afastado, seja por outl'cy 
causa; 

2. o Pl'ovanclo·S3 que, durante esse tempo. 
esGavam os coojuges · legalmente soparadosi 

Art. 399. O seglllülo motivo menciomtclo 
no artigo antecedente não proced e r~~. qu~n
do, apezar de legalmente scp,wados .os CODJU-
cres tiva1·em cohabitado algum (lta sob o 
ihcsmo tedo, durante o refel'ido tempo. . 

Art. <!00. A impotencia do _9.1ariclo so 
pôde ser allegada p:tra impu!:'fnaçao da lcgt· 
timicla1e do filho, quandg 1or atuoluta e 
manifesta. 

Art. 401. O ar.lulterio ela mulher com quem 
o marido cohabitava não é sufllciente partt 
destruir a prc~umpção legal d~t legiti mi-
dade da filiação, salvo si clla occultar ao 
mar:idg o nascimento do filllo. 

Art. 402 . Cabe, , pl'i va-tivament~,. ao ma-
rido o direito do contestar a legttimtr.la'.lo 
dos filhos m,scidos (le sua mulhOT'. . . 

Art . 403. Nos c:.tsos em que esse du·mto 
lhe é f'cicultado, deve o marido contestar <t 
leo-itimidade do filho nascido ele sua mulher: 'Lo Dentro dos dons mezes seguintes <W 
nascimento, si estiver presente ; 

2. 0 Dentro dos tres mezes segu,intes á ~na 
volta ao loa-ar do nascimento ao domicllw 
conjugal, si 

0

est:.t v a ausente ; . . 
3.0 Dentro dos tres mezes segullltes ao clta 

em que teve conhecimento da occultação do 
nascimento. 

Art. 404. Si o maril!o fal!eccr antes da 
terminação dos pt•azo'> e3tabc!ecidos no ar-
ti<ro antecedente, seus herdeiro:> podem in-
tentar a acnão ele con test:tç'fio d<.~. legitimi · 
dade elo protead ido filho, deatro de dous 
mezcs contados da· morte do presumiclo pai 
ou elo dia em que furem pm·turbados na 
posse da herança pelo pretenso filho. . 

A"l.·t. 405. A mãi deve sempre ser ouv1da 
nas questõe3 de legitimidade de filiação, mas 
a sua conüs3ão não lJasta para exclui1~ a pa-
ternidade. 

Art. 406. A filiaçãG legitima prova-se 
pela certidão elo termo do nascimento in-
scripto no registro publico ou, na falt,a delle, 
pela posse coatioua do est<tJo, desde o nas-
cimento. 

Art. 407. A po.3sc elo estado roJLtlta da 
existeocia do fa.ctos que possttm demonsteaL' 
as relações de filiação c paterni(lctde entl'e 
um individuo e o chefçda fa.milia a que elle 
pretende pertencer. --

Art. <108. Não se póde eonteJtar a legiti-
midade ela filiação de quem tiver posse de 
estado de filho legitimo em 11armonia com o 
termo de seu nasciin<~nto. 

Art. 409. A ninguem é licito reclamá r um 
estado contrario ao que lhe attribuem h::tr-
monica.mentc o termo de seu nascimento e a 
posse daq uelle em que se acha. 

Ar!;. 410. Na f,~ L ta do tel'mo de nasci-
mento, p)r não existir ou po1· defeituoso o 
existente, e não podendo ser estabelecida a 
posse ele estado, a filiação legitima poderá 

Q 

' J 

/ 
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ser pL'ovada por qualquer modo admissivel 
em direito, quando houver um começo de 
prov<t por. escripto, emanado dos pai.s, . ou 
quando extstircm fortes peosumpçõcs rcsul-
t;tntes de factos já certos. 

Art. 4ll. A acção paea provar a leg iti-
midade da filiação peetence ao proprio. tilllo, 
cmquanto viver. Pa~SJ.Pá a seus herdeiros, 
si clle tiver merrido ainda menor ou incapaz. 

ArG. 412. Nos casos em que os lwrdeiros 
do tll11o podem r0clamar, jltdicialmente, a 
legitimidade delle, devem pt;opor a sua acção 
clcntro de um anno. 

At•t. 413. Si <t acção tiver sido iniciada 
pelo filho, tambem poderá. ser CJt1tinuada 
p :>t' seus heedeieos, si não tivee sobee·viodo 
desistencia por· parte delle ou poeempção da 
insistcncia. 

CAPITULO lii 
DA · LEGTl'JMAÇÃO 

Art. 41 '1. Os filhos legitimaclos são, em 
tudo, equiparados aos legitimas . 

Art. 415. A legitimação resuJta do cn.sa-
mento dos progenitores, rcalizc~do após a 
concepção do filho. 

Art. 416. A legitimação dos filhos pre-
mortos pódo tambcm ter· logat• em favor de 
seus descendentes. 

CAPITULO IV 
RBCONUECHIENTO DOS FILHOS ILLEQITIMOS 

Aet. 417. O filho illegitimo póde ser re-
conhecido pelo pai e pela, mã·:, conjuncta eu 
scparadamen te. 

Art. 418. Quanclo a maternidade constar 
do termo de mtscimento do filho, sua mãi só 
poderá. contestai-a provando a f<.l.lsidadc do 
tol'lno ou das declarações communicctclas ao 
otricial que o tivee lançn.do; 

Art. 419. O reconhecimento voluntario do 
filho illegimo póclc ser íi:.ito no termo do se u 
n:~sc imcnto on por outro escrip!;o publico, 
soja ou não especial para es.;;c fim, assim 
cJmo por testament_o . 

Paragrapho uni co. O reconhecimento póU.c 
ser aiilterior ao nascimento do filho já. con-
cclJido. 

Art. 420 : Quando u1n só <los p1·ogenitores 
reconhece o filho, não póde revelar o nome 
do outro, sal v o si este já. ti ver tam bem rcco-
nheci_do o mesmo filho . 

Art. '!2l. No acto do reconhocimonto do 
filho <tdulterino ou incc.:;tuoso, é vedado, sob 
pene~ de nullilJ.ade, 1~\zer qualquer mençiio da 
qual se induzo. que elle procede do um cou-
cubito reprovado. 

Art . 422. O flilto illcgitimo reconhecido 
por pessoa casada não poderá re.>idi.l' no lar 

cçmjugal som o consentimento do conjugé dó 
r eco n h eco n te . 

Al't. ,1'23. O filhJ rcconltccido fica, du• 
mnte a menoridade, sob o poder do pai ou 
da mãi que o reconheceu, c, si por ambos 
tiver sido reconheciclo, ficará sob o poder 
do pai. 

Al't. 424. O pai. e a mãi .que reconhecem 
o fillu illegitimo são obl'igados a tratal-o 
comci si fosse legitimo. · 

Art. 425. O reconllCcimcnto não póde ser 
feito sob condição ou· a tonno. 

Art. 426. O fillw maior não pó do ser r o-
conhecido sem o seu consentimento, c o 
menor póde impugnai-o dentro dos quatro 
annos que se seguirem á. sua maioridade. 

Art. 427. Os filbos illegitimos teem acção 
para pedit· de seus progenitores que os reco-
nheçam, sendo admissivel a. investigação da 
paternidade nos casos seguintes: 

to, quando o filho que pretende se fazer 
eeconh.ecer tem a posse continua do estado 
de filho · natural ela pessoa cuja paternidade 
reclama· · 

2°, qu~ndo, ao tempo da concepção do filho 
reclamante, sua mãi se achava concubinada. 
com o pretendido p:ti. 

3°, quando a cJncepção do :filln reclamante 
coincidir com a data rlo estupro ou rapto 
pra.tic:tdo contra sua mãi pelo supposto pai.; 

4°, quando existir um cscripto emanado do 
pretenso pai reconhecendo expressamente a 
sua paternidade . 

Ad. 428. A investigação ela. maternidade 
uão é admissivel sómento quando tiver por 
ohjecto attl'ibuit• o filho illegitimo a uma 
muH1er casada. 

Art. 42;1. O pedido ele declaração ~a pa-
ternidade ·ou ma~e,·nidatle póde se~· Impu-
gna,do por qualquer pessoa, que, para isso, 
tenha interesse justificado . ' 

Aet. 430. A sentença que dechwa31lo fi-
liação illegitima produz os e li"eitos do reco-
nllecimento, e pó::lc determinar que o filho 
seja ceiado e educado fóra clct companhia. do 
progenitor que lho houver contCJtado e3sa 
qualidade . 

Art. 4:31. A filiação paterna o a materna. 
tambem p1dem l'esultae ele um casamEtúto 
declarado nullo, s~m reunir as condições no-
cessarias para s3r consíderado putativo. 

CAPITULO V 

' DA ADOPÇA.O 

Art. 432. A adopção é permittida ás p~s
soas, maiores de cincoenta annos, que nao 
·ti verem descendon tes nascidos ou simples-
mente concebiclos . 
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Art. 433. O ado]Jtarrte devo ser, pelo 
menos, dczoHo <tnnos mais Yolho elo que o 
adaptado. 

Art. 434. Ningucm pólle sor adaptado por 
duas pessoas, s:tlvo si estas forem marido c 
mulher. 

Art. 435. Ninguem póclo ter mais de um 
fllho adoptivo : -

Art. 436. O menor só póde ser adaptado 
depois de completar clezoito annos. 

Art. 437. O tutor não peide adaptar o pu-
pillo emquanto não peostar as contas do sua 
:administração, pagando o alcance em que se 
:achar. 

Art. 438. A adopção não se pôde realizar 
:sem o consentimento do adaptado e da pess::>a 
:sob cuja guarda estiver, si for menor ou in-
tcrdicto. 

Art. 439. O menor, ou interd icto que 
tti ver sido arlop t<tdo. poder ti. romper o laço 
<la aclopção dcnt!·o elo <l.nno seguinte á sua. 
•maioridade ou ao levantamon to d<t i 'ltor-
dicção. 

Art. 440. Pôde tamuom romper-se o laço 
da adopç:ão, quando as duas partes estiverem 
do accórdo, o quando o adaptado tiver com-
mottido uma ingratidão grave par<t com seu 
pai adoptivo. 

Art. 441. A aclopção elevo ser feita por 
escriptura publica, nãõ podendo admittir 
condiçKo nem to1'll10. 

Art. 44'2. O põtrontesco oriundo da acl-
opção limih-se ao pai aclopta.nte o ao filho 
alloptivo, salvo quanto aos impedimqntos 
m<ttl'imoniaes, em relação ao· quaes se obscr-
V<tt'<í. o disposto no aet. 218, ns. 3 o 5. 

Art. 443 . A aclopçã.o produzirá os seus 
·oll'oitos, ainda que sobrevenham filhos ao 
:adoptanJc. · 

Art . . 444. Os direitos o os devores que 
:resultam do parentesco natural não s~ ox-
rtinguom pela adopç:ão, excepto o patrio 
jpoclor, que será tmnsrcriclo do pai natural 
]para o ad optivo. 

CAPITULO VI 

DO PATIUO PODER 

SECÇAO I 

DLSL'OSIÇÕJ::S OJmAJ::S 

Art 4-!5. Os filhos legitimes, os legil.i-
tnado.>, os legalmente l'Ccônhcciclos o os ad-
optivos estão sujeitos ao patrio pode1·, om-
C!j_uanto menores . 

Art. 'J4G. Dumnte <t const;wcüt do casa-
mento dos progenitores, o patl'io puder é ex-
ercido pelo marido, como chefe ela família, 
o qual deve sempre ouvir a mulher em ·tudo 

q110 disser respeito ao inte~·cs.m do filho. ~<t 
faHa ou impedimento do mal'iüo, o pati'IO 
poder será. exercido pela mulher. 

Art. 447. O divorcio não altera as rela-
ções entre pais o filhos, sinão quanto ao 
direito fie tol-os em sua companhia. 

Art. 448. Dissolvido o casamento, o patrio 
poder compete, exclusivamento, ao conjugo 
sobrevivente. 

Art. 449. O filho illegitimo, não recouhc· 
cido peJo pai, fica sob o poder de sua mãi. 

Si, porém, 03ta não for conbecidu ou não 
for capaz de exercer o patrio poder, incidieá 
o menor sob tutela. 

SECÇÃO If 

EFf'.EITOS DO PATRlO PODER SOURll A l'J::'l'SOA. DOS 
l ' ILUOS 

Art. 450. São direitos do progonltot· S'llJr'e 
a posso<t dos fillws menores, quo sr aclt <tm 
wb~up~&: -

J.o Dieigir a sua ocluc<tçâo; 
2. 0 Tcl-os em sua companhia, po. se e 

guarda; 
3. o Concedor ou negar consentimento para. 

que ellos se casem, ·observando-se o disposto 
no art. 219; 

4. 0 Nomear-lhos tutor, por tostamcnLo, ou 
o.;cript.ut·a publica, si não sobreviver o outro 
pt·ogeniGor, ou quando o sob1·cvivente so 
achar impossibilitado do exercer o paLl'io 
poder ; 

5.0 Repeesontal-os nos actos da vida civil; 
6.~ Rcclamal-os do quem injustamonto os 

detenha; 
7. 0 Exigir quo .lho prestem obcdicncia, 

respeito o os serviços lH'oprlos do sua idade 
e condição, .·em quo tenham direito de recla-
mar pag<t ou recompensa. 

SECÇÃO Ili 

];FFlll1'0S DO PA'l' RIO L'ODllr. SOBL'tB 
OS IJB~S DOS PlLUOS 

Al't. 451. O pae o, na sua falt<b, a mãe são 
o> administradores logae3 dos bons dos fillws 
que se acham sob o' sou pollee, rosalvada a 
disposiç~o do art. 264. 

AtG. ,152. Nã.o paclol'ão elles, pol'ém, alio-
mw, hypothocar ou gravar do onus rcaos 
os bens immovois dos filllos, nem contl'ahir, 
em nome cloUes, obl'igaçõcs que excedam os 
limites da simples administração, <t não ser 
nos casos ele necos~idade o de eviclen te uti li-
dado do filho, precedendo aüctorisação- do 
juiz. 

Art. 453. Sempre que houver opposição 
de interesses entro os filhos e o progenitor 
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no exercício do patrio poder, ser-lhes-ha no- Art. 462. Si o pae ou mãe almsa dopatrio 
meado um curador especial; a requerimento poder por violação ou negligencia elos seus 
do mesmo progenitor ou do ministerio pu- deveres ou por uma ruinosa administraç_ão 
blico. Não havendo requerimento algum, o dos bens do filho, o juiz póde, a requeri-
juiz nomeará de oiflclo o .alludido curador. menta de algum parente ou do ministerio 

Art. 454. A nullidado dos :1ctos praticados · publico, tom:1r qu:J.lquer medida que lhe pa-
com~infracç·ão dos preceitos dos artigos ante- reça necessaria para garantia da pes>oa ou 
cedentes póde sor opposta sómente: pelo dos bons do inesmo filho, inclusive a sus-
fillw, dentro de um anno depo:is da maiori- .pensão clo ·patrio poder. 
dade; por seus herdeiros, den~ro de um anno Art. 4.63. Si o pae, ou a mãe, iniligir ex-
depois dé seu fallecimento; por seu repre- cessivos maus tractos aos filhos, sem at-
sentante legal, si antes da maioridade do tender ás admoestações do juiz; si os aban-
fi-Lho o progenitor tiver perdido o patrio danar ; si lhes der ordens, conselhos ou 
poder. · · exemplos pernicioso. ·; si se tornar culpado 

Art. 455 . Os bens dos filhos que se acham de actos de lenocinio ou de outros attentados 
submettidos ao patrio poder são usufruic1os contra o pudor das filhas, será deni.ittido do 
pelo progenitor que exercer esse pod~r, patrio poder pm' sentença judicial proferida 
resalvada a disposição do art. 264. a requerimento de algum parente ou do mi-

Art . 456. Exceptuam-se da regra esta bel e- ni~terio publico . 
cida pelo artigo antecedente: 

l. o Os bens deixados ou doados ao filho sob 
a condição de não serem usufL'uidos por seus 
progenitores ; 

2. o Os bens deixados ao filho, para que elle 
emprehenda alguma carreira ou aprenda al· 
guma arte ou officio. 

Art. 457. Estão excluídos do usnfructo o 
da administração dos progenitores : 

l. o 0.3 bens adquiridos pelo filho illegitimo, 
antes elo reconhecimento; . 

2 . o Os bens adquiridos pelo filho em ser .. 
viço milita.r, do magisterio ou do emprego 
. publico; · 

3. o Os bens deixados-on doados n.o filho sob 
a condição do não serem administrados por 
seus peogenitores. 

Art. 458. Os paes que gozam do diroitt=~ de 
usufructo sobre bens Lle seus filhos estão su .. 
jeitos ál:l obrigações dos usufl·uctuarios. 

SECÇÃO IV 

DA EXTINCÇAO E SUSPE NSÃO DO PATRIO PODER 

Art. 4.59. Extingue-se o patrio poder: 
l." Pela morte dos progenitores ou do 

filho ; 
2. o Pela emancipação rosuHante do casa-

monto do filho ; 
3. o Por ter o filho completado 21 i:tonos ou 

ter sido doclarad o maior. 
Art. 4GO . Por ter sido o filho adaptado por 

outrem, extingue-se o patrio pocle1' de .sons 
progent tores. 
Ar~. 461. A mão que convola para novas 

nupcms perde em relanão aos filhos elo leito 
anter-ior os direHos inhorcntes ao patrio 
poclet·, excepto o ele ter o fi lho em !l11a com-
p~nh i:J.; ren,clquire-os, pol'ém, s i de novo en-
vwva. 

CAPITULO VII 

DO S ALIMENTOS 

Art. 464. Os parentes podem exigir, uns 
dos oukos, a prestação elos alimentos neces-
saeioB á sua su bsistencia, de uccord.o com c.ts' 
determinações deste capitulo, no qual não se 
comprehendem os deveres dos progenitores 
com relação aos filltos menores, o os dos cou-
jugcs entre si. 

Art. 465. A prestação de alimentos in-
cumbe: 

1. o Ao pae e á mãe legítimos, legitimados 
ou illegitimos ; 

2. o Na falta .do pae o da mãe, aos descen-
dentes legítimos, legitimados ou illogitimos ; 

3 . o Na falta dos paren tos acima clo~i
gnàdos, aos outeos asccndentel:l ; 

4. o Na falta de ascéndentes ao sogro o 
á sogra; 

5. 0 Na fa.lta de sogro o sogra, ao genro c 
á nora; 

6·. o Na falta destes ultimas, aos irmãos. 
Art. 466. Entende s .) quo ha f<Llta dos pa-

rentes a quem incumbe, de :preferencia, for-
necer alimentos, não 1:.ó quando já forem 
faUecidos como t<tmbom. quando lhes ütl-
tarem meios para i~so, ou quaudo for mui~b 
cli:fficil demanclal•03. 

Art. 4ô7. Nenhum parente que demandar 
alimentos será attcndido, si não provar quo 
tem carenc·ia do meios de subsisteucia, e qno 
não ha possibilidade de os adquirir por sou 
trabalho. 

Art. 468. Nenhum parente se eximiri da 
obrigação de prestar alirr_10ntos, si não pr?v~~ 
que tem aponal:l o sufficwnte pal'I.L acudir a::s 
suas proprias necessidades e ús das pPssoas a 
seu ca.J•go. 
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Art. '169. Os alimentos devem ser fixaclos ·l 3. 0 Aos irmãos, pt'Aferindo os. btlateraos 
na proporção da nece.:sidade do reclamante aos unilatoraes, o m::~,: s velho ao m::~,is moço 
o dos recursos da pessoa obrigada. e do sexo masculino ao do feminino. 

Art. 470. Si depois de fixados os alimentos Art. 479. Não cxist.ind.o paren tes dos desi· 
sobrevem alguma alteração no estado ele for- gnados no artigo antecedente, on não tendo 
tona elo devedor ou do reclama.nte, pocl erâ a, r econl1eeidamcnte a ül onoicln.ilo precisa os 
parte interessada reconer ;:\, auctoridacle q11o oxisi; imm, o jtilz eon fim·á o encargo· tll-
jncliciaria, para que esta providencie sobre a tela r a uma pessott itlonca, soja ou não pa-
cessação, reducção ou augmento, segundo as rcnta elo meno1.•. 
circumst:Lncias. Art. 480. Cabo lgualmeate ao Juiz o elovcr 

Art. 471. A divida alimentar é p:Jrsona· de confiar o onus tutelar a uma pe.;soa, .-~ 
lissim::~,; não se transmitte com a, hcrn,nça idonea, soja ou não p:wenttt do menor, -
aos successores do devedor. quando o tutor nomeado pelo progenitor ou 

Art. 472. A pessoa obrigada a prestar ali- por elle dentre os p:trentes designados no 
mantos póde optar entre fazer uma pensão art. 478 for exclnido ou excusaclo. 
ao alimentado, ou reccbcl-o e sustentai-o em Art. 48 ! . Qun,lqucr qqe soja o numero elos 
sun, propl'ia casa. O juiz, porém, poderá, irmãos, só se lhe::; devo nomear 11111 t.ntor. 
conforme as circumstancin,s, fixar o modo da Sendo nomea.do mais elo um, entcrdor-se-á 
prestação elos alimentos . qu J os àccrmJciclos <LO pl'imniro são seus 

Art. 473·. Nos cn,sos urgentes, poderá o substi.tutos Sllcc,Jssi vos, nos c::~,sos elo falta, 
juiz impor n, obrigação elo pt·estu.r alimentos impetlimento ou ex c usa. 
a um só dentro diversos coobrigados, mas Art. 482 . Os monorrs filhos ele pacs Ülco-
fica salvo a este o direito regeessivo contra gnitos ficam sob tutela pllblica elo Estado, 
os outros, por suas quotas : por intcrmedio dos recollümentos · cspociacs 

Art. 474. O direito de pedir alimentos onde se aclmrcm. 
póde doixar do ser exercido, mas não ]:ióclc Na f<Litn, desses est abelecimentos, ilcarão 
validamente ser rcnuncin,do. esses menores sob a gmtrda dcts pessoas que 

se houverem cncanogaclo v o lu ntaria e gra-

TITULO VI 

DA TUTELA 

CAPITULO I 

DA TUTELA DOS MENORES 

SECÇÃO I 

DOS MENOR~S E DOS TUTORES 

Art. 475. Fn,llecendo pae o mãe, ~ondo 
declarados n,usentcs, ou privados deí Tiatrio 
poder, os 1ilhos menores devem ser post1?S f?Ob 
tutela. 

Art. 476. O dieeito elo nomear tuto1· para 
seus filhos pertence ao conjugo quo sobr,evive 
ao outro. A ~ómeação devo S?r fcit~ em 
testamento ou mstr-umeoto publtcJ. 

Art. 477. E' nulla, a nomeação !lo tutor 
feita pelo pac on pela mãe quo, ao t empo elo 
su::~, mor1;e, não tinha o patl'io poder. ' 

Art. 478. Na falta elo tutor nomeado pelos 
paes, a tutela sc!'á deferida pelo juiz dos 
orphams wos parentes consaoguincos diJ me-
nor 'lla seguinte ordem: 

1. 0 Avô paterno ou materno, e, na falta 
deste, (~ avó; 

~.o Aos tios, preferindo O...)YH:tis velho ao 
mais moço c do sexo masculino ao do femi-
nino; 

tuitamente de sua croação, (LS quacs se fará 
a clebção dn, t ntcln, . 

Art. 483. Quem institue um m l1nor sou 
herde iro ou legatn,r' o poderá nomear-lho um 
cm·adm· CSlJccial para os bens dc~Kados, ainda , 
quo o menor ~o n,eho sob o pn,tr _o pode1· ou 
sob tutela.. 

SECÇÃO II 

llO PROTIJTOR 

Art. 484. Quem póil.e nomear tutor pócle, 
simultaneámcnte, nomear um protutor, e, si 
não o fizet', a nomeação deste devolvo-se ao 
juiz dos oephams. 

Art. 485. O tutor nãJ póde assnmir a tu-
t ela sem que tenha sido nomcn,clo o protutor, 
e, logo que ostc fa lte., deverá provocar, som 
demora, a sua nomeação. 

Art. 486. O tutor que ti'ansgriclc :1 dispu-
siCão elo arligo antecedente responde po1' 
qualquer prejuizo quo d<thi provenha ao pu-
p~Ho, c pMc, pelo mesmo fctcto,, SOl' rcmo-
vHlo . 

Ad. 487. Compete ao pro tutor : 
l. o Assistir ao inventario elos bens do 

menor, c á constituição da c:J;ução·do tutor, 
quando esta tiver ele ser fornecida; 

2. 0 Representar o menor, nos casos om 
quo os in,tcrcsses deste se achn,rcm em oppo· 
sição aos do tutor; 3.: Chamar a attcoção elo JlllZ pa1•a a 
gestao do tutor, qua,ndo esta lhé pai'ecer 

o 
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prej11dicial á pessoa, ou aos interesses do 
me nor; 

4. 0 Peovocar a nomea~ão de LutJr, quu,ndo 
a tutoria vagar ou for aba.odona,da ; 

5. 0 Rop1'esenta1· o menor , e pmtica!·, em 
relação aos seus bens, t odos os adtos conscr-
vatorios c de mera admlnistraç·ão quo não 
adrnittam cl.cmora, durante o tempo em que 
a tutoria estiver vaga. 

Art. <!88 . O pro tutoe responde pelos pro-
juizos sobl'evlnclos ao menor em consequcncia 
do ncgligoncia. no cumprirncinto desses de-
veres, podendo, por essa causa, set• desti-
tuülo . 

Art. 489. As funcções do protu \o r cesse~,m 
com a nomeação de um novo tutor. Póde, 
·ent.retcmto, o juiz nomeai-o. 

SECÇÃO III 

DdS JNCA PA ;t,ES l1E .J~X J;;RC EH. A T UTELA l!: A 
PROTUTELA 

·Art. 490 . Não podem ser tutores nem 
protutorcs e devem deixar cssc .3 cargos, si já 
os estavam exercendo: 

l. o ~s pessoas qlÍe não toem a livre admi-
nistração de sous proprios lmns ; 

2." O devedor do menor c aq nellc q nc sus-
tenta com e'lc alguma demanda em quo o cs-
taflo do mesmo menor ou gl'ando parte de 
sua fortuna esteja em qucs·c[o ;_ 

3." Aquello cujos paes, filhos ou mulhere.; 
sustentam alguma demanda com o menor 

· rms condições do numero anterior. · 
4. 0 Os que são inimigos do menor ou de 

seu .~ paes, ou tiverem sido por estes excluídos 
da tutela ou da protutela de seus filhos ; 

5. o Os condemnados por crime de fueto, 
roubo, estollionato ou falsidade, hajam ou 

5. o · Aquelles que habitam a grande dis-
tancia elo lagar onde ~e acham situados os 
bens do menor ; 

6 . 0 Aquolles que já exercem uma. tutoria 
ou um f\ protutol'ia ; 

7 o o o,~ militares ; 
8. o As pessoas q nc exercem uma funcção 

publica no oxtl'angcieo, c as que oceupam no 
paiz nm cmpeego amovivel á vonta.do de 
seus Hnperioi'CS hiel'aeciJicos-; 

O. o O chcfo 1lo poder execuGivo da União e 
de cada um dos Esta1los, assim eomo o.; mi-
nistros c secretuios lle Estados ; 
~ 10. Os magistrados e os representantes do 
minist erío publico em a.ctividade. 

Art. 492. Quem não é parente do menol' 
não pódc ser obrigado a acceitar a sua tu-
toria ou· prótu.toria, si houver, no município 
0nde se abriu a tutela ou nouteo onde exista 
uma parte cousideravel dos lJens do pupilo, 
parente consanguineo ou affim em conrJ·içõos 

· de assumir esses encargos. 
Art. 493. A exousa devo ser apresentada 

dentro de doz dias depois de feita a inti-
mação, sob pena do entender-se que houve 
renuncia do direito de allegal-a. 

Si a causa occorror depois de ac.ceita a tu-
te la, os dez. dias contar -sc-ão da, da,ta em quo 
ella apparecel'. · 

Art. 494. Si o juiz não reconhece a excusa 
a acceitação da tutela torna-se obr igatoria. 
até que o trilmual superior reforme a sua 
decisão. · 

Art. 495. Aquclle que, sem justa. caus::t, 
tonta excus r~r-se elo encargo tutelar, re-
sponde pelos prejuízos que a demora na 
nomeação de um tutor tenha causado ao 
meno1'. 

SECÇÃO V 

GARANllA DA TUTELA 

n[o cumprido a pena; , Ad. 496. Os immoveis dJ tutor acham-: e 
6. o As pessoas de ·conducta reconhecida- legé!Jlmeme hypotqecados em garantia de sua 

mente m<i, as de probibadc duvidosa, e as. administpação. 
culpadas do abuso em tuto.riasouprotutorias Art. 497. Si os immovcis do .tutor n[o 
antcríores; . · eq\ÜV::tlcm ao pra"timonio do pupillo, devcní 

7. o 0.;; l'allidos culposos ou fraudulentos o · elle offerecer uma outra caução supple-
os insolvontcs . montar, real ou fidejussorla. 

DAS EXCUSAS DOS TUTORES E DOS P;tOTIJI\ llS 

krt. 491. P0dcm excusar-se das f'uncções 
de tutor ou pro tutor: 

1 . o As mulheres ; 
2. 0 O;:~ maiores de sessenta anuas; 

. 3. o . Os que tcom sob seu podo r mais de 
q ua.tro filhos ; . . 

4.• Aquolles quo por seu estado de enrer· 
midade não pod.erlam bem gerü' a tutela ; 

I 1 • -

Art. 498. O juiz responde subsidiariamente 
pel03 prejuízos sofli.' idos pelo menol', em 
conscqucncii1 de culpa. ou dolo do tutor quo 
tiver nomeado. 

Mas poderá eximh'-Sc dessa responsabili-
dade provando que tomou as precauções exi-
gidas por lei e não desonrou, de moela alg tlm, 
os inte1'esses do nt~n0r. 

smcçÃo vr 
DO E XERC !CIO DA TU'flll, A 

Art. 499. O cuidado da pcasoa (lo menor e 
a a(huinistração d.os seus bons são ·con· 
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fiado ao tutor sob a inspeeção do juiz dos 
orphams. 

Art. 500. Os bens do pupiUo serão entre-
gues ao tutor depois de inventariados e 
avaliados, ai.nda quando os paes do me-
nor tenha dispensado essa foemalidacle. 

Art. GOl. Cabe ao tul;or, om relaçíio (L 
pessoa do pupillo: . 

1.0 Dirigil-o, defendei-o, e dar-lhe sus-
tento o educação conforme seus haveees e 

clinavel ou evidente utilidade, e em hasta. 
publica. 

Art. 508. Si a variedade ou a dissemina-
ção dos bens do pupillo o exigirem, o juiz 
poderá auctorisor o tutor a tomar, sob sua. 
respousabi lidade, um ou mais auxiliart>S 
para a sua administração, mediante equita-
tiva ret1·ibuição. 

Art. 509. E' absolutamente defesd ao 
tutor: 

condição; 1.0 adquirir bens do pupillo, por actos 
2. o Recorrer ao juiz para providenciar entre vivos e po1' testamento; 

segundo julgar mais conveniente, quando 2.0 Tornar-se cessionario de credito ou 
não obtiver do menor a necessaria. regula- direito contr:.t o pupillo; 
ridu.de de conducta. 3. o Dispor dos bens do menor a titulo 

Art. 502. A cre~.ção do orpham, não ha- gratuito. 
vendo inconveniente, deverá ser feita, de Paragrapho unico. As prohibições consi-
preforencia, em companhia de seus parentes gnadas nos ns. l 1e 2 deste a:t!tigo referem-
mais proximos. se igualmente ao pro-~ntor. 

Art. 503. Si o menor possuir bens, ser<i Art. 510. O tutor deve declarar, no in-
alimentado e educa.do á sua custa. .Para ventaria com o qual se impossar da tutela, 
esse fim o juiz arlJitrará as quantias que o que lhe deve o menor, sob pena de não 
julgar necossarias, attendendo aos rendi- poder mais exigir o pagamento do debito, 
mentes do menor, si o pae ou a mãe de~to salvo si demonstrar que antes do inventélil'io 
não as tiver taxado. não tiuho. conhecimento da divida. 

Art. 504. O tutor representa o menor nos Art. 51 L Responcle o tutoe pelos prejni-
actos da vidu. civil emquanto não tiver elle zos . que, por culpa ou dolo, causar ao 
attingido (L edade de quatorze annos. Depois puprllo. 
dessa. edade ê apenas nocessai'ia a autori- _ Art. 512. O tutor tem direito a ser incle-
sação do tutor p .. wo. os actos que get·u.m ou mnisado das despczas legalmente feitas no 
extinguem direitos ou obriga~ões. oxerc:_icio da tutela, e a perceber uma grati-

.1\rt. 505. Compete (10 tutor alienar 9s fico.çao por seu trltbalho. 
fructos o os outro~ bens moveis, sujeitos <1 Esta gnüificaçií.o, si não tivot' sido dos-
determinação rapida, e comprar as cousa: ignad~ _pelos pais do menor, será arbitrada 
neccssaeias <i eco nomia domestica ou á admi- pelo JUIZ, comtanto que n:1o exceda a lO "I a 
nistração do patrimonio. da rcnd<1 annmLlliquida. dos bons do menot', 

Art. 505. Necessita o tutor de a,uctoriz;a.çã;o 
do juiz: I 

1." Para receber capitaes do pupillo e 
para cmpregal-os ; 

2. 0 Para solver e contrahir dividas; 
3.0 Para alienar bens immoveis e tambep1 

os moveis, fora das hypotheses elo a.rti,ç;o 
antecedente ; 1 

4. 0 P<1ra. impor onus reaes aos bens do 
pnpillo ; 
. 5." Pu.ra fazer locações por tempo ~aior de 

cn1co annos; 
5.0 Para administrar os predios rusticos 

que não foram arrendados ; 
7." Para acceitar doação o legado sujeitps 

a encargo; 
8.0 Para transigir; 
0." Para defender o menor nas acr.õrs 

que 1!10 forem propostas, e para. inte~
t.:1r, em beneficio dellc, quaesquer acçõ s 
quo não forem as possessorias, as rel -
t~vas a~ recebimento de renda o as quo 
nao adm1ttem demora sem grave prejuizo. 

Art. 507. Os lJe:ps do raiz dod pupillos só 
podem ser vendidos por neces~idade indr-

SECÇ}\.0 VII 

DO COFRE DE ORPHAMS 

Art. 513. Os tutores não terão Qm seu 
poder dinheiro algum de seus pupillos, 
além do estrictamentc necessario para as 
despezas com o sustento e educação dos 
mesmos e com o custeio da administração. 

Art. 514. Todo o dinheiro do menor, 
excluidas as c1uantias a quo allL1dc o artigo 
antecedente, os objectos de ouro e prata, 
as pedr}.~S e joias preciosas, os tltulos de Cl'e-
dito o os documentos do valor devem ser 
recolhidos ao cofre dos orphams, sendo o 
tutor responsavel pelos juros da mora, a 
a contar de dia em quo o dinheiro e os 
outros bens podiam ter entrado p<U'i1 o 
cofre. 

Art. 515. Os valores recolhidos ao cofec 
dos orpLams não poderão dellc sahir sinão 
por ordem do juiz: 

Lo Para as dospezas com o sustento e 
educação do pupillo e com a administração 
de seus bens ; 

• 
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2.• Para, comp1·::t· do bens de raiz; 
:1.• Par:1 serem empregados, segundo a 

dcterm i nação da lleSS( a que os tiverem dei-
xado ou doado ; 

;J_o Pal'ct compra, dr apolices da divida 
pubric::t da, UniãJ ou ÜJ3 Estados ; 

5. 0 Pam se1·em e:1tl'egues aos orphams 
quando so emanciparem, ou· -aos seus her-
deiros. 

SECçÃO V11t 
DA PRESTAÇÃO D,~S CONTAS DA 1'UTEtA . 

Art. 516. Todos os tutores, se1n qU:e os 
possa, excusar qualquer disposição em con-
trario dos paes do menor, são obrigados a 
prosta,r contas ela sua administração. 

Al'G. 517. O tutor deve, no fim de cada 
anno, apresentar ao juiz dos orphams um 
ba,la,nço de sua administração, o qual, cl'Opois 
dCil approvallo, será annexado aos autos elo 
invenbrio. 

Art. 518. Quando o tutor tiver de pa,ssar 
tt oul;ro <1 administração elos bens do pupilo, 
deve }Jrosbr suas contas ao seu successor, 
assistido pelo prJ-tutor.Essas contas deverão 
ser app r·ovaclas pelo juiz para que produzam 
os eJI'citos legao.~. 

Art. 519. Qu::tnllo a tutela findar em rela-
ção ao menor, as contas devem ser presta-
das ao cx-:-pupillo, com assistencia do pro-
tutor ou de um ctH'a.dor especial. 

Paragt'apho unico, Nenhuma convenção 
entro o ox:-tutor e o ex:-pupillo póde ter 
eJI'oito antes ela apprJvação definitiva das 
contas da, tutelct pelo juiz competente. 

Art. 520. Nos casos de morte, ausencia 
ou interdicção elo tutor, as contas serão 
prestadas-pot' seus herdeiros ou repeesen-
tantos. 

Art. 521. Seeão levados a credito do 
tutor todas as cles(lezas sufficientemente 
justificadas e reconhecidas como uteis ao 
menor. 

Art. G22 . . 1\_:~ despczas com a prestação 
das COilt::ts serao pag<IS pelo tutelado. 

Ad . 523. A importancia elo alcance do 
tutor vencer<~ juros desde a data do en-
cel'l'amentfJ das cont<tS. Os juros do saldo 
elo tutor contra o pupillo só começaeão 
a corrot• dopJiS que, a12resentaclas as con-
tas P entregLWS vs bens, lhe for requerido o 
pagamento. 

SECÇÃO IX 
DA CE SSAÇÃO DA 'l'U'I'rrLA 

_Art. 524. A tutela, extingue-se, em rela.-
çao ao menor : 

J.o Quando clle attin o'e a. maioridade ou 
é declarado maior ; " 

Yol. I 

2. 0 Qua,ndo se emancipa púlo ca,samento ; 
3.• Quando incide sob o pa,trio poder por 

legitimação, reconhecimentG ou adopção. 
Art. 5'25. A tutela, extingue-se, em rela-

ção ao tutor : 
l." Quando se exgotta o to!'mo dentro dà 

qual tem elle obrigação de servir ; 
2.0 Quando sobrevem um motivo de 

excusa; 
3. o Pela remoção. 
Art. 528. Os tutores são o1Jrigac1os a Ser'• 

vir por espaço de dous annos. 
Podem, porém, continuar no · exercício 

da tutela. depois de transcorrido esse tPmiJOj 
si o quizerem, e pa1•ecer ao juiz que isso 
convém aos interesses do menor. 

Art. 527. Serão remov.idos os tutores; 
quando malversarem os bens rdo plipillo, , 
quando se tornarem suspel~os por negli" 
gmilcia, deleix.o ou iná conducta,, ou incó1;" 
rerem em alguma da,s incapacidades con-
stantes 'do art. 493. 

CAPITULO IÍ 

DA TuTELA DOS MAIOl1.ES 

Art. 528. Estão sujeitos a tutela, aincb 
que maiores: 

Lo Os a,Iienados de qualquet• especie iri~ 
cluidos entro elles os fracos de espírito ; 

2. 0 Os surdos-mudos não tendo recebido 
educação que os há.bilite a fazer conhecicl<t 
inequivocamente a sua vontade. 

Art. 529. A interdicção dessas pessoa,s 
deve ser pedida,: 

1.0 Pelo pae ou pelo tutor si forem e1las 
ainda menores, proximos â maioridade ; 

2.• Pelo conjugo ou por algum parente 
proxi.mo; 

3.• Pelo ministerio publica. . 
Art . 530. A intervenção do ministeri.d 

publico deve ter lagar : 
1.0 No caso de loucura, turiosa ; 
2.0 Quando não existe nenhuma das pes...: , 

soas 1nencionadas nos dois lH.'ímeiros nume-
ras do artigo antecedente, ou cllwS' não re-' 
querem a interdicção ; 

3.0 Quando as sobredictas -pessoas sãd 
menores ou incapazes de estar em juizo. 

Art. 531. Nos casos em que ainterclicçãd 
for promovida pelo mlnisterio publico, o 
juiz nomearei. um defcosor ao supposto inca-
paz. Nos ou~rus mtws, o defensor ser<i. o 
ministcr i o publico. 

Art. 532 . Antes de decidil• soóre a de-=: 
claração da incapacidade, o juiz examinarqr 
pessoalmente a pessoa denunt iacla como inca,-
paz:, e pedil'á, semp1•c que- for poosivel, á 
pa,recor do dois <dienistas. 

11 
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Art. 5~~3 . A into J 'dic~·ão, quando se refe-
rir •~ stll'(los -mudos clcval'á fixar os limi tos 
d<~ tutel<t , . egundo o geau de desenvolvi-
mento mental do incapaz. 

Art. 534. A sentença que declara a inter-
dicção produz seus cífei tos, desclc logo, cm-
bor<\ pos.>a ser revogada. · . . 

Art. 535. Decl<trftda por sentença a wca-
ptteidade, fica o interdicto sujeito a tutela, 
segundo o disposto no capitulo anterior, 
com a attenuação, si fôr caso disso, do 
art. 533, e as modificações dos artigos 
seguintes. 

Art. 536. O conjuge maior o não separa-
do judicialmente é, de direito, tutor do 
outro quando interclicto. 

§ l. o Na. falta do conjugo é tutor legitimo 
o pae ; na falta deste a mão ; o na falta 
desta o descendente maior ; 

§ 2.0 Ente os U.escendentes os m:üs pro-
ximos excluem os mais remotos e, entre 
os do mesmo grau, os varõe,j excluem as 
mulheres ; _ 

§ 3. o Não exist~ndô as so bredictas pessoas, 
compete ao juiz a escolha do tutor. 

A:rt. 537. Quando o tutor for o conjugo, . 
não SOt'á obl'igado a apresentar os balanços 
annuaos, nem a fazer invental'io, si o regi-
meu . do casamento for a communhão uni-
VOJ'S<d, ou si os bons do inc«paz se acharem 
descriptos em documento authentico, qual-
q uor que soja o regimeu do casamento. 

:::; 1.• Si o tutol' for o marido, observar-
se-á o disposto nos arts. 272 a 278. 

§ 2.• Si fôr <t mull1er <~tutora, observar-
se-á o disposto no art. 292. 

Art. 5::!8. Quando o tutor for o pai, ou a 
mãe, a tui;ela será uma continuação do 
patrio poder, exercendo, qualquer delles, as 
attribuições conferidas pelo capitulo VI, 
titulo V, deste livro. 

Art. 539. Quando o tutor fôr o pae, ou a 
mãe ou o conjge, não terá applict<tção o que 
preceitúa o art. 517. 

Art. 540. Quando houver meio do educai' 
o surdo-mudo, o tutor deverá promovet· a 
sua entrada 'em estabelecimento apropriado 
á sua educação. 

Art. 541. Os :1.lienados, sempre que pare-
cer inconveniente conserval-os em casa, de-
verão tambem ser recolhidos em estabeleci-
mentos adequados . 

Art. 542. Si o ·tutelado ti ver filho menor 
ou - por nascer, o poder de seu tutor 
extender-se-<'t sobro a pessoa e os bens 
dello. 

CAPITULO lii 
DA CURADORIA DO NASC11'UUO 

Art. 543 . Nomear-se-á um curador para 
velar pelos interesses do nascituro quan-
do estes requererem cuidados, si, fallece11d9. 

o ma1'iao, a mulher tiver ficado gravida, 
c não estiver em condições de exercer o 
patrio poder. :w disponsadq. a nomeação do curador, 
quando a mul her so achar sob tutela, obser-
vando-se, c,ntão, o estatuído no art. 542. 

CAPITULO IV 

DA CURADORIA DOS AUSENTES 

: SECÇÃO I 

DA AUSENCIA 

Art. 544. Quando alguem desappatece de 
sou domicilio ~em deixar representante a 
quem caiba administrar os seus lJens, e 
sem que se saiba. o seu des·tino, deve o juiz, 
a ·requerimento de qualquar interessado 
ou do ministerio publico, dar-lhe um cura-
dor. , 

Art. 545. Tambem será dado um curado1• 
ao ausente, que deixar representante en-
carregado de seus negocias, quando este 
não quer !lu não póde continuar na gestão 
delle>. 

Art. 546 . O juiz que nomear curador dos 
bens elo ausente fixar-lllc -á os poderes e 
as obrigações, segundo as circumstancias, 
observando o quo prescrevo este Codigo a 
respeito dos ·tutore.> . 

Art. 5<17. O coojugc do ausente, sempre, 
que não es tiver separ<tllo delle jmlicialmcn-
te, será seu curallo1· logi·timo. . 
I Art. 548. Na fa lttt do conjugo, a curallo-
fia dos bons do ausento pertencerei ao seu · 

~
ae, à sua mão, aos descendentes, na Ol'dem 
m que se acham mencionados, não haven-
o impedimento que os privo de assumir 

esse encargo. 
Paragrapho unico . Entre os descendentes, 

os mais proximos excluem os mais r emotos, 
e, entro os do mesmo grau, os varões 
excluem as mulheres. 

SECÇÃO II 

DA SUCCESS ÃO PltoVISOR lh 

Art. 549. Passados dois annos sem quo 
•:e tenha noticia do ausente, que não deixou 
t·epresentante, ou cinco,si elle üvor deixado 
representante, poderão os interessados pedir 
que se abra p1·ovisoriamm1te a sua suc-
eessã.o. 

Art. 550. Consideram-se interessados, 
para esse eifeito : 

l. o O conjugo não separado judi<'!ialmente ; 
2. 0 Os presumidos herdeiros; 
3. o Os que tiverem, sobre os hens do au-

~ente algum direito s~1b9rdinado á condição 
ctelle moner ; · 

• 
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4. 0 Os credores ele ohl"igações venc,idas c [ vantlLgcns dos ~.ucc?SSO_!:es im_mil;ii•los nella, 
pão pagas . os quacs toclav1a, ticuao obngados a tomal' 

Art. 551. A sentença que concede a todas as medidas conder vatorias quo os bens 
abertura da successão provisoria só pt•oduz reclamon•em até que os cnteeguom ao seu 
eit'oito seis mezes depois de sua publicação clono. 
pela imprensa. . .SECÇ;\.0 III Logo que ella passar em julga<!o, proce-
der-se-á, judicialmente, ao inventario e 
partilha dos bens, como si o ausente hou-
vesse fallecido. 

Art. 55~. Antes da partilha, o juiz deve 
onlenar a convCI"são dos bena moveis sujeitos 
a deterioração ou a. extravio, em immovels, 
ou em títulos da di vida publica Federal ou 
Estadoal. · 

Art. 553. Os que fo1·em immit\idos na 
posse dos bens do ausente devei·ão pr·estar 
nma caução roa.l col'respondente aos re~pe
c ti vos quinhões. 

DA SUCCESSAO DEPlN!TIV A 

Aet. 561. Vinte annos depois de ter pás· 
sado em julgado a sentença que concede a 
abertura da successão provisoria, o~ inter-
essados po(lerão requeroe a. successão defini-
tiva o o levantamento das cauções que tive-
rem offerecicfo. 

Art. 562. Tambem pócle ser pedida a sue-
cessão definitiva, provando-se que o ausente 
já completou oitenta annos de idaclJ e que 
datam de cinco as ultimas noticiás delle. 

Ar·t. 563. H.cgressan.do o auson te dentro 
dos élez annos seguintes á alJortura ela suc-
cessã) de"finltiva, scr-lhc-lJ.ão entregues os 
bens no e,stado em que se aclutrem. Si re-
gressae dopais desse tempo só podel'á reclamar 
de seus succe::;sores os alimentos de que ca-

Paragrapho unico. Aquelle que tiver di· 
reito ü. nosso provisoria, mas não puder 
prestar -a caução exigida será excluído, man-
tendo-se o bem que lhe devia caber sJb a 
administração do curador. Si não houver 
curadOl'. o juiz nomeal-· o-~i. 

Are. 554. Na partilha, deveeá, sJe mau- recer. 
tida a integrid<~de (lo.:; bens immoveis, que SECÇÃO IV 
devem ser confilLdos ao.> successores provi-
SOI'ios mais _garantidos.· 

Al't. 555. Salvo o cas::> de exproprlaç5.o, 
os immoveis d) ausente só poclerão ser a.lie·· 
nados, med'iante auctorizaçâ.o do juiz paea se 
evitar a smt ru'ina ou pa.m serem con ver-
tidos em titulas da divid ~\ publica. 

Art. 556. Logo que forem .cínp:>ssatlos dos 
bens, os successorcs pro viso rios ficarão repre-
sentando activa c passivamente o ausente, 
correndo cont1'a elles as acções pendentes ou 
futL1ras inten Gadas contra o ausente. 

Art. 557. O success.)r provisorio que fàr 
des..:enclente,ascendente ou conjugo do ausente 
farã seus todos os fructos e rend.imentos dos 
bens que lhe coub::Jrem. Os outros deverão 
capitalis:tr a metade desses fructos e rendi-
mentos, segundo o disposto no art. 552, de 
accordo com o repr0sentanto do ministet'io 
publico, devendq prestar annualmente as 
;:mas contas ao juiz competente. 

Art. 558. Aquello que tiver sido cxcluiuo 
da po.:~se provisuria em virtude do art. 553 _ 

El'FEITOS DA AUSENCl A SOBR ll OS ll!l\ lllTuS DA 
FA.MlL[A 

Art. 564. Si o ausente delxott filhos meno-
res e seu conjuga ji.i. fór l'i\lleci(to ou não tiver 
diraito ti.o oxercicio do patrio JJóclor, pro-
ceder-se-1m em rolaç"lto aos mencionados 
filbo.3, como si fossem orphams. 

Em relação <LO vinculo matrimonial, pro~ 
valecm·á o disposto no art. 381. 

Direito elas COUI!laS 

TITULO I 

DA POSSE 

CAPITULO I 

Nü~ÃO DA POSSE 

paragrapllo unico. poderá requerer, j~sti- Art. 565. Considera-se pos:::nido1• íotl.o 
ncando 1alta d.e mews, quo se. U1~ _c.onstgne aquelle que se acha em situação de ~acto 
meta~e dos vencunento.; do qmnluw cfuc lhe_ correspondente ao exercício pleno ou lnmtado 
dever1a ser en~.regue. . . . . da prop:riedtode. .. 

Art: 559. Sl durante ·a · posse .:prov.~sona A relação possessoria pócle ser creada e 
se verliica1' a época exa<::ta do JallecunenLo exercida por meio de representante. 
do ausente, a sna .. sueces~ao constderar-se-lla Art. 566. A po,sse clirecta, mas ~empo
aberta ~esslt data en1. flwor elos herclmros raria, elo usufl•uctuario, elo credor p1gnol'a· 
1ue entao o eram. ti cio elo locatario e de todos aquelles que se 

Art. 560. Si o ausente apparece1' ou St' acha'm numa relação jurídica semelhante+ 
verificar a sua existencia depois ela posse em virtude ela (]:ual lhes cabe o direito _ou 
provisoria., cessarão, desde logo, todas. <IS . a olJrigação de possu.ir uma causa alhma, 
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P.ã.o extingue a posse indirecta da pe3soa, em 
relação á qual o direito de posse lhes é gtt-
rantido. 

Art. 567. Nao é pos.midor que aquelle que, 
achando-.'e em uma relação de dependencia 
pÚ1J.. com oütro, detem (j. ;posse em nomf' 
ll,esse outro e em cumprtmento de suas 
ihs·trucções. 

Art. 568. Em regra, a posse do um im-
fubvel importa a posse dos objectos moveis 
que Jielle se acham contidos. 

Art. 569. A pos~e transmitte-se aos her-
doiros do possuidor, sem solução de conti-
nuidade, desde o momento de süa morte, e 
nas mesmas condições em que este a exercia. 

Art. 570. Quando a posse é obtida por 
violencia, dó lo ou abuso de confiança, reputa-
se viciosa e o possuidor de má fé. 

Art. 571. A posse legitima suppõe não só 
ausencia do vicio no modo por que foi aclqui-
rida, como a existencia de uma titulo justo. 

Art. 572. O justo titulo, só por si, não 
auctoriza a immissão violenta da )Josse, inde-
pendentemente de intervenção judiciaria. 

Art. 573. O possuidor tem por si a pre-
sumpção da boa fé, emquanto não so provar 
o contrario. 

CAPITULO II 

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA 

Art. 574. Todo possuidor tem direito do 
defender sua posse, repellindo, pela força, 
as via~ de facto illicitas que forem contra 
ell<l dirigidas. 

Art. 575. Si o oslmlho se tiver consum-
mado, poderá expulsar o esbulhador o reem-
possar-se por sua propria força, comtanto 
quo o faça em acto continuo. 

Art. 576. Os actos de repulsa contra a 
usurpação e de recuperação immediat:J. de 
posse não podem ir além do indispensavel á 
defesa e ao restabelecimento da relação pos-
~essoria. . 

Art. 577. O possuidor que é perturbado 
em sua posse ou se acha ameaçado de um<t 
perturbação póde roclamae a intorvençZto cía 
justiça publica no intuito de fazer 'CO$Sélr a 
tmbação actual ou imminente. 

Art. 578. A turbação obriga á satisfação 
do damno causado e á prestação de caução 
em garantia contra a reincidencia, si hm1vet' 
motivo para receial-a. 

Art. 579. O possuidor que soffl'e espoliação. 
pódo reclamar a intervenção da justiça pu-
blica, afim de recuperar a posse perdida. 

Art. 580. O possuidor de l>oa fé tem, 
contra aquellc qne o pl'iva da posse de modo 
injusto, acção para pedir a reintegração de 
sua posse e a inclemnisação por perdas e 
damnos. 

Art. 581. A acção pai:oa recuperar a posse 
pócle ser intentada contra terceiro detento11, 
embo,ra irresponsavel pela espoliaçao; si esta 
l,he era ~onhecida, no momento em que a 
cous<t lhe foi transferida. 

Art. 582. A turbação o o esbulho da posse 
não se justificam por se dizerem fundados 
em do mini o ou em outro direito. 

Todavia não so deve julgar a posse em 
favor daquello a quem se mostra, evidente· 
mente, não pertencer a propriedade. 

Art. 583. As acções possessorias, para ma-
nutenção ou reintogt'ação da posse não podem 
ser intentadas depois de decorrido um anuo 
contado da data em que ..se deu a turbação 
ou o esbulho, salvo pelas vias ord1narias. 

Art. 584. Tambem não poderão ser inten-
tadas as referidas acções possessorias, quando 
depois da turbação ou do esbulho tiver sido 
judicialmente estabelecido, por sentença que 
tenha passado em julgado, o direito do autor 
desses actos a pedir o restabelecimento da 
posse que elle procurou obter ele um modo 
contrario ao direito. 

Art. 585. A protecção possessoria é tam-
bem concedida a quem possue sómente uma 
parte determinada elo uma cousa. 

Art. 586. Um compossuidor não pôde im- · 
pôr, a outro, limites ao exercício legitimo 
da posse commum, mas póde recorrer aos 
meios tutelares ela posse contra a turbação 
ou esbulho que esse outro lhe faça soffrer. 

Art. 587. O compossuidor póde exercer as 
aeções protectoras da posse independonte-
mpntc do concurso dos outros. 

CAPITULO UI 

D~S DIREITOS DO POSSUIDOR EM RELAÇÃO AOS 
FRUCTO::l E A'S BEMFEITORIAS 

Art. 588. O possuidor de boa fé tem di-
rqito aos fructos percebidcs opportunamente 
dtu'ante a sua boa fé. 

Reputa-se ter cessacle a boru fé, desde a. 
cqntestação da lide, na acção proposta para 
dos ti tu ir . da posse aq uelle \quo nella se acha 
investido. ·., 

Art. 589 .' Os fntctos pendentes, ao tempo 
em que cessar a boa fé, depois ele deduzidas 
a~: despezas da prOducção, devem ser rosti-
t~id~J,I!. ' 

Devem ser, pela mesma fórma, restituldos 
o~l, fi'uctos colliidos por antecipação. 

Art. 590. O :possuidor tambem responde 
Pylos fructos quo culposamente deixar ele 
colher, depois da consestação da lide. 

Art. 591. Os fnlütos naturaes c os indus-
tl'Ütes consideràm-se percebidos, desde que r 

são separados da cousa que os produziu. 
Os civis julgar-se-hão percebidos dia pol' 

ctta• . 
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Art. 592 . O possuiàor de má fé responde 
por todos os fructos percebidos desde o co-
meço de sua posse de má fé, e pelos que, por 
sua culpa,, deixar de perceber. Deduzem-se a 
seu favor as despezas da producção. · 

Art. 593. O possuidor de boa fé não re~
ponde pelas deteriorações nem pela destrUI-
ção total da cousa. 

ArL 594. O possuidor de má fé respondo 
pela destruição total e pelas deteriorações, 
ainda que provenientes de caso fortuito_ ou 
força maior, si não provar que se teriam 
dado d.o mesmo modo estando a cous-a em 
podei' do autor. . 

Art. 595. O possuidor de boa fé ter:l_ dt-
reito á indemnisação por todas as bemfmto-
rias uteis e nece3sarias. Quanto ás voluptua-
J•ias, si o reivindicante não as quizer indem-
nisar equHatfvamente, poderá levantai-as, 
comtanto que não damnitique a cousa a que 
eUas accrescem. 

Art. 596. O possuidor de má fé só tem 
direito de pedir indemnisação pelas bernfei-
tori::ts necessarias. 

Art. 597. O possuidor de boa fé póde reter 
a cousa, até que lhe seja indemnisadas as 
bembeitorias uteis e ne_cessa.rias, allegadas e 
peovadas, ao menos em parte, no curso da 
da reivindicação. 

Art. 598. O possuidor, ainda que de boa 
fé, só pôde pedie indemoisaçã.o por bemfei-
torias que ainda existirem no momento da 
evicção. 

Al't. 599. Sempre que o rei-vindicante 
<lever indemnisação por bcrnfeitorias, poder{L 
optar entre o valor actual e o custo dellas. 

Art. 600. As despezas inherentes ao im-
movei reivindicado, como os fóros c impos-
tos correspondentes ao tempo da posse deve-
rão ser pagas pelo possuidoi• de boa fé, e 
cj_evor<t o possuidor de má fé ser iodemuisado 
quando as tiver pago. 

CAPITULO IV 
DA PERDA DA POSSE-

Art. 601. Perde- se a posse das cousas 
desde quo ellas não se acham mais em· po-
sição conforme ao modo pelo qual o proprie-
taei.o cosL'mna ul.ilisal-as. 
- Perde-se a posse dos- direitos rea.os desde 
que cessa a possibilidade de exercel-os. 

TITULO li 
DA PROPRIEDADE 

CAPITULO I 
DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Art. 602. A lei assegura ao proprietario, 
den ifro dos limites por ella traçados, o direito 
de utilisar-se de seus "Qens como entender e 

, . 

ele reivindical-os, quando corporeos, do poder 
de quem injustamente os possua. 

Art. 603. Salvo disposição em contrario, 
a cousa accessoria pertence ao dono da pPin-
cipal . 

Art. 604. Os fructos e as outras partes 
intrgrantes de uma cousa pertencem, mesmo 
depois da separação, ao propr~et~r~o dell_a, 
si, em virtude de uma causa JU1'ldwa, nao 
devem ser attr ibuidas a out1'em. 

CAPITULO li 

DA PRORIEDADE IMMOVEL 

SECÇÃO I 

DA ACQUIBIÇÃO DA PROP!l.IEDADE IMMOVEL 

Art. 605'. Adquire-se a propriedade im-
movel, entre vi vos: 

a) Pela inscrlpção, n0 registro predial, elo 
titulo habil para tra,nsferil-a ; 

b) Pela accessão ; 
c) Pela usucapião. 
ArL 606. Adquire-se tambem aproprie-

dade in1movel em virtude de direito herr-
clitario. 

Art. 607. Comprehende-se ainda entre os 
actos translativos da praprieclade immovel 
os endossos dos títulos representativos de 
propriedade cadastrada. 

Art. 608. O levantamento do cadastro, a 
"forma dos respectivos títulos, a sua circula-
ção, assim como o estabelecimento e a prova 
dos onus reaos das propriedades incluídas 
nelle regu lar~se-hi1o por lei espec ial. 

SECÇI\.0 li 

DA ACQUISICÃO PELA INSCRI.l?CÃO DO TITUI.O 

Art. 609. Estiio sujeitos á inscl'ipção, no 
registro predial, os actos habeis para trans-
ferir a propriedade immovel, entre vivos, 
sejam gratuitos ou onerosos. 

Art. 610. São tambem sujeitas á ioscri-
pção: 

1.0 As sentenças proferidas nas acções di-
visarias, das quaes resulta a cessação do 
estado de communhão ; 

2. o As sentenças em virtude das quaes, nos 
inventarias c partilhas, se adjuclicam bens 
de raiz aos he~'deiros, por terem pago divida 
do casal ou para que se paguem do que o 
casal lhes deve ; 

3.0 A arrematação em praça publica, c as 
adjudicações. 

Art. 611 . Não são ·sujeitas á inscripçã.o as 
transmissões em virtude de direito llcredi· 
tario. · 

Art. 612. Os actos sujeitos á inscripção 
não operam a translação da. propriedade 
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B 

Da alluviã~ 
sinão depois de registrados. A_ ~ata . do re- f 
gistro determi na a da transmtsstw, st outra 
não tiver sido nelle expressamente fixada. 

Art. 613. A inscl'ipção deve se r datada .do Art. 619. Os a.ccrescimos, que formam 
dia em que o titulo fôr a1?rese1_1tado ao offictal por depositas ou at.orros naturaes ou pelo a.fas-
do registro, para ser w scr1pl;o, e este o t:tmento das aguas dos rios, pertencrm aos 
consignar, em seu protocollo. . . pro1wieta.rios dos t.errenos marginaes, ainda 

Art. 614. Sobrevindo a fa.Um1c1~ ou ~ m- que os rios SC'jam publicas. 
solvencia do alienante entt'e a cons1gnaçao do Art. 620. 0.:; terrenos accrescidos aos de 
titulo e a sua transcripção, por de.mora do marinha pertPnccm á mesnut pessoa publica 
official.ou em ~·azão de duvida susc1ta._da por a qttem este.· pertencerem. 
olle e ,Julgada 1mprocedentc, deve, nao obs- Art . 621. Os donos de terrenos confinantes 
tanto, fazer-se a inscri:pção, cujos elf~itos _!'O- com aguas dormentes, como lagos e tanques, 
trotraem, nesse caso, a d~ta da consrgnaç3:o. nem adquirem o solo descobertos por qual-

4rt.:. 615_. Tod2-via, .sr, ao tempo da In- quer diminuição das aguas, nem perdem o 
scrrpçao, amda nao estrver pago o preço do que ellas invadirem em seus crcscimeatos. 
immovel, o adcLuirente, notific;J,do da fal- Art. 622. Qnando o terreno alluvial se 
loncia ou i~SJl vencia do alien~nte, deve de· formar em frente a predios pertencentes a 
posréal-o no ,]ntzo das preferenCla.s . proprietarios cfHfere.ntes, a divisão far-se-á, 

srr:cçio· m 
I DA. A.CQU IS!ÇÃO POR ACCH SSÃO 

Art. 616. A acoessão pôde d.ar-se : 
Pela formação de :ilhas ou ilhotas ; 
Por alluvião o abandono do alveo dos 

rio.· ; 
Por avulsão; 
Por construcç~o elo obr•as 
Por plantações. 

A 

Das ilhas e ilhotas 

Art. 617. As ilhas e illwtas formaclas no 
leito de um rio particular, pel'tencem aos 
proprietarios ribeirinhos fronteiros, obsee-
vadas as regras seguintes: . 

1. o As que se fonnat•em no meio do rio, 
consideram-se acceescimos so brovindos aos 
terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as 
margens, na proporção de suas testadas, até 
<1 linha que dividir o alveo em duas partos 
iguaes ; 

2 . 0 As que se formarem entre essa linha c 
uma elas margens consideJ'ar-se-ão accres-
cimo;o dos touonos r ibeiriollos fronteiros 
desse mesmo lado ; 

3. o As que formarem pelo desclo bramento 
ele um novo braço do rio continuam a pce-
toncer aos propl'i.etarios dos tonenos á custa. 
dos quaes se consti.tui.ram. 

Art. 618 . As ilhas c ilhotas formailas nos 
mares terri toriaes e interiores do Brazil 
pertencem á. União. 

As formadas nos rios c la.gos publicos per-
tencem á pessoa publica a. quem couber o 
domínio elos mesmos rios e lagos . 

entre ell es, em proporção com a testada que 
cada um dos predios apresentava sobre u. an-
tiga margem. 

c 
Da avulsão 

Art. · 623. Quando uma porção de tena, 
desligada de um preclio pela força das aguas, 
vem juntar-se a outra, pôde sei' reclamada 
dentro de um anno, devendo, porém, o pro· 
prietario reclamante indomnizar o dono do . 
outro pracllo pelos prejuízos cansados. 

Ari;. 624. Si dentro desse prazo não fôt• 
apre;;entada a alludida rech1mação, a porção 
di! terra incorporar-se-á definitivamente ao 
prcdio em que .se acha, perdenc~o o seu 
a11tigo dono o direito do reivindicai-a e o de 
OJ,igir qualquer inclcmnização. 

lAr!; . 625 . Quando a ..;:wulsão fôr de cousa 
niio suscepti vol do adherencia, np, tural, tem 
arplicação o disposto sobre cousas perdidas. 

D 

Do alveo abandonado 
Art. 626. O alveo ab:i.ndonado do rio pu-

bi ico ou putícular pertence aos peop.ric- _ 
t rios ribci.rii~llOS d~s duas.ma~gens, sem que · 
t .,nham dtrerto a rndemmzaçao alguma os 
donos dos terrenos pJr onde as agua.s abl'irem 
seu novo curso. 

Entende-se que os predios margi.nae3 se ex-
tendem até o meio ele. alveo. 

E 

Das construcções e plantações 

Art. 627. Qultlquor C)nstr-ucçã) ou plan-
tação feita em um terreno presuppõe·Sc 
f~ita pelo propeiotario del!c e á. sua custa, 
al;é que se prove o contrario. 
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Art. 628. Aquelle que semoin. ou planta 
em terreno propri0 com sementes ou plantas 
alheias, adquire a propriedade destas, mas 
está o brigado a pagar-lhes o v; alo r. Responde 
tambem por perdas e damnos, si tiver pro-
cedido de má. fé. 

assim o declare por sentença, a qual lho SOl'• 
vir<t de titulo para a inscripçãQ no reglstrq 
predü\l. . -

SECÇÃO V 

DÀ EXTEI'!SÃO DOS DIU.EITOS DO PROPR!E'rARlO A applicação destes preceitos tem cn.-
bimento tambem, quando alguem edifica em 
terreno proprio com materiaes alheios. Art. 636. Não se considera offensa aos di· 

Art . 629. Aquellc que semeia, planta ou reitos do propeietario do solo o que se fizer a 
edifica em terreno alheio perde, em proveito tão grande a ltura ou a tão grande profundi-
do proprietario do t eereno, as sementes, dade que não possa prejudicar os seus legi-
plantas e construcções nelle lançadas, mas timos interesses. 
tem direito a nina justa imtemnização. Art. 637. O proprietario de um predio tem 

Si o semeador, plantador ou editicador dit·eito de remover, sem aviso prévio, qual· 
procedeu do má fé poderá. ser c0ns·trangido a quee objecto que nelle tenha sido posto smu 
repor as cousas no estado anterior á sua in- seu consentimento. 
tervenção e a pag·ar os prejuízos causados Art. 638. O domiííio presume-se exclusivo 
por sua má, fé. e illimitado, dentro das Ol1bitas legaes, 
· Art. 630. Quando existe ' má fé tanto até prova em contrario. 
da parte do semeador, plantador ou oon- Art. 6~9. O proprietario de um predio 
structor, quanto ilo proprietario do solo, eclte sobre o qual alguem, em virtude de direito 
adquirirá as sementes, plantas e construcções seu, se propõe a em)!lrebonder obras capa2;es 
lançadas em seu terreno, mas deverá in· do . damnifical-o, póde exigir do dono das 
demnizar os accrescimos advindos ao seu im· obras, garantias snfficientes contra o prejuízo 
movel. · ' que o amlilaça. 

Entende-se que o proprietario está. de má O mesmo direito cabe aos habitantes de 
fé, quando o trabalho da plantacão ou con- 'uma casa qne se acha sob &.meaça sinü· 
strucção se fez em sua presença, sem pro- lha.nte, 
vocar impugnação de sua parte. 

Art. 631. Si as sementes, plantas ou ma-
teriaes de construcção não pertencerem a 
quetn de boa fé as empregou em solo ex·· 
t1·anho, terá tambem applioação o disposto 
no artigo antecedente. 

Entretanto, o dono das sementes, plantas ou 
materiaes poderá responsabilisar subsidia-
riamente o proprietario do solo pela indem-
nisação devida ao plantador ou oonstructor, 
quando este não tiver com que lh'os pagar. 

SECÇÃO IV 

DA USUGAPlÃO 

Art. 632. Aquelle que, durante trinta 
annos, ininterruptamente e sem a oppu-
gnação, possue um immovel, a titulo de pro-
prietario, adquiro a sua propriedade sem 
tor necessidade de exhibir titulo, ~:em allegar 
boa fé. 

Art. 633. O possuidor póde accrescentar, 
á sua posse, a de seu antecessor, para o fim 
de obter o lapso do-tempo requer•ido polo 
art. 632, comtanto que ambas sejam cou· 
tinuas e pacificas. 

Art. 634. As causas que suspendem, im-
pedem e interrompem a prescripção pro-
duzem os mesmos effeitos em relação á usu-
capião, tendo applicação ao possuidor o es-
tatuído em relação ao devedor. 

Art. 635. Consummacla a usucapião, póde 
o possuidor requerer ao juiz competente quo 

VI 

))OS DIRE!TOS DE VISINB<\.NQJ\. 

Do uso nocivo di:l. propriedade 

Art. 640. O proprietario ou haoitante do 
um predio tem direito de reclamar a pro-
tecção da policia e da justiça publica, quando 
o proprietario ou habitante do predio 
vizinho, usa delle de modo compromettedor 
para a saude ou para a segurança das pessoas 
ou mesmo dos animaes ahi estabelecidos. 

Art. 641. O simples facto de usar alguem 
da sua casa ou de seu terreno do modo des-
agradavol ao visinho, não o auctoriza a usar 
do recurso conferido pelo.artigo antecedente, 
emquanto não houver excesso ou proposito 
de molestar·. · 

Art. 642. As disposições dos dous. art igos 
anteriores são appJicaveis entre quaesque1• 
habitantes do mesmo predio, sejam ou não os 
proprios donos. 

Ar~. 643. O recurso á justiça publica é 
tambem concedido ao proprietario ou habi-
tante de um predio rustico ou urbano, 
quando o aproveitamento delle é impossibi· 
litado pelo uso que do prcdio visinho fazem 
os que ~ occupam. · 
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E 

Das arvores limitrophes 

Art. 644. A..· raizes e os ramos de arvores 
que se extenc.J.em .Pal'a. o pred[o visinho 
podem ser cort~dos e ret1ctos pelo occu pan·co 
do mesmo pl'OdlO. 

Art. M5. Os fructos que cáem do uma n.r-
voro plantada no terreno visinho accrescem 
ao solo onde cahiram, si este for de p{oprie-
da.de particular. 

Ar·t. 646. A arvore cujo tronco se acha 
sobro a linha divisori-a de dous preU.ios per-
·tonce em commum . aos donos dos mesmos . 

c 
Da passagem forpda 

Art. 647. Quando um pro li o rustico ou 
urbn.no ' se acha encr11vado noutro, f<1ltando-
llie sa.hidn. pa.ra. uma via publica, sou do.no 
pódo reclamar dos vis·inho3 que tolerem n. 
:-JIUl. pn.ss..tgem atravcz dos terrenos inter-
medias. 

A dil'ccção e n. extensão da passagem, 
sendo neces.>ario, serão :fixadas judicialmente. 

Art. 648. 03 donos elos predios por 
onde se estabelece o tr:.tnsito para o en -
éravaclo toem direitÇl de exigir uma iodernni-
::;ação, pelo prejuizJ que so:ffrem com cllc. 

Art. G49. O proprietario quo perde, por 
sua culpa, o direito de passn.gcm a \ra.vós de 
wcdios u.lheios, tom _direi'to de reclamar, do 
novo, comraunicação com n. via pub lica. 
Nr.sto ca.so, porém, deverá indomnisn,r na 
l'Jâo:i1o do clubro, o valo!," elo damno oriundo da 
co ncossão e elo exercício do dit'ei. Go de 
tt•ansHo. · 

Art. 650. Suppeimindo-se a vi~. pub:ica, 
com a qual se communicava o predio encra-
vado, subsiste, não obstante, para o dono 
clesto, o direito de transitar por ella até 
onde encontrar outra via publica. Cessn. este 
s Ju direito quando lhe for concedidn., gPa.t.ui-
tamente, otltra salüda equi valen to. 

D 

Das aguas 

A.rt. 651. O dono do predio inferior é 
obeigado a receber n.s .aguas que correm na-
tm'ctlmento do superioe. Si o dono deste faz 
o bras d'arte pn.rn. facilitar o escon.men bo 
devo procerlor de modo que não cause ao 
do ouf;ro dn.mno maior do quo o natura.l c 
anterior <'ts mesmas obras . 

Art .. 652. Qnanrlo as agnas aetificialmentc 
teazidas l.Ja-1'<1 o predio 1<>nporior do O ui_rcm 

dclle para o inferior, o dono deste pôde 
recl amar, ou que sejam desviadas ou que se 
lhe Jmguc uma indemni:;ação em congruencia 
com o prejuiw occasiooado pela passagem 
das aguas. · 

A.1't. 653. O proprietario de uma fonte nã.o -
póde impedir o curso natural das suas a,guas 
pelos predios in fer·iores, elo pois .de satist'eitJl,s 
as necessidades de seu consumo. 

Art. 63'1. As aguas pluviaes que correm 
por lagares publicas, assim como as do.s rios 
publicas podem ser utili sadas, na sua pas-
sagem, por qualquer proprietario coFifinante, 
observ<ldas as prescripçõcs ·administrativas 
r eguladoras da especie . 

Art. 655. O proprietario de uma fonte 
pôde exigir que se lhe faculte a conducção de 
suas aguas pé).ra algum predio seu, atravé.> 
de lJl'edios alheios, sempre que seja IJOSsivel 
fazel-o _sem causar damno grave ás obras ou 
culturas existentes nesses predios. ·O traçado 
do aqueducto devo ser, quanto possível, 
adaptado lÍ configuração dos terr!ilnos e a,li)· 
commoc).ado á; vontade ma.nifesta.da po~· s.elJS 
proprietarios, aos quaes é sem1Jre devül.a urua 
iodemn i >ação sn. t.iBütctoi'ia. 

E 

Dos limites entre os predios 

A.rt. 656. Si o proprietn.rio de um ter~·mú>, 
~c baa fé, exceder os seuB limites ao levantar 

~
ma con ;trucção s~bee clle, e o do. uo elo te~·
cno invadido pelo oxces~o JJiio reclamar 
ntes ou immocliatttmente depois de roa-
tzada a oifensa, de seu direito, entender-se-;), r 110 fez delle cessão, peln. quttl deve ser in· 

f emniclado. 
Art. 657. No caso do confu3\o de limites 

@ntre predios confinantes, não httvendo meio 
çle determinai-os com exactidão, serão elles 
·traçados de accordo com o e.>tado de ·posse. 

t
Na falta do um estado de posso determinado, 

ter reno contestado será attribuido, em 
Jorções iguaes, a cada um dos predios. 

Si a decisii,o as~im feita. repugnar a cir-
pumstancias conhecidas, serão os limites 
·~raçados segundo a equidade, tendo-se em 
rttencção as sobreditas circumstn,ncias. 

Art. 638. O intervallo, fos;m, muro, corca 
ou outra obra que separar deus predios, prc-
i/ Llme-se commum aos proprietarios de ambos 
i1 menos que sigoaes ex·teriores indiquem o 
eontrario. 

Art. 659. Todo o proprietario pôde obrigar 
Heu visioho a proceder com elle á de .. 
marcação de seus prcdios confinantes, a avi-
Yentar os rumos apagados o renovar o.> 
marcos destruidos ou arrruinados, de modo 
h não serem reconhecidos, 
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Art . 660. As despezas da, demarcação 
tlcvom ser repartidas entre os in-~erossaclos na 
p!'Op::>rção das respectivas teshdas. 

F 

Do cUreito de construir 

metro c meio, cxcluido o da. parcele diviso-
ria, pagando cllc o valor do chão e fazendo 
;L sua C'tsta a pal'ede divl >oeia . 
_ Art. 6G8. N<1 reconstrucção dos prcdios 
urlnnios, que ultrapassarem o alimento clas 
rcspecti v as ruas, seus donos serão obrigados 
[), recual·os até o mesmo alinhamento, mas 

· não se considera, reconstrucção o simples 
Art. 661. O dono de um tenm10 pó de lo- concerto, nem os r aparas de mm·a consee-

vantar ndlo as construcç~ões que lhe aprouver, v ação. 
salvo o di~·eito dos visinllos o as disposições Art. 669. Nas cidades, villas e povoações, 
regnlamentarcs sobro a fôrma, segurn.nça e cujas casas estoj:1m ·arruadas e cujas ruas 
hygiene dos prcdios urbanos, e as de policia tenham sido cordeadas pela autoridade com-
dos es tabelecimentos iadustriaes. potente, o dono de um chão vasto pód.e edi-

Art. 662. Todo vlsinho pôde embn.rga1' a fi cal-o, emmadeirando na parede divisaria, 
construcção do outro quo ultrapassa,r os li- do predio visinho, si ella t\ ver capacidade 
mitos da sua, áraa, ou que lançar as agu(ts do para supportar a nova construcção,modiante 
seu tecto, on abrir janella sobre o terreno o pagamento do valor da metade da parede 
do reclamante. e do chão corre.Jpondento. 

Art. C63. Aquelle c1ue consentir na aber- Art. 670. O visinho que constróe primeiro 
tura de janella, ou na collocação cJ.e sacada pôde a.ssentat' mcta,de da parede divisaria 
ou gotteira, sobre seu terreno, só poderá sobre o terreno contíguo, sem projuizo elo 

,exigi!' o tapamento- dac1uella, o.u a, r.emoção direito de haver a. meta,de do seu valor, 
clo.>tas até um an uo depoii! de concluicla a quando o outro emmadeirar nella, mas cst'l 
_nova constrl!cção. Passado este pr;,tzo, o pôde, ne3SO caso, :fixar a largura do alicerce, 
dono t,lesta poderá propor ao visinho a acção assin;1 cJmo a profundidade, si o chão não 
conCoaso1'ia daquellas servidões· e defendel-as for de rocha. 
pelos interdictos ou excepçõos eompe- Paragrapho unico. Quando a p~relle di-
tontos. vi saria for propria de urn dos v1sinhos c 

A1·t. 664 . Em predio'rustico as novas con- não tiver cap:J.Cidade para ser em madeirada 
strucçõcs não poderão ser feibs a menos de pelo outro, osto não podeP{~ fazer alieerce ao 
mctl•o e meio do limite, sem licença do vi- pé dolla sem dar c::tução, áquelle elo ri:;co 
si nho respectivo. Esta disposição compre- · quo cor1•erá a SlHL constt•ucção, om conse-
hende o.> accre.o~cll11os das construcções já quoncia do mesmo alicorce. 
existentes. Art. G71. O condomino do uma parede 

Art. 6G5. As estl'ebarias, os CLU'J'wos, os commum pó do utiliswr-se dcll::t at6 o meio 
chiqeiros, as e.>ti umeira'3 e, om ·geral, ·a,s ele sua cspessuea, comta,nto q uc não compl'O-
construçõJs de nwt~rezw <1 pecjudicarcm as mett!;t a segtn'wnça nem a. . separaç:ão dos 
v isinh:1s, devem ser, wo menos, me·~ro o dons prellios c, ant ::Js üe usar deste direitos 
meio distante3 destas. . avise ao outra das modi ficações que preten-

Art. 666. O proprietario póde tambem cler fazer na mesma pa,rcde. 
embargar a cons trucção do visinbo, sempre Art. 672. Não póde, porém, sem consen-
quo ella tirar a luz de um edificio seu, de timento do outro, fazer, na pa,rede meieirw, 
modo que um ou mwis compartimento.> ou armarias, nem _ obt•as sernelllantes, em cor-
lagares deste não possam mais ser appli- rospondoncia com outr.as ana,Jogas, já exis-
cados ao seu destino anteriot' sem illumina- tentes elo lado opposto. 
ção artifical. Art. 673. O dono ele um cclitlcio ameaçado 

§ 1. o O mesmo direito lhe compete, si a pela in ta Ilação de chaminés, fogões ou for-
nova constrncção do visinho impoc'tar, para nos no llredio contiguo, vóde emba,rgar a 
a sua, uma depreciaç-ão de dez por cento, obra e até pedir o auxilio da policia,, si não 
pelo menos. houver tempo do recorrer á auctoridwde ju.di-

§ 2. o A construcção, que já existir impor- ciaria. 
ta,rrdo essa depreciação á outra. visinhn:, não Ar 1. 67<1. Não é licito encostar em parede \ 
poderá ser eatendida, nem levantacla sem moieira ou pertencente ao visiaho, sem o 
consentimento do dono desta. consentin:ionso des ';e, formdha,s, fornos de 

§ 3.• Na duvida, presume-se depreciada a. forja ou de fundição ou · outra.s installaçõcs 
de mais valor o, si forem equivalentes, a semelhantes. 
mais antiga. . Art. u75. Não se incluem n::t prohi!Jição 
. Art. 667. Quando so rcconstróe um predio dos ::trt·igos ant.ecodent.·Js as cham'nús ordi-
Hrbano, que tom, ao menos, dous lados cn- darias, nem os furn.os do coztnha. _ 
Cl'wvad.os noutro, o dono deste poder:~ e:d- Art. 676. Siio proltibiclas ws ios t~llaçoes de 
gir quo sejam sepm·ados por um espaço de nature~n, a, tomar imp:Jras ou nnpropr1as 

v~. I · ~ 



90 CODIGO CIVIL BRAZILEHl:O 

para uso ordinario . as aguas do poço ou 
fonte alheia, preexistente ás mesmas instal-
lações. 

Art. 677. No seu proprio terreno tambem 
não é permittido fazer oxcavações que ti-
rem ao poço ou fon te de outrem a aglla no-
cessaria.. E', porém, permitticlo fazel-as 
quando apenas diminuírem o supprimento 
do poço ou fonte elo visinho, c não forem 
mais profundas que o deste, em relação ao 
nivel do lençol cl'agua. 

Art. 678. Todo prophe~ario é obrigado a 
consentir que o visinlw entro opportunamen-
te no seu proclio, e uso clelle temporariamen-
te, quando isso for inclispensavel para repa-
ração ou limpeza da casa elo mesmo visinho. 

Art. 679. Si o primeit·o so1If'e com i ~so 
algum damno, tem direito a uma indemni-
zação plena da parte do segundo . Este devo, 
além disso, usar daquella faculdade no tempo 
e do moclo menos incommodo para o seu 
v isinho e, sempre que forpossivel,avisal-o-á 
com antecedencia. 

Art. 680. As m~1=nnas disposições appli-
cam- so aos casos de limpeza ou roparaçi'Lo 
dos exgottos, gotteiras o cloacas, assim como 
dos poços o fontes. 

SECÇÃO VIl 

DA PERDA DA PROPRIEDADE DIMOVEL 

Art. 681. O proprietario de um immovel 
perde o sou direito sobre elle, desde quel o 
titulo ele acquisição, por parte de outro, é 
transcripto n J registro predial. 

ferro e,om geral ,de quaesquer vias publicas; 
3. 0 A construcção do obeas ou ostabele· 

cimentos destinados <~ commodidadc geral 
dos habitantes de uma povoação, a decoração 
o a salubridade destas ; 

4. 0 A exploração ele minas. 
Ar~ . 686. Nos casos ele perigo immincnte 

ou neceosidado urgente, como elo guerra, 
commoção, fome geral ou poste, cessarão 
touas as formalidades ordinal'ia~ da des-
apropriação, e poder-se-á tomar pos.Je üo uso 
ou mesmo elo domínio, quanto baste par::t. 
sat isfa.zer a necessidade publica, mediante 
uma. declaraçào prec'sa , prévia.mento en-
tregue ao proprictario, nL1. presença de trcs 
testemunhas que a assiguem . Procmler-so·â, 
logo quo for pússivel, á liquidação da in-
domnisação que devo ser paga ao propl'io-
tario. 

ArG. 687. Nos outeos casos, o proprlotario 
será. peéviamento · indomnisado. Si recmmr 
receber a indomniS<tção, far-se··<'t a consi-
gnação della no d_eposito publico,. ficandõ 
livro a interposição de recursos logaes. 

Ad. 68S. A propeiedaele caclasGrada e re-
presentttda por t itulo transfe rível mediante 
endosso, considera-se extincta pal'a o pt'o-
prietario anterior, desde quo o official com-
p3tonto lançar a devida nota no verso do 
mesmo titulo. 

CAPITULO III 
_ DA ACQUIS!ÇÃO E PERDA DA PROPR.IEDADEl 

1\iOVEL 

SECÇÃO I 

DA TRADIÇÃO 
Art. 682. O abandono da propriedade im-

movei sô começa a produzir effeito depois 
que o acto de ronuncra é transcripto no r~-
gistro predial. . , 1 Art. 689.A translação, entre vivos, da pro-

O immovel assim abandonado entra pam prieclado movei resulta da manifestação ela. 
0 domínio do Es ~ado em cujo tonitorio es- vontade do proprietario segnida da tradição 
tiver situado. - ela cousa ao adquirente . 

Art. 683. Percle-s3 i;;>,mbem a Pl'opriodade Si o adquirente j(t estiver na posse da 
· 1 · c1 d · 1- cousa, a declaração da vontade é bastante. nnmove em consequencta e esapropr1açr o Art. 690. 0 proprietario pôde- transmittiL• por necessidade ou utilidade publica. 

Art. 684. Consideram-se casod de noces~i- o seu direito ele propriedade e continuar na 
dado publica : posse directa do bem alienauo, cnja posse 

inclirecta pertencerá, então ao adquif'onte. -
1. 0 A defesa ela Uniã.o ou do algum elos I~s· Art. 691. Si :1 cous i:1. a lienada estiver na 

tados; · po.>so do ter·coiro, o adquirente obterá a 
2.a A segueança publica ; pos.1e incliroct'J. pel:1 cessão que lhe fizer o 

1 ~.o Os soccorros publicos nos casos ele forro alienante ele sou direito á restituição • da 
ou do outra calamidade ; coma. , 

4. a A salubridade publica. Art. 692. Nos cl\sos dos dons artiges ant0· 
Art. 685. Consideram-se c::tsos elo utilidade cedentes, a acquisição ela posse indirocta 

publica: · firma uma relação do direito, quo sub.)tituc 
I . a A fundação de povoações o do esta~e- a t~raclição. 

locimentos de assistencia, do educação pu Art. 693. Feita por quem não é proprie-
de instr ucção publica; . tario, a tel\clição não opera a tl'aosforoncia 

2. 0 Abertura, alargamento ou prolong~- elo domínio ; mas, si o al ienant!:l adqui~c 
mento de ruu.s, can;tos, praçLtS, csteadas ~e depois a peopi·iedade da cousa., entende-se , 
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que a translação do • domi•nio 
desde o momento da teadição. 

se realizou, no fuotlo do mar e por elle stto arrojados ;ts 
pt·aias, uma vez que não apresentem signaes 
de domínio anterior. Art. 694. Tambem não opera a transfe-

rencüt de domínio a tradiç~o, quando é nullo 
o acto quo lhe serve de cauga. 

Art. 695. Quando a causa teanslaticia do 
dominio é um acto judiciario, o juiz é r~pre
sentante legal do pi·oprietario para eJfoctuar 
a tradição. ~ 

SJ!;CÇÃO II 
DA USUCAPIÃO 

SI';CÇÃO IV 

DA INV!>1'1ÇÃO 

A 

· Principias geraes 

Art. 704. Aquelle que acha uma cou3a 
Art. 696. AElltelle que, durante tros annos, alheia perdida é obrig;vlo a rostitnil•a a seu 

ininterruptamente e sem impt1gnação, pds- dono ou possuidor legitimo. 
sue um movei a titulo de proprietario, ad- Aet. 705. l'lão sendo conhecido o dono ou 
quiro a sua propeiedade. possuidor legitimo, o achador deve procurar 

A posse que não repousar em titulo .insto descobril-o. Si não descobrie, apezar de seus 
ou que fo_r ioqui_p.ada de J~(L fé ini~!-tl O!! esforços, deverá entregar o objecto achado 
superv:en1ente, nao conduz. <L ~sucapmo tr1- á auctoridade policial do lagar. 
cnnarta ela~ causas movm~, wdependonte- Art. 706. Aquelle que restitue o objecto 
mente do_ tttulo ou de_ bo~ fé- .achado, t endo peocedido segundo o preceito 

Art. 69t. As peoseripçocs dos ç.rts. 633 e do arti(fo anterior tom direito a uma recom-
635 applica.m:sc á usucapiílo dos moveis. pensa ;azoavel e ~ inclcmnisação pelas de3-

Art. 698. S1 a posse do mov~~ se prolonga pezas que haja feito com a conservaçílo e 
por 30 annos, produz a usucap1ao. transpol'te da causa. 

SECCÃO III . f\.rt. 707._ O inventor resp~nde _pelos pre-
• JUIZOS occas10nados ao propr1etarw, quando 

DA occuPAçÃo tiver procedido dolosamente. 
Art. 699 .. Aquolle que se apossa do uma 

cousa ~ movel, sem dono, adquire a sua pro-
- priedade desde logo, si a occupação do1La não 

for proltibida por lei. 
Art. 700. As causas inoveis tornam-se 

Sdm dono, quando o proprietario as aban-
dona com intenção de renunciar aos direitos 
que tem sobre ella. 

Art. 701. O ahandono não no presume, si 
a causa tiver algum valor. 

Art. 70.2. Quando o abandono é feito ·na 
intenção de favorecel' certas pessoas, uni-
camente ellas adquirem a sua pl'opriedade 
pela app1·ehensão. 

O auctor do abandono conserva, então, o 
direito de reivindicar o ohjecto abandonado 
ou do exigir seu valor do quem inju~tamonto 
o approhenda. 

Art. 703. São tambem causas som dono e 
aptas pae.:t a apropeiação : 
· 1. o Os animaes selvagens emquanto con-

scrvam-n, sua natural liberdade; 
2, o Os animae:J domesticados si tiverem 

perdido o habito de voltar ao lagar onde 
costumavam recolher se, o si não existir 
mahJ asJignalamento da propriedade a que 
se achavam submottidos; 

3.• Os enxames do abJlhas, embol'a ante-
riorme ntc apropriados, mas cujo de no não 
os reclama immediatamento ; 

4. 0 As pedras, conchas e outros productos 
mineraes, vegetaes ou animaes que existem 

Art. 708. Si decorridos seis mezes depois 
do aviso quo a policia é obrigada _a fa.zeJ', 
ninguem se apresentar justificando o seu 
domínio sobre a cousa, será ella vendida em 
hasta publica. Deduzidas do preço da venda 
D.s (lespezas feitas e a recompensa. o rema-
nescente pertencerá ao Estado onde a cousa 
foi encontratla. 

Art. 709. Arrematada a cousa, extingue-se 
definitivemente a propriedade daq_uelle que 
a perdeu. 

B 

Dos thesouros 

Art. 710. Q Liando forem achadas, casLml-
mente, causas preciosas quo tenham ficado 
occultas por tanto tempo que nã.o se possa 
mais saber quem ú o seu proprietario, serão 
ollas divididas igualmente entre o inventor 
e o dono do predio onde o thesouro se acha v a. 

Art. 711. Si o inven·tor tiver feito pes-
quizas ~u excavações para descobrir o the-
som'o, ou si occultar o achado, perderá, em 
prrJVoito do proprietario do predio, o dil'eito 
quo lho confere o artigo anteriot', c respon-
dodL pelos damnos que das posquizas e exca-
vações tiveram resultado. 

Art. 712. Ao achado do cous:1s preciosa3 
pódo· contestai' a qualidade do thosouro 
quem se julgar com dieeito <i sua proprie-
d.:tde. 



92 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

SECÇÃO V 
DA CAÇA 

Art. 7!3. Pertence ao caçador o animal 
apanhado por elle, esteja morto ou vivo. 

Art. 714. Emguanto o caçador for em se-
guimento elo animal que tivor ferido nin-
guem se póde apoderar delle. 

Art. 715. Observadas as prescripções re-
gulauoras do exercício da caça, póde elle ter 
lagar não só em terrenos proprios como em 
terrenos allwios abertos e não cultivados. 

O caçador responde, porém, pelo prejuízo 
que tiver causado. 

Art. 716. Si a caça ferida se acolher em 
terreno cercado, murado, vallado ou culti-
vado, e dono deste, não querendo permittir 
a entrada do caçador em seus domínios, de-
verá ent1·egal-a ou expulsai-a. 

Art. 717. O caçador que penetrar em ter-
reno alheio cercn.do, murado, vallado ou 
cultivado, sem permi.;;são do seu dono, não. 
só perderá em proveito deste a caça que 
a,panhar, como respond::rá pelos damnos a 
que der causa. 

Art. 718. Não se reputarão animaes de 
caça os dome.>ticados que fugirem a seus 
donos, emqnanto estes forem c:L sua pro-
cura. • 

Art. 719. E' licito ma:tat' os animaes fe-
rozes qtJe fugirem de suas clausneas. 

s:mcç;~,_o vr 
DA PESCA. 

Art. 720. Pet·tence ao pescador o pej'.x.e 
que puder apanlutr. 

Art. 721. Em_quanto o pescauoi' for om 
seguimeqto, do peixe ou eotacco que tiver 
arpoado a nlnguem é licito apoderar··Sc 
dollo. 

Art. 722. E' livro n; pesca em 11guas pu-
blicas, salgadas ou doces. ~ 

Art . 7 20 . A pesca só pó de se1· exercid11 
nas aguas particuala1•es í1lheias, si não esti-
verem cercadas. Si as aguas estiverem cer-
cadfW, terá n,pplicação o disposto no art. 717. 

Art. 724. Quando aguas particulares ati~a
vessn.rem terrenos de diversos donos, cada 
um elos proprietarios ribeirinhos tem direito 
de pescar, do seu lado, até o meio dollas,1 n, 
monos que haja direHo adguieido em coH-
tl'ari.o. I 

SECÇÃO Vli 

DA ESPECIFICAÇÃO 

Art: 725 .. Aquclle que, trahalbm~do qm 
materw, pnmn,, prouuz uma rspec1e nova, 
fica sondo proprietario desta, si. a màteria 
era su1 ao menos em }larte, o não pode re-
tqmar a fórma anti.s-a. 

Art. 726. Si a ma-teria empregada for 
toda alheia c não for possível, a smt redu· 
cção á fórma anterior, a nova especie per-
tencer{!, ao especificador do boa fé. 

Sendo praticavel a reducção, .a especie 
nova pertencerá, ao doilO da ma teria p~·ima. 

A mesma solução terá Jogar, si a nova es-
pecie irrecluctivel á fôrma anterior tiver sido 
obtid.a de má fé. 

Art. 727. A parte lesada nos casos dos 
arts. 725 e 726, prirnoira parte e segunua, 
torá direito a uma indernnisação razoavel. 

Art. 728. A c.;;peciücaçã.o procluzida por 
algum elos modos designados no art. 75 
ns. 1 a 3, confere sempre a propriedade 
ao especificador, mas não o dispensa da in-
demnisação devida. 

SECÇÃO VIII 

DA. CONF USÃO E A.DJUNCÇÃO 

Art. 729. Quando cousas de üiver.>os donos 
são misturadas, confundidas ou ajnnctadas 
continuam a pertencer aos donos anterio-
res, si é possivel separal-as sem deteriora-
ção. Não sendo possivol, ou exigindo a sepa-
paração despezas excessivas, os mesmos 
donos ficam possuindo o todo indiviso ·na 
proporção do valor das cousas no momento 
da reunião. 

Si uma elas consas deve ser considerada 
principal, o proprietario dclla adquire n. 
propriedade d.o todo, e i11domnisar<í os 
outi·os. 

Art. 730. Si a mistttra, confusão ou ad-
juncção foi feita de má fé, cabe á otrtra 
parte escolllCr cn tre gLlardar o todo, pagan· 
üo a porção que não for sua, e abandonar o 
que l lw pe1•tencoe, mecl iante uma indemni-
S),ção compJota. 

CAPITULO lV 

DO CONDOMINO 

SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES DOS CONDOMINOS 

Art. 731. Cctda condomínio pôde: 
l. o Usar livremente ela co usa commum, 

segundo o destino delta, e sobre a mes-
ma exercer os dieeitos dominicaes - que fo-
rem compati v eis com os dit·eitos sinililares 
dos outros ; · 

2. 0 Alheiar a sua parte indivisa ; 
3. o Reivindicar a cousa commum contea 

um terceiro detentor. 
Ar~. 73:?. Todo coodomino 6 obrigD,do a 

concorrer, na proporção de s11a paete, para 
as despezas e consoi·vação da cousa c.om-
mum, e a supportar, na, mesma razão, os 
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onus a que ella estiver sujeita.. Si algum 
não saLisf'az essa obrigação, pode ser coagido 
a abandonar sua parte, mediante uma jus-
ta indemnização. · 

Art. 733. As dividas contrahidas por con -
domino, em beneficio da communhão e du-
rante ella, obi'igam exclusivamente o contra-
he•üe, mas lhe cabe acção para haver de 
seus consortes o reembolso do que houver 
pago. 

Art. 734. Si a di vida ti ver sido contm-
hida collectivamente por todos os condomi-
nos, sem determinação das pttrtes que a 
cada um cabe na obrigação e sem estipula-
ção de solid<triedade, entende-se que se obri-
gam por partes iguaes. 

Art. 735. Cada condomino é responsavel, 
para com os outros, pelos frnctos que tiver 
recebido da cousa commum, c pelo damno 
que lhes tiver causv.do, por ,·ua negligencia. 

Art. 736. Nenhum dos peoprictarios po-
derá fazer modificações na cuusa commnm, 
sem consentimento dos outros. 

Art. 737. E' licito ao condomino pedir em 
todo tempo a divi.>ão de cousa commum, 
comtanto que a divisão sej<t posJivcl. 

Art. 738. E' valida, entretanto, a conven-
ção de conservar a cousa indivisa, por um 
espaço de tempo nã') excedente <1 cinco an-
nos, e é permittido renovar esse convenio . 

Art. 739. Si a in di visão for condição e.' ta-
belecida pelo doador ou testador da cousa, 
entende-se que foi ella estabelecida sômentc 
por cinco annos. 

Art. 740. A divisão entro os compropric-
tarios é simplesmente declarativ<t e não 
traslativa da propriedade. 

Art. 74I. Quando a cousa for indivisível 
c os condominos não concordarem· na adju-
dicação della a um de seus consortes medi-
ante indemnisação aos outros, deverá ella 
ser vendida e partilhado o preço. 

SECÇAO Ií 

DA ADil!lNIS'fRAÇÃO DO CONDOMINIO 

Art . 742. Si pelét natureza da cousa ou 
por falta de accorclo dos couclominos, nã.o for 
posslvcl o uso o gozo em commum, resolve-
rão elLes si a co usa deve ser administrada 
ou alugada. 

AL't. 7'13. A decü;Ko d<t maiol'Üt lJl'evalo-
cer<t para a escolha do expediente a adoptar. 

Art. 744. Pronunciando-sG a ma-ioria pela 
administração, escolherá tambem quem deva 
exercei-a. 

Art. 745. No caso de ter sido alugada a 
cousa commum, o condomino deve ser pre-
ferido á pessoa extranha, em igualdade de 
condições. 

Art. 7'16. A maioria de qnc aqui se trada 
não será numoeica, mas em peoporção com 
os valoee.J dc.s par·tcs dos condominos. 

As deliberações não teem força de obri-
gar si não forem tomadas por ·maioria 
absoluta, isto é, excedente á metade do va-
loe da cousa commum. 

Havendo empate, decidirá summariamen·tc 
o juiz, a requerimento de qualquer do.> con-
dominos, e depois de ouvir os outros. 

Art . 7•17. 0.,; fructos da cousa commum, 
não havendo em contrario estipulação ott 
disposição de ultima vontade, distribuir-se-
h~o pelos conclominos na proporção dos va-
lores de suas partes. 

Art. 748. Em caso de duvida, presumem-
se iguaes as partes dos condominos. 

Art . 749. O condomino que administrar 
a cousa commum sem mandato dos outros 
será tido como gestor de negocias. 

SECÇÃO III 

DO CONDOMDIIO POR MEAÇÃO DE PAREDES, MUROS, 
CERCAS E VALLOS 

Art. 750. O condomínio por meação de 
paredes, muros, cercas e vallos regula-se 
pelos principios goraes da secção I deste ca-
pitulo e pela secção VI, lettras E e F do ca-
pitulo H deste titulo. 

Art. 751. Todo p1•oprietario que tem 
direito de construir parede, muro, cerca ou 
vallo na extremidade de um immovel, tel-o-
ha para adquirir meação na parede, muro, 
cerca ou vallo ele sou visinlw, pagando-lhe 
metade do valor da actual da obN divisorüt 
e metade do terreno. ' 

Art. 752. Si os dous vlsinhos não chega-
rem a um a:::cordo sobre o preço da obra di-
visaria, poderá o pretendente citar o dono 
della, para fazel-o avaliar por louvados, 
correndo as despezas a custa de ambos. 

Art. 753. Qualquer que seja o preço da 
meação, emquanto o visinho pretendente 
não o pagar ou depos'i&ar, nenhum uso pode-
r;:t fazel' da parede, muro ou -<mtra obra di-
visaria. 

CAPITULO V 
DA PROPRIEDADE RESOLUVEL 

Art. 754. A resolução da propriedade re-
troagirá sempre ao dia em que tiver sido 
ell<t adquirida, si não houver na lei ou em 
actos juriJicos disposição cxpt·csS<t em con-
tmrio. 

Art. 755. Revogado o clominio com ef-
feito retroactivo entendem-se revogados os 
direitos rcaes soure elle concedidos, em-
quanto IJenclia a condição rcsolutoria, e o 
proprietario em favor de quem se opera a 
resolução póde reivindicar o objecto do do-
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minio do poder ·de quem quer que o de-
tenha. 

Art. 756. R~solvondo-se o domínio sem 
cfreito rctl'oad ivo, o rcstituinte sc1'á consi-
derado como proprietal'io perfeito, até o dia 
da resolução, substituindo as alienações e os 
onus ren.cs sobre clle con.;tituidos. 

CAPITULO VI 

DO DIREI'l'O AUCTOltAL 

Art. 757. Purtence exclusivamente ao 
auctor do uma obra litteraria, scientifi.ca ou 
aelistica o direito de reproduzir ou u.uctori-
sar a reproducção do seü trabalho por qual-
quer modo que seja. 

Art. 758. Goza dos direitos de auctor, 
para os ?Il'eitos ~cJnomicos garantidos por 
este codtgo: o edrtor de·uma obra composta. 
de a.rtigos ou trechos de auctores di versos, 
mas formando' um todo, como jornae.s re-
vistas, diccionados, encyclopedias ~ se-
lec tas. 

Cadu. a.uctor de artigo ou tre.cho conscrvu., 
entretanto, o direito auctoral sobre a sua 
producção, podenuo reproduzil-a em sopa-
parado. 

Art. 759. O editor exerce tam!Jom os di-
reitos a que se refere o artigo antecedente, 
quando a o!Jra é anonyma ou pseudonym<t. 

Quando o auct::Jr se fizer conhecido, assu-
mir·<l o exercício de seus direitos. I 

At·t. 760. As traducções participam de 
protecção legal concedüla ús obras orj'o·i-
naes, quando são auctorizadas ou são ele 
obras que já pel'tencem ao domü)io cqm-
mum. 

O traductor, nã.o poderá impedir outras 
traducções, a nã.o ser que o auctor lhe te-
nha concedi.do essa faculdade. 

Em todo o caso, o traductor podo l'.:.elu.-
mar contra uma nova traducção, quando 
esta for mera reproducção da sua c não um 
trabalho feito sobre o original. 

Art. 761. Quando uma obra feita em eol-
laboração não 6 susceptível de divisão nem 
é da cspecio pl'evista }lelo art. 7.58, os ~olla
horador.:~s gozam, não havendo convenção 
em contrario, de direitos iguaes, não po-
dendo qualquer delles, sem o consentimento 
dos outros, reproduzil-a nem auctorizaJ? a 
sua reproducção. 1 

·§ l.- 0 O auctor de uma composição musi-
cal fmta sob_!'e um te~to lloetico de qualquer 
natureza, nao necessita da auctol'ização do 
escriptor para publicar, executc"u· ou alienar 
seu trabalho, mas llte devo uma indemnisa-
ção razoavel. ' 

O poeta c~nserva seu direito auctoral para 
a reproducçao elo texto sem musica. 

§ 2.° Fallccenuo um uGs collabol'adores 
sem succ:Jssoe, o sou direito accresce aos 
sobreviventes. 

AeG. 762. Em caso do desctccordo ontec os 
collaboradoros do que trata o <trt. 748, pt•in-
cipio, deciuirá a maioria numerictt, c, não 
havendo maiot'ia, o juiz, a requerimento de 
qualquer dellos. 

§ L o O comprietario di'Scordante pode 
excusar-se a contribuir para. as despezas da 
reproducção, abandonando sua parte nos lu-
ct·os. Pode igualmente recusar que seu nome 
figure na o hra. , 

§ .. 2. 0 Toda. via cada um dos compropriei;a-
rioJ pode, individualmente e som necessi-
dade de assentimento dos outros, fazer va-
ler seus direitos contra . terceiros que não 
sejam legítimos representantes dos direitos 
dos outros. 

Art. 763. Actuelle quo, legalmente auto-
rizado, rept•oduz uma obea de arte, por um 
proc3Sso artistico differente, 6 considerado 
auctor em r.:~lação á obr<t por elle produ-
zida, a_indaque o original tenha cilbido no 
dom inio commum. 

ArL 764. Si um:1 obra. tllea.teu.l ou musi-
cal tiver sido pablicadu. c exposta á venda, 
entende-se quo o <tuctor consenbe na suu. ro?-
prescn.t<tção ou execução em qmtlquer loga.e 
onde não se exija retribuição u.lgnma por 
sw1 a\ldição. 

Art. 765. O direito de auctor sobt•e as 
composições mu.>icaes comprehonde a ütcul-
dadc do fi.tznt' <1tTanjos o variações sobm 
mo ti vos da o lJra original. 

. Ar:t. 76C'i. A ces<;ão ou heranç<.t, quer elos 
dtrettos de aucGor, quer uo object') que rna-
tel'iali.Ja a. ·obra de arte, lit teratura ou 
sciencia, não dá o dü·eito do modificai-a. 

Art. 767. O direito do actor sobre a smt 
obra litteraria, scientifica ou artística passa 
por morte delle a seus herdeiros ou cessio-
na.ri.os som limitação de tempo. 

Pa.ragraplw.:~mico. E' permittida. aos go-
vernos du. Umao e dos Estudos a clesapeo-
priação, por utilidade pnblica, mediante 
indempisação previa, do qualquer obra já 
pubUca(ln, cujo proprict::tl'io não a quizer 
reeditar. 

Art. 768. Morrendo o auctor sem herdei-
ros, a obra eatra para o domínio commum 
salvo o rliroito ·de seus credores. ' 

Art. 769. Pertencem á União, u.os Estados 
e r~os municípios: 

I. o Os manuscriptos de seus archi vos e 
repartições ; 

2 ." As obras preparadas pot' en<wmmencla 
dos re.>pectivos governos, o publicadas á 
cusG<t dos cofres publicas. 

Art. 770. As obras publicctdas pelos Go-
vernos Federal, Estadoa.l ou Municipal não 
sendo actos publicas nem documentos' offi-

· - -0 

.j 
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ciac.,, cnjram par[~ o domínio commum 
quinze annos depois de editadas. 

A1·t. 771. Ninguom pode reproduzir uma 
obrét gualqLter qtte ainda não tenha cahiclo 
no domínio connnum soll o pretexto de ao-
natal-a, commental-a ou melhorai-a, sem 
pctmissão do auctor ou do seu represen-
tante. Essas annotações ou commentarios 
podem, entretanto, ser dados á luz em se-
pa1·ado e constituindo uma obra indepen-
dente. 

Art. 772. A permissão do auctor é tam-
bem necesssaria para se fazer um resumo ou 
compendio de suu obra. 

Art. 773. Não se considera offensa ao di-
reito auctoral : 

1. 0 A reproducção de passagens ou trechos 
de obeas já pttblicadas, e a inserção, mesmo 
integral, de pequenas composições no corpo 
do uma obra maior, comtanto que eJta 
tenha. um caracter scientifico ou sPja uma 
compilação composta - pam fim litterario, I 

-religioso ou didatico. -
1. o Deverão ser indicados a obra lle o nele 

é cx&rahida ét passagem e o rtome do auctor; 
2. o A reprodttcção, em dial'ios ou perio-

dicm, de n,oticiétS c artigos som caeacter 
littcr<Lrio ou sclentifico, que t enham sido 
publica,clos em outros cliarios ou periodicos, 
devendo ser indicados o nome elo auctor c o 
llo jomal ou periodico de onde foi fui ta a 
tr;mscripção ; 

:3. 0 A rcproelucçã.o, em cliat·ios e }1CJ'io-
dicos, de cliscue.;os pronu ruütdos em reuniões 
publicas, qualquer· que soja <L sua natlll'cza ; 

4. o A reprodução ele todos o3 acto:s publicas 
e documentos offici.J.cS da Uniã.o, dos Estados 
e dos Municípios ; 

5.0 A citação, em livros, jornaes ou re-
vistas, de passagens de uma obra qualquer 
com intuito ele desenvolver uma cr·itica ou 
polomica; 

6. 0 A cópia feita á mão de uma obra qun.l-
quer, comtanto que não so destine á vei1da ; 

'7 •0 A reproclnção, no corpo de um escripto, 
do obeas de artes figurativas, comtanto que 
o escripto seja. o pl'incipal c as fi guras sirvam 
siluplospwnte para explicuçã.o do texto, sendo, 
po1•ém, obrigatoria a indicação do nome do 
u.Uctor ou da fonte que foi utilisada; 

8.0 A utilisação de um trabalho de arte fi-
gurativa para olJtor-se uma. obra nova; 

9.0 A reprodu.::ção de obras de arte que se 
encontram nas ruas e praças; 

10. A reproducçã.o de retratos ou bustos 
de encommeuda particnlM', quando ella é 
feita. pelo pl'opr ietario dos objectos encom-
menclados. 

A pessoa representa-da no ret1'a'Go e os seils 
snccessores immediatos })od;;m · oppor-se a 
que elle seja, reproduzido ou exposto publica-
mente. 

• 

Art. 774. São poss:xws e incedivcis: 
1.0 O dil'eito de ligar seu nome a qualque1· 

producto de SLt<t in~clligencia ; 
2. 0 O ele emendar c reformar, em Cétda 

nÜ\Vllt edição, a obra publicada, respei~ é\dos 
os direitos do editor. 

TITULO UI 
DOS DlnElTOS REAES SOBRE COUSÁS 

ALI-miAS · 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 775. Sómente se consideram direitos 
reaes 1 a.lém da propriedade: 

A emphyteuse; 
As servidões prediaes ; 
O usttfructo : 
A lía bita.ç'io ; 
As rendas constituídas sobre immoveís; 
o-penhor; -
A antichrose; 
E a lly pothcca. 
Art . 776. Os direiGos reaes solJre cousas 

movei:>, quétndo CO JHGitLüclos ou transmittidos 
por· actos entre vivos, <tquirom-se sómente 
com a tradição. ' 

Art. '77'7. Os dire'itos ro.J.es sobre immo-
vc i.s constituídos ou 'teansmittidos por actos 
en.tr·c vivos adquirem- se unicamente depois 
da inscripç:'í.o, no registro predial, dos respe-
cti v0s ti tu los. 

Art. 778. Os onus reaes adherem á causa 
e a segt1em no tea.nsi to ele uns para outros 
pa trimonios. 

CAPITULO H 

DA EMPllYTEUSE 

Art. 779. A emphyteuse resulta de acto 
entre vivos ou de ultima. vontade, que attri-
bua a u,mn. pessoa o domínio directo c a outra 
o domínio util do mesmo predio, cumprindo 
ao emphytenta pagar annualmcnte uma 
pensão ao senhorio directo. 

Art . 780. A pensão ou fàro deve se1· certo 
e invaria.vel. 

Art. 781. Só podem ser objecto de em-
phyteuse teeronos incultos ou despidos de 
edificação. 

Art. 782. Compete ao emphyteuta uti-
lisar-so do immovel, com os seus ft'uctos e 
accessões como nm proprietario pleno . _ 

Paragrapho unico . O thesouro achado no 
terreno aforado divide-se entre o emphyteuta 
e o inventor, como si fosse achado em pro-
prieda,de allodial • 
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Art. 783. Corre ao emphybnh a ohri-
gaçio de sa.t i~fazer os impostos predia.cs o os 
orrus reaes que gravarem o immovel afo-
rado. 

Art . 784. O emphyteuta Iü1o pócle vcndl8l' 
nem dar em pagamento seu domínio util, 
sem avisar préviamerrtc o -senhorio diree to, 
pa.rct que este exerça o seu direito de opção. 

Art. 785. O senhorio dieecto, na hypot hese 
do adigo antecederrte, i;em trinta dias p<tra 
declctmr, por cscl'ipto datado c assignaclo , 
que quer.• a preferoncia na alienação, pelo 
mesmo preço e nas mesmas condições. 

Si, dentro do prazo indicado, o senhorio 
directo não responder , ou não dor o preço d<t 
alienação, poderá o foreiro <:>lfectual-a com 
qnem entender. 

Art. 786. Si o emphyteuta não cumprir o 
preceito imposto pelo art. 784, poderá o se-
nhorio directo usar, não obstante, ele seu di-
reito de preferencia, havendo o predio do 
poder do adquirente, pelo proço da. a.lie-
naçào. 

Ar·t. 787. Sempre que se realizar a ·trans-
ferencia do dominio util por venda ou tlaçi1o 
em pagamento, o senho rio directo, que não 
usar do seu direito de proferoncia, tem di-
r eito(). receber, do alienante, o seu lauclomio, 
que será de douJ e meio por cento sobre o 
preço da alienação, si outt'O não tiver sido 
fixado no tHulo de <tforamento. 

dor?ío SJr pro}Jost::ts e exec.u t~das conte!-1- o 
cabecel, s~tlvo a c.:te o dtectto rcgruSHVO 
contea os out.eo.J p:;la~ re>pectivas qnot.as. 

Art . 793 . Si o empbyteLrfi<t peetendfl e aban-
donar gratuitamente o pt·eclio af'orado ao se-
nhorio directo, os creclo ee.> prejudicados po-
dem oppôr-se dando caução pelas pensões 
futuras, observadas as disposiçõesdosad s. 791 
o 79.2. 

Art. 794. Quando o foreiro deteriorar o 
prodio, de modo consitleravel, o sJnhorio ?i-
rec to poderá recobral-o sem ter do pagar In· 
demniz.ação alguma. . 

O mesmo direito lhe cabe, si o foreiro 
deixae de satisfazer as pensões devidas, por 
tres annos consecutivos. 

Art. 795. Fallecendo o ompl1yteu ta sem 
herdeiros, o domínio util será. devolvido ao 
senhorio clirecto, salvo o direito dos credores 
do primeiro. 

Aet. 796. Todos os aforamentos são resga-
taveis trinta annos depois de constituídos 
(n,inda que o foreiro t en lm renunciado a seu 
·direito de resgate), meclian to o pagamento 
de um capital corrcspondcotc ü. prestaçào 
anoual, sob él, base elos ,juros lcgacs . 
. Art. 797. E' peohibido, para o futuro, o 
conteacto de sub-emphyteuse. 

CAPITULO III 

DAS SERVIDÕES PREDIAES 
Art. 788. O foreiro não tem dieeito á re-

missão do fo ro, por esterilidade ou des truição 
parcial do predio empbyteutico, nem pela 
perda total dos seus fructos; póde, poeém, Art. 798 . A servidão predial é estabelo· 
em taes casos, abandonu.l-o ao senhm·io di- cicla sobro um . predio em fcwor de outro, 
recto e fazer Ü'ansc1'ever o acto de renuncVa, per·tencente a diverso dono. Em razào della, 
independ entemerrte ele asserrtimento delle. o proprietar io do predio serv iente é impe-

Art. 779. Quando o emphyteuta t iver do dido de exercer alguns de seus direitos domi-
doar , dar em dot::~ ou trocar o pÍ'oiio a!'o- nicae3, ou tem de tolerar que o pl'oprietario 
r <odo, poderá li veemente faze l-o. Devel'á, cl<l predio dominan te se utilise elo serv iente 
entretanto, avisar o senhorio direc to dentro sob certas relações. 
de sessenta dias contados do acto da teans-- Art. 799. A servidão não se pt'esume ; n:t 
missão, sob pena de continuar responsavel duviclcl, todo predio se reputa livre . 
pelo pagamento do foro. Art. 800. O titular de uma servidão tem 

Art . 790. Si o predio em}Jrazado for pe- o direito de fazer todas as obra.s necessarias 
nhorado por dividas do emphytenta, o se- para usar della ou para. conserval-a. Si. a 
nhorio directo deve ser citado paL'a assistir servidão for constituída em favor de muitos 
á arrematação e terá a preforencin, sobn!l os predios, os seus p.t'Opl'Íetaeios ~evem todos 
outros lançadores, em igualdad~ tlo cqn- concor·rer p<n·a. a sua conse rvaçao, na pro-
diçõe:; . .1 . .. · ' por.ção das vantagens quo aufel'irem . 

Art. 791. A mesma pi1efercncia.ser-ll:].e-ll::t Art. SO l. Salvo disposição expressa em 
gar~mtida qua?do se t!ver de ÜLZi{Í' .a. ad:}u~i- con~~~ar~o , J':JO tHulo const itutivo da servidão, 
caç~w do preelw, por falta .d.e lanç:,~d'Ut'es . as t·ofoettla&obras devem ser fott cLS pelo dono 

Ae t . 791. Quahtl..o o predio em pY·a'b de vi01: do J!l'etl io <JominanLo. 
a pertencer~ mm~a ;> pessoas, clovl:l.Ql est,iXS, Art. 802. Quando o dono do ))l'etJ. io ser-
dentro de seis mezes, eleger um cabecel, ~o h vicnto é olJrigaclo a 1'aze1' as obras neces-
pena ele d~vo~ver-se o clire!to de escolhel-o slrias 1)ara o uso ou paea a consorvaçií.o da 
ao senhorw d1recto. servidão, quer exclusivamente, quer por me-

Art. 792. Feita. a eleição ou a e3co1ha de tade, pótle eximir-se da ollrigaç-ão abando-
que_ trata o aetigo ant ecedente, ~odas as nn,ndo a proprieda.clc elo mesmo predio ao 
acçoes do senhol'IO contra os foreiros J?O- titulae da servidão, 
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Ar~. 803. Ao dono do predio serviente não 
é licito impedir nem di.tricultar, por qual-
qual modo, o legitimo exercício da ser-
vidão. · 

Art. 804. Quundo o exercício de uma ser-
vidão prediul se restringe a uma parte do 
preéli.o gravado, pôde o propriotario, á sua 
cnstu, mudar o local da servidão p::tra uma 
outra pupto, . comtunto que a mudanç'a em 
.n:J.ll.a cl.iminun, as nntagens do pred.io domi-
nunte. 

Art. 805. O exercício du servid.ão devo 
restringir-se ás noce~sidades do prcdio do-
minante, conciliando, tanto quanto for pos-
sível, osinteresses dos proprietarios dos dous 
predios, ó dominante e o serviente. 

Constituida ]Jara um uso não pôde ser am-
pliada a usos differentes, salvo o disposto no 
artigo seguinte. 

Art: 806. Nas servidões de transito do-
mina o principio de que a mais onerosa in-
clue a menos onerosa, e, •estabelecida a 
menos onerosa, entend.e-so· excluiél.a a mais 
onerosa. 

Art. 807. As servidões prcdiacs são di·· 
roitos indivisiveis. Subsistcm1 no caso de 
partilha, em beneficio de cada umu das por-
ções do prcdio dominante, c continuam a 
gruvar cada uma das pÇLrtcs em quo se di-
vidir o prodio serviente, salvo si, por sua 
nuturcza ou destino especial, só so applicam 
a uma parte dotermi.nada de um d.os predi.os. 

ArL 808. A posso continua o não con-
tcstadn. ele uma servidão por espaço llo tr lnta 
annos auctorisa o possuidor a fazcl-a inscre-
ver em seu favor no registro predial, ser-
vindo-lhe ele titulo a sentença que julgar 
consummada a usucapião. 

Art. 809. Ainda que a servidão se ache 
inscripta no registro predial, considerar-se-á 
prescriptn., si o seu titular se conservar 
i-nactivo durante a construcção de obrai':! no 
predio serviente que impeçam o excrcici.Õ de 
.seu di.reito o por mais um anno depois de 
sn.ber que estão concluidas as mesmas obras. 

CAPITULO IY 
DO USUFRUCTO 

SECÇÃO I 

NOÇÃO DE USUJ.i'll.UCTO 

Art. 810. O dirci..to real do retirar, ele 
uma cousn., os proveitos c utilidades a que 
cllu se presta, pôde ser tomporn.rin.mente 
conferido a algucm que nft,o seja o proprie-
ta, l'io (usufructo): 

Art. 811. O direito .ele usufructo pôde re-
cn.hir sobre ·bens. moveis ou immovois, sobre 
todo um patrimonio ou sobre par:~e dollo. 

Vol, I 

Póde igualmente limitar-se pela exclusão 
de certas utllidadcs. 

Art. 812. O usufmcto de immoveis, quando 
resultar de um direito ele fa1iülia, dispensa a 
formalid::tde da inscripgã.o no registro pre-
dial. 

Art. 813 . O direito de usufructo é inalie.: 
navol por titulo oneroso ou geatu·ito, salvo st 
o aclquü'ontc for o propri9tn.rio. 

SECÇÃO li 

DOS Dl!tEITOB DO USUJ.i'RUCTUARIO 

Art. 814. O usufructuario tem o direito 
de posse, uso, administração o percepção elos 
f1'uctos. 

Art. 815. O direito do usufructuario es• 
tende-se aos accessorios e accrescimos da 
causa, salvo disposição em contrarjo, 

Art. 816 . Quando o usufructo rccác sobro 
títulos de crotli.to, o usufructuario- tem o di-
re:ito não só dç: cobmr as respectivas dividas, 
como o de empregar a importunciu dcllas , 
Tocln.via o emprego corre }Jor sua conta c 
risco, Q, cessando o usufeucto, tem o peo-
prictario o'direito de exig:r o dinheiro em 
espoci.e, em logar ele novos titulas. 

Art. ,817. Quando o usufi'ucto recá.c sobro 
n.polices dn. di vida publica c outros títulos 
semelhantes, de cotn.ção variavcl, a alie-
nação delles só pôde ter logar mediante 
accorJo prêv.Ío entre o usufructuario c o 
propriei;ario. 

Art. 818. O usufructual'io faz seus os 
fructos naturaes, pendentes ao tempo em 
que começa o usufmcto, som obrigação r~e 
pagar de3pezas de producção, salvo direito 
adquirido de terceiro. 

Os fructos naturaes, pendentes ao tempo 
em que cessa. o usufructo pertencem ao pro-
prietario, igualmente sem compensação de 
despezas. . 

Art. 819. As crias dos animaes pertencem _ 
ao usufructuario, deduzido dellas o numero 
necossario para completar o que tinha o 
gado, quando começou o usufructo. 

Art. 820. Os fructos civis ·vencidos na 
data em que começa o usufructo . pertencm11 
ao constituinte, e os vencidos na dn.ta em 
que cessa o usufructo sãio do usufructuarto. 

Art. 821. O usufructuario pótle uesfructn.r 
pessoalmente o predio usufri.liJq, ou arren-
dai-o, mas não mudar o sou gcnero de cul~ 
tura, sem licença do constituinte ou auto-
risação expressa. elo titulo. . 

Esta rostricção final não so entendo com o 
pae e o marid.o em relação ao usufr[\cto dos 
bens do filho ou c'l.a mulher, nos casos em 
que a loi lhes confere esse direito. 

Art. 822. Si o usuf1'ucto rocáo sobro flo-
r.Jstn.s ou minn.s, pod~m .o proprtetn.rio c o 

13 
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usuf1•uctuario prefixar a amplitude do gozo 
e o modo do exp.loração . 

Art. 823 . As cousas que se consomem pelo 
uso entram immecliatamentc para o do-
minto do usufructuario, mas estn fi ca obri.·· 
ga.do a entregar, ao pt'opt·ictari.o, q uanll.o 

·cessar o usufl'Ucto, uma quantidade igual ele 
cousas da mesma especie e qualidade, ou, na 
falta dellas, o seu. valor, pelo preço corrente 
a esse tempo. 

Art. 82'L Todavia, si as referidas cóusas 
foram avaliãdas rro titulo constitu~.ivo do 
usufructo, presume-se,~ salvo clausula eX.-
pres;;a em contrario, que o usufructuwio é 
obrigado a pagai-as pelo preço da ava-
liação . _ 

Art. 825. O usufructuario não tom direito 
á paete do thesouro achado por outrem no 
peedio uswf.ruiclo. 

Nern ao preço pago pelo v izinho do predlo 
usufru i<lo, para obter meação Llo parello, 
mnro, cerca ou vallo. 

Art. 8~6. Não tem ap.plícaçiio o disposto 
no arl;igo antecente, segmlda parte, quando 
o usuft·upto for de todos os bens do const ~ 
tn(nte ou üe uma quota parte dclles. 

SECÇÃO Ili 

DAS OD!1.IG AÇÕES DO USUF!1.UCTUAR!O 

Art. 8'27. O usufructuarlo deve, á sua 
custa, fazer o inventario dos bens que r ece1\e 
para usufruir, dctermi:n:il.ntlo o estado e~ 
que elles se acham, e dar caução, fideij~s
soria ou real, de velar por smt conservaç<yo 
e de entregai-os findo o usufl' ucto. 

Art. 828. A caução dos paes, maridos e 
herdeiros do ausente relativa· aos bens 9o 
filho, da mulher e do ausente, regula-~e 
pelo disposto a respeito no liveo primeiro d.<t 
parte especial deste codigo. 

Ad. 829. O usufmctuario que não qu~r 
ou não póde dar caução sufficiente, p~rde o 
direito de administrar a cousa usufrmda. 

Nesse caso, os bens serão administradqs 
pelo proprietario que ficaeá obrigado, n~e
diante caução, a entregar ao usufructuar1q, 
o rendimento dos bens, de"duzidas as desptji-
zas da administrn.ção, entre as quaes· se in-
clue il. quantia marcada pelo juiz paea pa,-
gamento do trabalho do administrador. 

Art. 830. Está isento de dar caução p 
'loador quo t'eserva p::tra si o usufl'Ucto d~ 
cJusa doadil.. 
· Art. 8:31. O usufructLlario não é o hrigad,o 
a pagar as deteriorações resultantes do 
exercioio regulil.r do usufructo. 

Art. 832. Incumbem ao usufructuario ~-s 
despezas orclinarias para conservaçã.o dos 
bons no estado em que os recebeu o os int-
postos reaes devidos á Fazenda Publica, em 

• •• 1 

razão da posse ou elo rendimento da · co usa. 
uBufruida. 

Art. 833. Incumbem ao proprietario as 
reparações extraordinarias e todas as que 
não forem mod.icas, ma.s o usnfructuarlo de-
ve pagar-lhe os j nros do crtpitil.l de.§_Pendido, 
quando forem necessal'ias 1l conservação ou 
augmentarem o rendimento da cousa usu-
fruída. 

Não se consideram modicas as despezas 
cgte excederem a dous terços dos rendimen-
tos líquidos tle um anno. 

Aet. 83 1L Si a cousa estiver segura, cahe 
ao usuíhwtuario a obrigaç-ão de satisfazer 
as contribuições do seguro durapte o seu 
usufructo. -

Si o seguro do bem fór feito pelo usufrue-
tuario, ,devo ser tomado de forma que o di-
reito contra o segLlrador pertença ao pro-
prietario. 

Em qualquer hypotehse, o direito elo usn-
fructumrlo transfeee-se á indemnisação do 
seguro. 

Art. 835. Quando' o usufrueto incide so-
bre ol.Jjecto isolado ou sobre uma parte de 
objecto i~olado, o usufructuario só deve con-
tribuir para os juros das dividas garantidas 
por esse ohjecto, quando fôt• essa a vontade 
expressa ou tacita do constituinte. 

Quando incide sobre um pàtrimonio ou 
sobre uma parte alíquota de um patrimo· 
nio, o usufructuarlo é obrigil.do pelos jLlros 
da vida que grava o bem usufrnido. 

Art. 836. Si um edificio sujeito a USLl-
fmcto é destrLlido som Cltlpa do proprieta-
r io, este não é obrigado a reconstruil-o, 
nem o usufructo se retabelece pela recon-
strucção, ás suas expensas; mais, si o predio 
estava seguro, a indemnisação dada pelo se-
gurador fica submettida ao onus usufru· 
etuario, em Jogar do predio. 

A indemnisação do seguro póde. ser appli-
cada na reconstrueção do predio, e, em tal 
caso, renasce o usuf'ructo sobre o novo edi-
ficio. 

Art. 837. Tambem fica subrogada no onus 
do usufructo, em logar do predio, a inde-
mnisação em virtude ele desapropriação ·por 
necessidade ou utilidade publica, eu eri:J. cou-
sequencia de perda ou ueterioraçãó devida 
a culpa ou dolo de terceiro. ·, 

SECÇÃO IV 

])A J!;XTINCÇÃO DO USU1'!1.UCTO 

Art . 838. O usufructo extingue-se: 
I . o Pela morte do usufructnarlo ; 
2. o Pola expiração do prazo ostabelociuo 

para a sua duração ; 
3. o Pela cessação do direito ou das oh"' 

cumstanoias que lhe dor~m ca\!Sa i 
1' . 
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4. 0 Pela destruição total do olJjeeto, si 
este não fôr cousa fun g ível, obse rvados os 
prcceii;os dos arts. 834 c 837 ; 

5 . 0 Pe la cessão em favor do proprietarlo. 
Art. 839 . Constituído o nsufruc1;o em fa-

vor de duas ou ma is pes3oa.s v ivas ao t em-
. po de sua consti·tuição, extinguir-se-ha, par-
cialmente, pelo fallecimcnto de cada uma 
de li a~ , sem que os sobreviventes bnl1am di-
r eito ele accr csccr, a mbnos q lL), no ins tl·n-
mcnto consLi tutivo se t enham estipulado 
expressament e o contrario . 

Art. 840. O usufeucto ccltalJclecido em fa-
vor de uma pessoa jurídica, fica c·xtincto 
p Jla dissoluçiio da mesma ou, independen-
temente de.;so fac to, no flm de cem annos, 
contados da data em quecomcçou o exerci-
cio do dil•Ji to. 

CAPITULO V 

DO USO 

Art. 841 Púdc o usufeucto ser limitado ao 
gozo da cousa e p urcepção dos fructos, só-
mente em tanto quanto bast e para a satis-
fu cção das necessidades peasoaes do usuario c 
de sua familla, taes como ellas existiam ao 
t empo em c1ue o direito foi adquirido. 

Art. 842. As necessitlados pessoaes do 
usuarlo serão julgadas em relação á sua po-
sição social c ao legar onde vi ver. 

Art. 843. As necessidades da família do 
usuario comprehendem : 

1 . o As ele seu conjuge ; 
2. o As de seus filhos não casados, inda 

que ille~itimos ; . 
3. o As das pessoas de seu servjço domes-

tico. 
Art. 844 . São applicaveis· ao uso as pre-

scr ipçõcs relativas ao usufructo que não con-
trariarem a natureza especial deste direito, 
que é um usufructo limitado. • 

CAPITULO VI 

DA HABITA Ç ÃO 

ArG. 845. Quando o uso consistir exclusi-
vamente no direito de habitar gratuita-
mente uma casa alheia, o titular desse di-
reito não a púde a lugar, neril empeestar, 
mas simplesmente usar dclla com a sua 
família . 

Art. 846. Si o diroit ::l real de habitação 
foi constituído em favor de dous ou mais ti-
tu lares, qualquer delles que habitar só a 
casa não tep1 obrigação de pagar aluguel ao 
outro ou outros, mas tambem não lhes pôde 
recusar quo exerçam o direito que lhos com-
pote, quando o quizorcm fazer. 

Art. 847. São tambem applicaveis (L ha· 
bitação as prescripções r elativas· ao usuü·u· 

c~o que não contrariarem a nn.tureza espe-
cwl desse direito, que é um uso limitado. 

CAPITULO VII 

DAS RENDAS CONS'rlTUID AS SOBR E I MMOV I': IS 

Art. 848. Todo a,.quellc que tem a livre 
administração dos seus bens póde constituie 
sobre a tot<didadc dos immoveis ou sobre 
uma pal'tcs dollcs uma eeuda , por t empo 
dc~ermLuado por acto en tre vivos ou de ul-
timn. vontade. 

Art. 849. No caso de desapropriação por 
~ecessidadc ou utilidade publica o preço do 
rmmovol ficará sujeito á condtituição de 
nova renda, c o mesmo teriL logar em relação 
á indemnisação do seguro. 

Art. 850. O pagamento da rerída consti-
t ,~id~ solJre um immovel incumbe, de pleno 
clleerto, a todo novo adquirente do predio 
g ravado. Esta obrigação cxtcnde-se a::; obri-
gações vencidas antes da alienação, salvo o 
direito regressivo do adquirente contra o 
alienante. 

Art. 851. O immovcl sujeito á prestação 
de renda pó:le ser resgatado, pagando o de-
vedor um capital em especie, cujo rendi-
mento, calculado pela taxa· legal dos juros, 
g-aranta ao credor uma rendw equivalente. 

Art. 852. No caso de falloncia, insolven. 
cia ou execução do predio geavado, o cre-
dor da renda tem prefcrencia sobre todos 
os outros crcdorctl para haver o capital in-
dicn:dd no artigo antecedente . 

CAI?lTULO VIII 

DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA 

Art. 853. QLtando o pagamento da~ di vi· 
das é garantido por penhor, anthichresc ou 
hypotheca, a co1tsa dada em garantia fica 
SLtjeita, por um vinculo real, ao cumpri-
mento da obrigação. 

Art .. 854. Sómente pôde empenhar, dar 
em antichrese c hypothecar quem póde alie-

·nar, c só podem ser objccto des>os dieeitos 
os bens que podem ser alienados. 

Art. 855 . O bem commum a diversos con-
sonhores sómentc pôde ser dado em garan- · 
tia real, mcclian·te o concurso de todos. 

Art. 856. O pagamento de umn. ou mais 
parcellas da divida não importa a desca1•ga 
conespondentc da garantia, sa.lvo disposição 
expressa no proprio titulo. 

Art. 857. O credor pignoratico ou llypo· 
tbccario tem o direito de, não sendo pago, 
excutir o bem empenhado ou hypothecado, 
c fazer-se pagar pelo pro,~o, de preC01·encia. 
aos outros credores. 

Art. 858. O credor antichretico tem o di· 
r eito de reter a cousa em seu poder, em-
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quanto a divida não fôr paga, extinguindo-se, 
porém esse direito drpois de decorridos vinte 
annõs 'contados da data da inscripção. 

Art: 859. os contractos de penhor, anti-
chrese e hypotheca devem declarar : 

I. o o total da divida ou, quando esta não 
fôr liquida, o maximo da responsabilidade ; 

2. o o prazo fixado pat•a o pagamento ; 
3.o A taxa dos jnros; 
4. o O objccto dado em garant ia c o seu 

valor estimado. · 
Resolve-se contra o credor qualquor dn-

vida que occorra pela omissão do qualquer 
de."sas declarações. 

A1•t. 860 . A divida garantida realmente 
considera-se vencida, si o objecto dét garan-
tia sofi'ro deterioração ou depreciação noto-
r ia, que a. torne insufficiente, c o devedor 
não quer ou não póde substituil-a ou refor-
çai-a. 

A me. ma disposição appli.ci1-se no caso do 
fallencia ou insolvencia do devedor . 

Art. 86 1. Tambom se repnt<t voncül::t a 
divida garantida. realmente, quando é des-
apropriado o objocto da garantia. 

Si a divida fôr pignoratica ou hypotheca-
ria, o preço da desapproprlação deve ser 
dopo.·itado para pagamento incogral do crc-
dol'. 

Art. 862. Rcputa-so igualmente vencida 
a divida pignoratícia ou hypothecarin., cujo 
pagamento fôr estipulado por prostaQõn~, 
desde quo uma destas clcixar de ser satis Coi~a 
no prazo fi xi.i.do. 

Ne te cn,so o rocollimcnto pos~orior do 
prestação vencida importa, !la, parto do cre-
dor, renuncia ao direito de excussão immo-
cliatn,. 

Art. 8G3. Si o objecto d<1 gn.r n.nt ia, pore-
ciclo ou dcpreciaclo este\ segneo, o peoço cln, 
indcmnisação fica, no caso elo bypothoc11 ou 
penhor, subrog<tllo no onus real para o prL-
gamento immecliato da divilla, si não fqr 
empregado na reparaçlio do bom g:..rantidor, 
o, ainda, neste caso, o devedor nlio podon:l 
levantar n. qnantia da indomntsn.ção, sem 
dar cauç-ão ao credor sobro o dostino que 
lbc vae llar. I 

Art. 864. O vencimento antec ipado da 
.divicl:t, em qnalqucr dos ca,sos elos artigos 
antecedentes, nã.o importa o dos jul'os corl'o~
pondontos uo tempo cl0 peazo cstipula!lo , 
n.incla não decorrido, os qnaes clover;'i,o scw 
dednr.iclo~ , sempre qtlo estivcecm incluídos 
no titulo. 

Art. 8G5 . Sn.lvo cli1Sula expressa em con-
trario, nquelle que off'eroce ga t·antü.t real 
por divida alheia, não é obrigallo a SLlbsti-
tnil-a ou r,:forçfLl-a, no caso-'lô perecimento, 
rletcriorac:ão on d'nprocü.t~•Ko postoe ior, sem 
culpa Slla., aincln. quo qnalrtiHW doRSOS fhctos 
occorra pol' vicio iukinscc.o dn.consa. 

Art. 866 . E' nulla a clausula que aucto-
risa o credor pingnoraticio, antichretico ou 
hypothecario a ficar com o objecto da ga-
rantia da divida, si esta no vencimento não 
Côr paga. 

O credor p:ignoeaticio e o hypothecario 
são obrigaclos a fazer intimar o devedor ou 
o dono di.!. cousa empenhada ou os seus sue- . 
cessares paea, no prazo do dez clii.i.s, remil-a 
ou da.r- lhe lançador, sou pena de proceder-
se {t adjudicação pelo va lor declarado no 
contracto ou á arremata\;ão em hasta pu-
blica, conforme p1·ererir o exoq nento . 

Art. 867 . Os succossorcs elo devedor não 
podem remir parcialmente o penhor ou a 
hypotlleca, na. proporção ele seus quinhões ; 
qualquer delles, porém, pódom fazel-o no 
todo . 

Art . 868. O successor elo devedor que re-
mir a cousa empenhada ou hypothecada fica 
subrogado nos direitos elo crodm', pelo re-
manescente ela. di vida, contra os seus consor-
tes na lido quo não ti.VO.L'om contl'ibuiclo 
para a renüssKo . 

Art . 869 . Quando excuticlo o penhor on a 
hypotheca sou preço não bastar IJara o pa-
gamento da divida e dns despozas judiciacs, 
o devedor continnan\ obrigado pessoalmente 
pelo rosto, salvo o disposto no 11r t. 9:l7. 

Aet . 870. O pcnlwr, a antichroso o a lrypo-
theca; quitndo constituitlos em garantia ele 
um credito ttberto por nm capitalista a um 
·tomador tle capitacs, pJclcm ser por e3tc 
annulla<los antes de nsae do mesmo credito . 

O capi.ta. lista tom, nesse caso, direito a sor 
i.ndomuisado, pelos prcj uizos rcsulta.n tos ela 
l'Onuncin., c j;J. voritlcatlo.> na rlaLa ·em que 
lho fàr rlallo o av iso clclla. 

CAP!TULO IX 

DO PENlfOR 

SI!]CÇÁO I 

DISPOSIÇÕES OERAllS 

Art . 871. O penhor se constitrlC sobre uma. 
cousa movo!, cuji1 posse compete ao credor, 
si.i.lvo no caso do pcrJhor agrícola ou pe-
cuario. 

Art. 872 . O in~trnmonto elo penhor con-
vencionn.l deve dela r ar o montn.n te ela dividn. 
o i ndicar precisamente o ohjocto empenha-
do, de moJ.o a distinguil-o do.> outros d.a me.--
tna especie. · 

Quando o objecto do penhor fôr cousa fun-
givcl, basta· declarar é>. sua qualiilade e quan-
tidade. 

Art. 873. O instt'llmcnto particular do 
penhor eleve SOL' nssignado pelas pa1·tos o 
passado em clnplic;t'f;;t pat•a ficai' um oxont· 
p lar em podel' elo carta uma dclla~. 
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Art . 874 . Si a cousa dada em penhor não 
pertence ao constituinte, não se :fixa sobre 
ella o direito real do credor, do cujo poder 
póde ser reivil1dicada pelo proprietctrio. 

Art. 575. O Cl'edor pignoratico não pôde, 
sob fundamento de que o objecto empenl1ado 
não pertence ao devedor, recusar-se a el1-
trcgar-lh 'o depois de paga a divida. 

Póclo porcim, retel·o até SOl' indumnisado 
üvs dcspezas ~ devidamente justificadas que 
ti ver fui to com clle, si ' a necessidade das 
mesmas não tiver sobrevindo poi• culpa. sua. 

Art. 876. Pócle igualmente o credor ex· 
igir do devedor a satisf<~ção dos prejuízos que 
houver so11'rido por vicio da cousa empe-
nhada. 

Art. 887. O credor pignoratico é obrigado, 
como tlepositario : 

I. o A guardar a eousa empenhada com todo 
o ctüdado reclamado pela sm~ natureza : 

2.• A e11tL·cgal a com os respectivos fmctos 
e a.ccessõcs logo que seja pago, obscl'Vadas 
as disposições dos arl;igus antecedentes. 

3. o A cn ~rogar o excesso do preço so lJro a 
divida paga, quer por excussão jmlicial, 
qtter por venda amigaveldo penlwr, qLli1t1clo 
esta fàr permittlda. ; 

4. o A i11dcmnisar o dono d(1 perda ou dcéc-
rioração da cousa emponhacla, sob ~·evüld(1 
por culpa sua. 

Art. 878. No caso elo 11. 4" do artigo an-
t ecedenbe, a importancia da responsabilicla.Lle 
do Cl'Odoe pôde ser compensada na divida 
até a quantia equi.valcntc. 

Sll:CÇÃO Il 

DO l'J•:NflOR AOR[C!OLA E DO l'ECUAR lO 

acham e o seu destino, sob pena de nalli-
dade .. 

Art. 883. O devedor só póde VC;ncler o 
gado empenhado, precedendo consentimento 
do credor, provado por escrlpto. 

Art. &84. Provado que o credor pretende 
vender o gado empenhado ou que por sun. 
negligencia, ameaçn. prejudicar o sea credor, 
·este pótle pedir que os animaes sejam depo-
sitados em porler de t erceiro, ou exigir o 
pagamento immediato d(l, divida. 

Art. 885 . O.s anima.es da mesma especie, 
comprados para substituir os mortos ou 
vendidos com auctorisação do credor, ficam 
:oubrogados no me3mo empenho. . 

Est-}, substituição se presume, ainda na 
falta de prova positiva; mas não vale contra 
terceiro, si não constar de declaração addi· 
cional ao respectivo titulo. 

Art. 885. O penhor de animaes não 
aclmitto prazo de mais de dous aunos, mas 
pócle ser prorogarJ.o por outros dons, me-
dian·te· um additamento no r espectivo titulo. 

Expiracht a peorogação, es·tc penhor eleve 
ser excutido ou r econstituído por novo 
titulo, 

SECÇÃO III 

DA CAUÇÃO Dll: TITULOS Dll: Cll.ED! 'l'O 

Art . 887. A c1.ução de titulos de credito 
ectniparad.os a beua de raiz e[_[uivalc ao pe-
nhor c vale coutea. terceiros, desde que ti• 
ver sido inscripta nos respectivos livros ; 
ainda que os mesmos títulos não tenham 
sido entregues (10 credor garantido . 

Art, 888. A canção dos tHulos de credito 
po.ssoal e movei, em garantia de outro, ê 

Art. 879. O penhor agrlcoh só pócle toe tambem e;Juiparada (10 penhor com as mo-
por objccto as colheitas penclentos ou em v.ia elificaçõns constantes elos artigos seguintes. 
de formaç:ão no anno corrente, os instrn- Art. 889. Esta especie ele caução só co-
men·tos aratorios 0 os ele locomoção ; assim meça a' ter e.ITeiGo mesmo entre as pa1·tes, 
cJmo os auimaes elo serviço ordinal·io elo es- depois d<t tradição do titulo caucionado ao 
tabelecimento agricol(1. credor g(l,rantido, e deve ser }H'ovaelo por 

Art. 880. o penlwr agrícola não pócle sar instrumento publico OLl particular, confor-
co nstituiclo por maia d<:) um a nno, mas o de- me o seu valor. 
vedor póde obrigar-se (1 prorogal·o, no anno Art. 890. Ao credor gar<mtido por esta 
seguinte c no subsequcnte, mediante sim- espeeio de C(1UÇão compete : 
plcs (1VCrbação no registro, requerida. por 1.0 O direito do conservar e recuperar a 
elle e pelo credor conjunctamentc. Depois posse dos títu los, caucionados por todos 
de tres em nos este penhor deverá. ser liqui- os meios cíveis ou crimes, contm qualqaer 
dado oa constitaido de novo. detentor, inclusive o proprio dono. 

Art. 881. Si o predio está hypothocado, 2.0 O direito de fazer iutim<tr o devedor 
não ·se pôde constituir penhor agrícola sobre dos mesmos titulas, para que não pague ao 
ellc sem o consentimento e a in tervenção do seu credor directo, omguanto clul'a.r a 
credor hypoihecario, no proprio acto da sua cau<;ão. 
constituição, sob pena de nullidadc. 3.0 'As acções, recur.~os ou excepções no-

Art. 882 . O penhor ele animaes deve de- cessarias para (1SSegurar o seu direito e o elo 
sig~al- os com a maior precisão possível, j credor directo, como si fosse seu procurador 
ass1m como decla.rar o logar em que se especial. 
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4. 0 O dll'eito de receber a importancia dos 
titulas caucionados, c de restitui l-os ao de-
vedor, que tiver solvido a obl'igação que 
elles documentam. 

Art. 891. No caso do n. 4° do artigo an-
tecedente, o credor da caução fica respon-
savel para com o credor do titulo caucio-
nado, como dep:.~sitario, pelo que receber 
além da importancia do seu credito. 

Art,. 892. O devedor do titulo caucionado, 
de.Jde que receber a intimação do n. 2° do 
mesmo artigo, ou declarar por e.;cripto que 
está sciente da caução, não póde mais accei-
tar quitação do seu cr~dor. 

Pótle, porém, antes do vencimento, res-
gatar sua obrigação do poder de quem a 
detem com o abatimento dos juro.> corré.>-
pondentes ao tempo ainda nã') decorrido, 
si estiverem incluídos nella. 

Art. 893. O credor que, depois de caucio-
nar seu titulo de creditJ, d<i quitação ao de-
vedor, fica, pelo mesmo facto, obl'igado a 
pagar lrnm.ecliatamente a sua obrigação ; e o 
devedor que, detJois de sci.ente da cJ,ução da 
sua obi'igação, acceitar quihção do credor 
caucionante, fica solidariamente responsa vel 
com e.Jte pelo valor das peedas e damnos 
que possam competir ao cauciom.do. 

Art. 894. Não se considera caução nem 
ventwr o endo;so dos títulos commerciaes 
transferi veis por esse meio. 

SECÇÃO IV 

DA INSCRll'CÃO DO PF.Nll0l1. 

Al't. 895. O p:mhor agric0la tleve ser ins-
cripto no registro correspondent::~ ao res-
pectivo predio. . 

Art. 896 . O penhor do~ títulos de b::>lsa 
deve ser· inscripto nas repadições compe-
tentes, ou na séde da companhia, onde eati-
verem registrados os mesmos titulas, em 
livrJs especiaes, a que seja remissivo o go,·al 
do seu registro. 

Art. 897. O credor que acceita em cau-
ção títulos ainda não integralisados póde, 
quando sobrevier qualquer das chamadas 
restantes, executar logo o devedor, que não 
fizer opportunamente as sua~ entradas, ou 
fazel-as, sob protesto, em Jogar delle. 

Art. 898. No saguodo caso do artigo an-
tecedente a divda fica augmentada pela 
import,ancia da entrad,t feita pelo credor, 
.sem peejuizo do seu direit.o a ex0cutar im-
mediatcunente o devedor. 

Al't. 899. O credor ou devedor póde 'fazer· 
inscrever o penhor na ausencia da outea 
parte, mediante a exhibição do respectivo 
'titulo, com as firmas l'econhecidas, si for 
instrumento particular. 

Art. 000. O devedoe t:lmbem pode i'azet' 
ca.ncellar a insceipção, exhibindo a quitação 
ào credor com a fiema reconhecida, si cons-
tar de instrumon to particular. O mesmo di-
reito compete ao adquieente do penhor por 
adjudicação, compea, successão, rernis~ão, 
mecliante a exhibição elo seu título. 

SECÇt~O V 

DO I'ENllOR LEG·.u, 

Art. 001. · Sã.o crod•Jros pignor<tticios, ín-
dependentemente de convençã.o : 

1.0 Os hoteleiros, esblajadeiros ou forne-
cedores ue pouso ou alimentos, sobro as ba-
gagens, moveis, jJias ou dinheiro que os 
seus consumidores ou freguez~s ti verem com-
sigo nas respectivas cas ~ts ou estabelecime!J-
tos, pelas despezas ou consumos que ahi ti-
verem feito . 

2. 0 Os carregadores matriculados e os em-
prezal'ios de transporte, sobre os objectos 
que transportarem, emr1unnto nã.o os entre-
garem ao destinatnrio, pelo preço uo trans-
p:>rte. 

3." Os direcGores dos estabelecimentos de 
instrucçho, sobro os moveis e livros do atum-
no, ou da pessoa, pJr ellB respons:tvel, em-
quanto estiverem no estabelecimento, pelas 
me.>adas vencidas do inesmo a,lumno. 

4. 0 O amo, sabre os moveis, as joüts e a 
caderneta do cl'iado, omquanto e.Jtiver na 
sua casa, pelos pl'ejuizos que o mesmo lhe 
houvm· causado. 

5.0 Os dono.; do predio rustico ou urbano, 
sobre os bens moveis, que o rendeiro ou in-
quilino tiver guarnecendo a mesmo predio, 
pelos alugueis ou rendas. 

Art . . 902. A conta das divida.s comprehen-
didas no n. lo do artigo <tntecedente deve 
ser organizada .sobre t:.tbella impressa e ex-
posta ostensivamente, dm preços d<t hospe-
dagem , da pensão ou dos generos fornecidos, 
sob pena de nullida·le. 

Art. 903. O credo!', ·em cada um dos casos 
do mesmo artigo, não deveeá. tomar mais de 
de um objecto, que pareça equivalente á 
divida. ' . . 

Art. 004. O carregndor ou emprezario de 
transporte não poderá. reter penhor pelo 
frete, si não tivot' dado á outra parte antes 
do começar o serviço uma nota com a de-
clnração do seu numero Otl residoncia, do 
preço e do tempo ajustados. O carregador 
que trouxer placa pódo omHtir o numeeo na 
nota. 

Art. 905. O dono dos ohjectos transpor-
tados pôde recusar o feete e o penhor, si 
algum clelles tivol' sol:l:bdo sensivel deterio-
ração no transporte, e o carregador não 
quizer compensnr a indemnisaçã.o no frete, 
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quando este possa bastar. Em todo o caso, o 
dono pôde depositar o frete em miio de ter-
ceiro ou mesmo, sob protesto, do proprio 
cred0r e retirar o que for seu. 

Art. 906. Não está suJeito ao penhor elo 
n. 4° do art. 901 o criado que tem fia.clor, 
nem o que, depois do verificado pelo amo o 
prejuízo por ello caus<1do, for integr<1lmente 
pago d<1s suas soldadas. · . 

Art. 907. Dos moveis a que se refere o 
mesmo artigo deve ser excluído o fato que o 
devedor trouxer ve.Jtido na occ<1sião ele lhe 
ser tomado o penhor. 

Art. 908. Os credores comprehendidos no 
referido artigo podem fazer e1fectivo o pe-
nhor, antes de recorrer á auctoridade judi-
ciaria, sempre que houver perigo notorio de 
damno irreparavol na demora. 
· Art. 909. ElfectuadQ o penhor, o credor 
deverá em aeto continuo pedir à sua homolo-
gação, olferecendo com a conta detalhada das 
despeza.s do deveclor a tabella do: preços e a 
relação dos objectos tomados, e pedindo a 
citação do obrigado para pagar dentro de 
vinte e quatro horas ou allegar a defesll. que 
tiver. 

SEC~AO VI 

DA EXTlNCÇÃO JJO PllNJIOR 

Art. 910. O penhor extingue-se: 
§ 1.0 Pela extincção da obeigação. 
§ 2. 0 Pelo per·ecimento da cousn,, salvo o 

clisposto no art. 863. 
§ 3. o Pela renuncia do credor. 
§ 4. 0 Pela resolução elo domi.oio da pessoa 

que o constituiu. . 
§ 5·.0 Pela, confusão das qualidades de oro-

doe e de (lo no da cousa n~ me3ma pessoa. 
§ 6.0 Pela adjLldicação judicial, remis-

são, ou venda do penhor auctorisada pelo 
credor. 

Art. 911. Todavia a inscripção produz 
elfeito em relação <WS t,erceiros, emquanto 
não for cancellada. 

Art. 912. A renuncia do credor presume· 
se quando elle consente na venda particular · 
do penhor, sem reserva do preço, ou resti-
tue a posse dello ao devedor, ou acceita a 
sua substituição por outra garantia. 

Art. 913. Quando se opera a confusão 
só mente a ro3pnito de uma parte da di vida 
pignoratícia, o penhor subsisGe integral-
mente, na conformidade dos arts. 856 e 857. 

CAPITULO X 
DA ANTICllRESE 

Art. 914. Dá-se antichrese, quando o de-
vedor entrega ao credor um immovel, tl'aos-
ferioclo-llle a posso do mesmo e o direito tle 

perceber-lhe os fmctos, em compensação dos 
juros da quantia devida. 

§ 1.0 Si os fructos excederem Ct taxa legal 
dos juro3 ou á' convencionada, o excesso será 
imputado no capit11.l, a menos que outrct 
cousa seja estipulada. · 

§ 2. o E' licito, ent1·etanto, ao devedor es-
tipular que todos os feuctos o rendimentos 
sejam adquiridos pelo credor á conta de 
jueos. 

§ 3. 0 E' permittido combinar a antichrese 
com a hypotheca. 

Art. 915. O credor antichretico póde USLI-
feuir directamente o immovel ou arrend<.Ll-o 
a terceiro, salvo pacto em contrario. 

Art. 916. Não havendo clausula em. con-
trario, incumbe ao credor pagar os onus que 
gravam o immovel frugifero, assim como 
fazer-lhe os reparos necessarios e uteis. 

Serão deduzidas dos feuctos as clespezas 
feitas para ambos esses fins. 

Ar L 917. Pócle o credor eximir-se dessas 
obl'igações abandonando o immovel ao de-
vedor. 

A1·G. 918. O credor antichretico responde 
tambem pelas deteriorações que o immovel 
solfrer poe culpa sua. 

Art. 9 l 9. O credor anticbretico póde f<~.zer 
valer os seus direitos contra o adquieento 
do immovel, contra os ceedores chirogi"a· 
pharios, contra os hypothecarios posterio-
res á inscripção da antichrese. 

§ 1. 0 Si, poeém, executar o devedor por 
faíta do pagamento da divida, ou permittir 
que outro credor consumme a execução do 
immovel empenhado, não terá preferencia. 
sobre o preço deste. 

§ 2. 0 Não a terá egualmente sobre ·a in-
demnisaçio elo segueo, no caso de destruição 
do predio, nem sobre _o preço da desapro-
priação por necossida(le Oll utilidade pu-
blica. 

CAPITULO XI 
DA I!YPOTJIECA 

SECÇAO I 

D!SPOSIÇÕI-!S OERAES 

Art. 9.20. Podem ser objecto de hypú· 
theca: 

1.0 Todos os immoveis corporeos que estão 
no commercio; 

2. 0 Os accessorios dos immoveis conjuncta-
mente com elles; 

.3.0 O tlominio directo; 
4.0 O dominlo util do emphytcuta ; 
Aet. 921. As minas e pedreiras podem set' 

objecto de hypo·theca independentemente do 
terreno onde se acham sit uadas . 
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Art. 022. Inllepcndonteinen ~e de clausula pelo valor ele SLta cota.ção mínima no anrro 
cxpre~sa., a ltypo thec<t se e:teude a todas as corrente. 
accessões, melllor<1mentos ou construcções Art. 033 . O marill.o ou o pai que, dentl'o 
elo immovel. do devido prazo-, proceder (L inscripção ela 

A1·t. 923. Subsistem, porém, apezar da bypothcca. g<lral da mu lher ou dos filhos, 
hypothecn., todos os onus reaos anterior- pôdo, quando especialisal-a, reduzir seu va-
roente constittlidos e inscriptos sobre o mes- lor aos bons moveis e aos rendimentos 
mo immovel. quo lhe JJão pertencerem, dando, porém, 

Art. 924. Emquanto a hypothecn. esti1be- caução nos mesmos i1utos do segurar os im-
lecidi1 por convenção ou testamen to não es- moveis sujeitos á sua administração. 
tiver representada por letra hypotbecaria Art. 934. Os bens proprios de cada um 
DCL conformidade da secção 3a deste capitulo, dos conjuges, casados sob o regimen com-
-o dono do immovel póde constitmr sobre mum, devem provar- se pelos respectivos ti-
elle outra hypotbeca em favor do mesmo ou tulos e ser inscriptos no registro predial, si 
de outro credor, mediante novo titulo, em que forem imiitoveis, sob pena de não valer con-
declare, sob pena de nullidade, não só a im- tr,\ terceiros a sua exclusão da communbão. 
portancia da divida anterior , como a sua Nos outros casos a exclusão da communhão 
data e a taxa dos seus juros. deve constar do pacto ante-nupcial,ou do ti-

Art. 925. A hypotheca posterior não póde tulo de acquisição. 
ter pr:a.zo mais breve que o da anterior . Art . 935 . O devedor, intimado para romh· 

Art. 926. A primeira hypothoca pôderá ou dar lançador ao immovel excutido pelo 
ser remida pelo credor thL ~egunda, q1tando credor hypothecario, não é obrigado a olfe-
esta so vencer sem que o devedor se offe- rrcer mais do que a avaliação do bonteacto; 
reça para remil-a, c som que· o credor da si, porém, esta fór inferior ao total da di-
primeira promova a excttcs:'i.o da sua. vida, o credor poder<.'t embargar o immovel, 

Par·:1 a remissão da primrira hypo~llcca, até que o devedor pa.gue ou garan ta. de 
úever<í o credor da segunda consignar a im- qualquer modo o resta:nte. 
}Jor-ta.ncla dtt divida por ella gn.ranticla c in- Art. 936. No caso de fallencia ou insol-
·timar o credor pa1·a levan ~al-a. vcncb do devedor hypothccario, o direito de 

Art. 9.27 . O credor posterior que redime a remissão devolve-sé iL massa, contra a qual 
bypothcci1 tlo anterior fica , pelo mesmo facto, não podoni. o credor embargar o immovel, 
subrogado nos direitos dellc, sem prejuízo no caso do artigo antocedonto, deste que 
dos proprios, conüa o devedor commum. lbe fôr oli'erccido o preço di1 avaliação do 

Art. \J28. Qualquer que seja o prazo es- ' contracto. O restante d<t divida hypotheca-
tipulado no contracto da hypotheca, o deve- ria entrará em concurso com as chirogra-
dor póde remil-a, passados seis annos, con- pharias. 
t ados da data do mesmo contracto. Art. 937. Póde todavia o credor, nos ro-

Art. 929. Até trinta annos, contados ela feridos casos, preferir á massa, pedindo a 
mesma data, a bypotheca de menor ,duração adjudicação do immovel avaliado em ·menos 
póde ser prorogada por simples avorb?-ção que a divida, pela totalidade desta. 
requerida por ambas as partes. Passado Art. 938. O credor, que converte seu titu-
aquelle prazo, a hypotheca convencional de- lo em letra hypothecaria, perde a acção 
verá ser excutida ou reconstituída, mediante pessoal contra o devedor no caso de insuffi-
outro titulo e nova inscr-ipç-ão e, não o sendo, ciencia da garantia ; mas nem este nem 
o dono do immovel poderá requerer o seu seus successores perdem D direito á remis-
cancellamento. são ou ao excesso do preço sobre a divida. 
rr ~rt. ~30. ,1!-' excepção da hypoth~ca _Ieiial Art. 939. São annullaveis, em beneficio 
~er a l e mscnpta n~nln~ma ?U~Ia da drretto cln. massa, as hypothccas em garantia de di-
a s~quella ~ }Jreferencra, swao quant_o ao.s vidas contrtthidas antes da respectiva consti-
~e~s .. m~ncwna~los no ~cu. tt~ulo ou Di1 su~t tuição nos trinta dias anteriores áJ época le-
J~scr rpçao e ao:s respecttvos fr rrctos e acces- gal da fallencia ou á declaração da insolvea-
~. ~~~~ Art. 931. O credor cht hypotheca legal · 
especialisada ou quem de direito o repre- Art. 940. Todas as bypothecas volunti1· 
sente pócle tambem pedir o reforço da mes- rias devem ser especiaes para que valhn.m 
roa em relação ao. immoveis posteriormente contrn. terceiros credores ll.o devedor com-
adquir;dos pelo responsavel, á 11roporção mum. 
que os for adquirindo srmpre que justificar Art. 941. 'A penhora judicial dos bens im-
a insufficiencia dos especialisaelos. moveis o desembargados do executado im-

Art. 932. As hypothecas legaes podem porta a hypothcca dos mesmos bens e confe-
ser substituídas pela caução de títulos da re ao exequente o direito de especialisal-a, 
divida publica feC(eraJ ·Ol~ estadoal, recebidos independentemente clo concurso do devedor. 
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SECÇ:\.0 H 

DA 11 'll'OTll i~CA LECI.\J, 

Ad. 942 . A lei conl'ct'e os dil'e itos de ct'e-
dor ltypo r,ltccar io : 

I . 0 A' mulher casadêi sobre os immoveis 
do rnariuo para gaean tia do sou dote e dos 
outros sons bons prop1•ios sujei to.3 á adminis-
tração dollc ; 

2. o Aos til !tos menores sobt'c os immovcis 
do pcü ou da mãi, que <.tdminisl·.ra seus bens; 

3. 0 Aos filllos do qualquer idade so~n·e os 
immoveia elo pai ou d :~ mãi que pas.;a a 
out t>as nupctas antes ele fazer inventario do 
ca~al nntoriol' e do dar partilha a0s- respe-
cttVOS herclen·o2, ou que herJou bens que 
devam reverter aos mesmos ; 

4. 0 A's pcss0as pt'ivadas da admi.nistra-
ção dos seu> bens sobre os immovois dos 
seus tutoreJ, cm··adorc> ou ndrninisteadoros ; 

5. o A' Fazcndc. publica sobre o.> immovois 
d0.3 seus "LltCsoureieos, c lllcctorcs, a.d1nin is-
t t•adorçs, cxactol'CS, prepostos, rcndoirJs o 
conk<Lctntlo!·cs de rendas, c soiJt·c os immo-
vcis ~los fial~ore~ das sobeedit.as pos-:>oas ; 

ô. Ao ollend tdo ou ao.> seus heruc1ros so-
l~J·e_o~ imm?vei::; do dc!inqtwnto pela sat is-
htç:<LO do flel!CtJ o das Llospez'"s judi.ciael da 
respect iva noção ; 

7 :o A' Fazen ua public 1 sobl'C os liumoveiR 
do dol!nqnonte rmra a satis('ação da~ penas 
pecttmanas e da~ custa.'J judiciacs ; 

~ - 0 _Aoscol1el'deü•,;s p:mJ. garantia d.o SJU 
qutnltao ou toroa da partillm, sobre o im-
movel adj t~dicado ao herdeiro rcpotlcnto · 

9. o Ao cxequento da acção rcnl sobre ' o 
rospoctiv~ immovel, dc.;de , que a sel'ltonça 
passa emJnlgado, ou a apDcllação della iu-
terposta é recebida em um só cll'cito · 

~0. ito excquonto de acção pessoal sobec 
o 1mmovel peohorado em execução da r.;-
spoctlva sentença. 

Art. 9'13. A pessoa sujeita a qualquer das 
hypothecas mencionadas nas condições ns. 1 
a 5 do arttgo anteceuente pel'dcr(t todas as 
vantagens a qLtC lhe cler dil'cito o seu t itülo 
cat'go, auministcaç;;Lo , emprog,J ou contracto : 
omqmwl.o não a fizer inscrcvot•. 
. _Aet. 9-1~. Si tU11a mesma pessoa estit sn-
.Je~ta <~ mats de um<t hypotltoca geral, não 
flOCI.? Inscrever êt posterior n.otcs ele OillJO-
cmln;ar a anterior c, quando :;eja omisso em 
um<t o_oul;l'a::_ cousa, a e.;pecialisaç'ão c a in -
scnpçao-sern.o promoviuas poc qtu.lqucr da,s 
pessoas, a rlltem isso compet.ir, ou incumbir· 
na conlbnuidadc da secção '1" des te capitulo. 

Art. 9'15. Cadt1. uma das referidas hypo-
theca~;; c ela;; monclonadas nos m;. O c 7, em-
quanto não é especialisacla, comprchendc 
todos o.; imlil.10Veis do :re.~ponsavel, oxisten-

YoJ. I 

tos nn. data do começo da. su:1. responsabilida-
de e os que adqLtirir até n. da cspocialisação. 

Ar L 946 . Quan~o os bons do deli nq uon Ge 
niio bast;uem p::~.rn. o integ t·al paga.mu· .t') dll.-s 
obrigações menci<maclas nos dons referidos 
numeras teriio preferencia o oiJ'endido o os 
seus herdeiros sobt•o as penas pccuniarias o 
as e ustas j udiciaes. 

§ l. • Essas hypot hecas pJdcm ser inscd- . 
ptas n1t me.Jma data; mas,nã-o o sendo,prefc-
rirá a.quella quo o fôt• primeiro. 

§ 2. o A inscl'ipção das outras hypothcca.s 
suppõe n. stu ospecin.lisaçiio. 

Al't. 947. A llypotheca legal devid.amento 
inscripta dura emquanto sub3is-';e a obt•iga-
ção ; mas a sua espaciali;nçã.o deve ser re-
novada no fin;J. de 30 annos,sob pena ele resta-
belecer-se a hypotheca geral, como deter-
mina o art. 944. 

DAS LIJTRAS 

S!~CÇÃO l'I1 
Jl Y POTJ!JJGARI AS El JJ 

DJ VJDA 
CREDITO Jl DE 

Art. 9'18. As par·tes no con~racto da hypo-
i;hcca podemrepeeseot.al-a por titulas trans-
feríveis indcpcndet1temen·t.e do novo cnn-
tracto, na conformiclade déLS disposições se-
g uintes : 

Art. 919. A ltypotheca cstctbelecicli1 em 
ga.eaotia de um Cl'cdito aberto por um om-
prc3tadoe a um t omado1' ele capitaes, confer·e 
a este o 'dieeito de cxigit· daquelle um titulo 
represcntnti vo ela quan~i::t ajustalla, do qual 
constem a itl!lpJrtancia do credito, o praz@ 
_e as ccmcliçõa::: , em que pôde ser exigid0 o 
SCLl pag11mento. · 

Art. 950. Nesse titulo deverão ser cl.ecla · 
radas as quantias dada;s por cvnta do credito 
aberto, até a sua io ~egeali~açã.'l: quando a 
entrega fôe e.>tipulacla om pre.>taçõe.s ;. on 
a quiG::tção unica do capitalist'1, quancLo a 
tocaUdade elo credik> í'à1' entregue de uma 
su vez. 

Art. 951. Si a integealisação do credito se 
fi~er por prcst~ções, o ·Goma.dor dar<i:, de 
cada uma, uma duplicata .do recibo }Jar<t ser 
a vcrlJada no tcLião do respcc&i v o credito, de-. 
pois de reconhcciüa, a fil'ma, si não fór co-
nhecüla do olficia,l. 

Art. 952. O eapitwlisGa é o.brigaulo a satis-
ft.zJt'· nas condições ajustadélls o dentro ~hts 
vinte c quatt•J horas sog-Lütltes <L ap~·cseaua
çã.o, a importancia dos re~ibos do porlador 
do titulo, i vist i da sua primeim vi<t lalilçct" 
da no mesmo titulo, sob pena ·ele. rosponde1' 
por tod.a.s as pol'Clas e damnos qucl lte t•es t:Jl-
tarcrn da fa.Ita OLl da impontualidade do pct-
ga.mento. 

Al't. 953. Na falta do pagalil1ento dent 1·o do 
refer·ido prazo, o portador do titulo de credi-
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to hypothocario podel'1t pl'otcs~~ll-o e peoco-
dor executivamente contl'a o c:~.pitalista. 

Art. 951. Pl'otostado o credito, é tambem 
licito ao portador dar baixa. á hypotheca, 
ficando pess0almentc obrigado pelas quan -
tias já rec::Jbidas ou transferil·o a outeo ca-
pitalista, que offet·eça ao eet:trdatario a im-
portancia das referidas quantias, com abati-
mento dos juros . . 

Art. 955. O c<J.pitalist<t, cujo credito abceto 
sobre hypothoca puder ser exigido em dia 
indeterminado, ou que t i ver imminente a 
entrega da respectiva somma, não póde 
pedit· reforço da hypotlteca, sinão nos cl\sos 
ele incendio ou inundação do immovel dado 
em garantia, provados incontinenti. 

Art. 956. Exgotta.do o crcditg aberto sobr,~ 
a hypotheca, o portado!' é obriga.rlo a entre-
gar o titulo ao c<"pitalista, que cçm elle p J-
üerá requerer a0 official do r Jgi.Jtro o sou 
cancellamento no proprio talão, ou a sua 
substituição p:n· uma letm de divida hypJ· 
thecaria, na conformül.ade dos artigos S3· 
guiotes. 

Art. 957. Aquelle que empresta dinheira 
mediante hypotheca, poderá., logo depois de 
fazel-a inscrever, exigir do devedor que Jhe 
passe um:~. letra da divida hypothecaria. 

Essa emis~ão só poderá ter Jog;tr, quando a 
s0mma que eH<t representa fór entregue ao 
devedor no momento da constituição da 
hypotheca. 

Art. 958. A import:wcia da divida será. 
entregue pelo credor ao devedor na presença

1 das testemunhas o do ta.bel.liiio, que disso fará. 
menção na sua nota, declarando em que 
especie de moeda foi re~re.:;entada a mesma 
importancia. 

Art. 959. Quando <t divida for, no todo ou 
em parte, anterior á hypotheca, a letra hy-
potheca.ria só poderá ser expedida teinta 
dias dcpoi~ ele ioscripta a mo3ma. hypotl1eca, 
sob pena. de responsabilidade do official que 
a expedir. 

Art. 960. A letra hypothecaria deve men-
cionçu• com o valor, o prtt,.zo, as condições do 
p :tgamento da divida o todas as doclaraçêios 
dtt in.~ceipção da hypotheca. 

• Art. 961. Só peide ser objccto da garantia 
de uma ·letra hypotheca.ri \ o immovel 
is ll n:Ípto de qua,lquel' onus real anteriormente 
ioscripto e, exp3dida a letra, elle não podel'â. 
ser hypothecl\do a outrem, rrem de qualquer 
m odo gravado pelo dono, emquanto não for 
annullada a obrigaçã.o e cancellada a hy-
pothoca. 

Não podem ser objocto de garanti<J. desses 
titulos os bens emphyteuticos. 

.Art. 962. Quando o pagament0 da le tra 
hypothecaria fJr e.- tabelccido poe peestações 
o ct•edor lançar ;L Jl ell a. os rJcibos, de cad<t 
um dos qua.cs dará uma duplicata ao devedor . 

Art. 933. O 'devedor, ' depois de fazer reco· 
nhecer a firma do cre:lor ua duplicàh elo 
recibo , fMá averbal-o no talão da letra o 
archinr no cartorio do ofiiclal do registro 
p ~ed ia l. 

Aet. 964 . Com o recibo do pagamento in-
t egral on d<t ultima prc.:;t:\çã.o da divida, o 
devedor exigirá elo credor a let ra quo, 
depois de averbada. a quitação no respec tivo 
talão, podercí Ji.tzor cancellar simultMea-
mente com a hypotlteca., ou transferi!• nas 
me3mas condições a outro credor, emquanto 
se nã'.l completat•em tt·inta an no.> dep Jis d.t 
clata da me3ma ltypotlteca. 

Art. 965. A traosferencia, no caso-do arti-
go antecedente, pôde ser immodiatamonte 
depois da. averbação da quitaqão ou)Jos tm·ior; 
mas, deve ser feita pot' ondo·;s0 csct•ipto n<J. 
presença do official , c transcl'ipto em seguida 
no talão dêt JetrJ.. 

Art. 966. Do m esmo mod o poderão ser 
transferidos o titulo de credito hypotllecario 
pelo porta.do t' e a lett'a hypothecaria pelo 
creclor, me.;mo sem scienchL do capltalisb, 
no primeiro ca~o, ou do devedot' no segundo, 
dontt'O do pl'azo dl\ respectiva hypotheca. 

Al't. 967. Perdido o titulo de credito hy-
pothec:.trio ou a letra llypothcc :J.ria, não se 
expedirá segunda via sinão em virtude de · 
a lvará do juiz o depois da justificação da 
perda com citação edital de todos o; interes-
sados desco nhecidos c pessoal dos conhecidos 
o com audienúa clú Jl+inist•w Lo publi co. 

Art. 968 . Averbado o referido alvará. no 
t alão do titulo perdido c arcbivado, expedirá 
o ofiicial outra com o mesmo nume t•o e uma 
letl'a do a lphaboto, que indique o da nova 
via, si é p:·imeira ou segunda, conforme o 
caso. · 
1 Art. 939. Do mes mo modo se procederá 
para SLlb~tituit· qualquer do .s rel'el'idÔs títulos 
quando ücar deteriorado ou tão clwio de 
ttverbaçõcs, que não ten l1a maü espaço pare. 
<tS doclal'açõos futut'as. 

At•t. 970. 4 divida. rcpresentaua por letra 
hyp.othccaria. só presct•everá. dopoi.~ de 30 
anoos, contados da da.h da hypotheca. No.> 
outro.l casos a hypotl1oca voluntaria prescre-
verá conjuntamente com a obrigação ga,ran-
t ida; mas, a pt·escripção só terá elfcito a 
r espeito dos tel'ceiroa depois de c:wcellacla a 
ioscr.ipção. 

Art. 971. A transferencia do.;; outros títu-
los elo di vida ou de cradito hypotlteca.rios só 
pódo ser feita por escriptura de notas ou 
accoeuo judicial, julg~Ldo por sentença, e 
q ufl.ndo o !'orem sem sciencia do deveclor, 
es te fica.ní. isempto da responsabilidade }Jes-
soal, sem toclavia perder os rlil'eitos de remir 
e de Jmver o excesso do pr-eço clo bem hypo· 
thecado .>obre a importaucia da clivida. 
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Ar~. 972. As Ieti'as hypothecarlas dos 
bancos de credito real serão regidas por suas 
leis especiaes. · 

Art . 973. Não se pJderão expedir ti tulos 
de credito hypothecario nem leteas hypothe-
c:trias sobro ltypotheca de estrada de Jerro. 

SECÇÃO IV 

DA INSC!UPÇÃO DAS HYPOTIIECAS 

Art. 974. Todag ashypothccasdevem · ser 
inscriptas no registro predial da situação do 
immo-vcl c, sempre quo o titulo se referir a 
mais de um, situados em Jogares clifferentos, 
a inscripção devor-á ser feikt em cada um 
delles. 

Art. 975. Para a tnscripção das hypothe-
cas haverá, c:u cada cartorio U.o registro 
predial, tres livros : um das hypott~ecas 
logaes e geNtes, outro elas e3peciaes e outro 
das especialisadas. ' 

Art. 976. A~ inscripções e averbações dos 
livros das 11ypothecas especialisadn,s e das 
especütes serão fei kts na ordem em que forem 
requeddas, e esta é detérm\nada pela sua, 
numeração suê~essiva po pl'o·tocollo. O nu-
mero de oroiem neste determina a prioridade 
o esta a pecfercncia do díreito hypotheca. l'io. 

Art. 977. Quando o official tiver duvidas 
sobre a legalidade da inscr ipção requerHa, 
do verá dechm1l-as por escripto á parte inte-
ressada, depois elo mencionar o pedido no 
respectivo livro em fóema ele prenot~1.ç.ão. 

Ar/;. 978. Si as duvidas forem, denteo ele 
tres mezes, julgadas improcedentes, a inscri-
pção far-se-á com o me.,mo numer·o que teria 
na data da prenotação; no caso contrario, 
terá o n]).mero correspõndento á data em que 
for regularmente pedida, ficando sem valor 
a prenotação . · 

Art. 979. E' prohibido constituir uma 
pes~oa em um mesmo dia duas hypothecas 
ou uma hypotheca. e outro direito real sobro 
um mesmo immovel, em f,~ vor do pessoas 
diversas. 

Al't. 980. QulJ)do o official do registeo 
r ecebe1• uma segunda hypotheca para insere· 
ver antes da primeira, deverá sobreestu.r na 
sua iuscripção, depois de prenotal-a, até que 
o interessado faça inscrever a primeira ou 
promova a annul!ação da mesma. 

Art. 981. Compete sempre ao3 in:teresSilelos 
mediante a exhibição do respectivo titulo, 
requerer a inscripção da hypotheca, de 
qualquer especie; além disso, incumbe pro-
mover a da legal ás p~ssoas mencionadas nos 
art ig1.s seguintes. . 

Art. 982. A inscripção da hypotheca legal 
-da multwr casada deve ser requerida pelo 
marido ou pelo p3.e . 

§ 1. o Além disso, o tabJllião que la Vl'a.r a 
escriptura do dote, ou lançar em nota a re-

!ação dos bons proprios da mulher, deve de 
officio avisar disso ao ofllcial do registro 
predial. 

§ 2.o Comirleram-se intercsJados para 
requererem a inscripção desta hypotheca o 
dotador, apropria mulher , c qualquer· dos 
seus parentel successivcis. 

Art. 983. A inscripção cl;1 llypotheca legal 
dos incapaze.> deve ser requerida: 

1. 0 Pelo pai , mãe, tutor, ou curador, an-
tes tle assumit· a a 1lministraçã.o do3 re.>podt· 
vos bons e, na fu. ltcL delle, pelo curador geeal 
dos orphams. . 

2.o Pelo inventarictntc ou testamcnteu·o, 
an tcs de entecgar o legado ou herança. 

Art. 984. Além dis.;o, o escrivão do in· 
ventaria, lo o-o que seja '.as3ignado o termo ele 
tutela, deve o rcmotter de officio e com a pos-
~ivcl brevidade, uma cópia dolle ao official 
do registro predial. . 

Paragrapho noico. Considera-se mtercs-
sado na inscripção deata· hypotheca qualquer 
p1reote successivel do incapaz. 

Art. 985. A inscripção da hypotheca do 
offcnd!do compete ao curador geral dos or-
phams e ao especial do ?uostp.o oJTendi~o. si 
for incapaz quanto á sattsfaçao do del!cto; 
e ao minisGerio qubli co, quanto á da,s mul-
tas c custas. . 

Art. 986. Os .interessado1 na inscripção 
das referidas hypothecas podem promovei-a 
dircctamente ou dirigindo-se aos curadores 
geraes ou aos orgams do minister:io publico, 
afim de que o promovam de offlctO, segundo 
sua competencia. · 

Al'G. 987. A in ser ipção da hypotheca dos 
bens dos responsaveis á Fazenda publica 
deve ser requerida por elles mesmos e in-
cumbe aos procuradores fiscaes ou a S3US 
1'epresentantes, onde não os houver, e aos 
superiores hierarchicos do responsavel, 
quando for empeegado de Fazenda. 

Art. 988 . As pesso<1s a quem incumbe <L 
inscripção das hypothecas lcgaes incorecm 
em re.sponsabilida.rlc por suas om issõcs. 

Art. 989. A inscelpçã? ela hypotheca legal 
cspecialisada c ela con venciona.l de: v e de· 
clarar: 

1. o Os nomes, domicilio.> c profisJões do 
orador e do devedor. 

2 . o A data, a na tu reza do titulo, o valor 
do credito, e o da cousct ou <1 sua estirn_ação 
accordada entre as partes, o prnzo e os JUt'OS 
estipulados. 

,3. o A situa.çã9, den ominação e caracteris-
ticos da cous<t hypothecttcl<L. 

Paragr.:tplw unico. O ct·c_Llot·, além do do-
micilio proprlo, p::>dcr<t de3Jgnar ontro oncle 
sej<t notificado. 

Art. 990. A insc r·lpção das hypothecas le-
gttes ger <teS deve declarar: 
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1. 0 O nome, domicilio o profis~ão do re- Art. 998. A inscl"ipçTI.o do titulo do trans-
missão do domínio dirccto aproveita ao· ti-
tular elo domínio util, c vice-versa. 

sponsavcl. -
2. o O no mo o domicilio elo incapaz, elo 

o!Icnclido ou da mulher. 
3. o O emprego, titulo ou raúLo da respon-

sal.Jilillalle o dtt data em quo e.·ta começou. 
'1. o O valot' da responsabilidade. 
Art. 9Dl. Não so podere~ inscrever ter-

coim hypotheca sobre o mo::;mo immovel. 

SECÇ:Í.O V 

DA B~TI NCÇÃO DA JlYl'Ol'HE CA 

Art. 099. Quando um direito real é iiMcri- · 
pto no registro predial, em favor .de um(l, 
pessoa, presume-se que esse direito lhe per-
tence. 

Art. 1000. Si o teor do registro predial 
em relação a um direito rettl não traduz a 
verdade da situação jurídica existente, a 
pessoa prejudicad(l, por elle póde rec1am(l.r (1, 

sua rcctificação por acção competente. 
Art. 1001. Até (b. inscr.ipção do titulo de 

transmissão, o alienante é considerado pro-
Art. 092. A hyp ::rtl~eca extingue-se: pr.ietar.io do immovel, que fica sujeito á so-
1.0 Pela ext.incção da obrigação principal. lução de suas obrigações. 
2. 0 Poüt des\ruição da cous(l, oure~olução Art. 100'2. Os cat·tor.ios do registro pro-

do domínio. dial deverão ter o~ seguintes livros: 
3. o Pol::t. renuncia elo credor. 1. o o ·peotocollo . 
4. o Pe la rmnissao. 2." O üaB inscripções clo.s títulos ele ·tt"ans-
5.o Pela ~entença pi1s~ada em julgado. mi~sõ,o ela propriedt"ldo .immovol. 
6 ·o Pe l<t inscl'ipção · 3. o o dtts inscl"ipções dos direiG'JS reaes em 
Art. 9\J3. A oxtincção da ltyp')tltcca. sü o·Cl·al. . 

começtt a ·ter e licito contt'ét terc·ei.r·os dep:Jis '-" 4. o 0 das inscripç~õos do penhor agrícola. 
ele avet'bada no respecCivo reg.i~·cro. _ 

Art. 994. Si naépoc<.~. do pagamento, 0 cee- 5.o O das inscripções das hypothecas lo-
dor se n~~o apresentar pam roce bol-o, o de- gaes goraes · 
vetlor libera-se pelo deposito juüicial da im- 6. o O dus inscripções das hypothecas es-
porGancia üu divida, correndo por conta do P ciaes. 
ceedor as despozas do deposito; que so fttrá . 7 ·. 0 O das inscrlpções das hypothecas e3pe-
sob clausula de sor levantado pel<.~. pef:.soa a cwltsadas. . _ 
qLtem rle direito pcetencer. . 8. o O _das descrrpçoes elos bens immoveis 
. Art. 905 . O cancellamenLo da inscl'Ípção 'al!ld(l, nn:o rogtstrados. 
pó de ser feito em cada ,um elos casos de ex- 9. 0 O ~nd~cador pess:Jal. 
üncção da Jtypothec:t, tt vista da respectiva 10. O wdiCador geral. 
prova ou, inclep::mdontomonte clost11, ét re- Art. 1003. O livro n. 2 tcrú. um auxiliar 
querimonGo das duas partos, si ambas forem para i1 transcrlpção integL·al elos- ti.tu los, 
capazos, o conhecidas elo oHicial do registro. quando os seus portadores o exigirem. Nos 

TITULO IV 

DO J~ECllSTRO PRI!:OIAL 

Art. 996. O r gistro p1· •dütl comprohenele: 
1. o A ioscripção dos titulod do transmis-

!!ão da peopricclad sobre immovois. 
2. o A inscr.ipção dos títulos con::;t.itntivos 

do.; direitos reaes , obre immovcis a.lileios. 
3. o A in:crip~:ão das hypothecas. 
4. 0 A descripção dos immoveis cuja twqui-

sl~·ão <Ündtt não conste do mesmo registro. 
Art. 997. Si o titulo ele tran~missão é gra-

tuito, a inscl"ipção deve ser }Jromovicla. polo 
proprio atlqui.rentc, si o não houver as3i-
gnauo, ou por quem de direHo o represente, 
ou pelo proprio t.ransferento, fazendo acom-
panhar o pedido dét provi/o da acce.ita.ção do 
beneficia elo. . 

outros ca.sos, a iuscr.ipção se f,u·<i por ex-
tractos. 

ArL 1004. O HV1'o n. Ci terá dons annexos 
de talões, o primeiro para os títulos de ct•e-
dito, o o segundo pam as letras de dividas 
hypothecarias. 

Art. 1005. Tochts as hypotllecas espec.iaes 
c outros onus reaes inscripto.·, serão aver-
bados tí margem do tHulo coerespondente 
elo livro n. 8, remissivamente ao da respe-
ctiva. inscripção. Essas avorbaç:õe::; serão an-
nulla.das, do mesmo modo, quando forem 
cancelln.dos os sobreditos onus. 

Art. 1006. Todas as ioscr.ipçõcs o elcscr.i-
pções deveeão ser feitas no reg.istro da cil'-
cumsceipção -onde est-iver situado o immovel. 

Art. 1007. Salvo convenção em cont1·a.e.io, 
incumbem ao adquirente as tlespezas da in-
scripção dos titulas de transmissão da pro-
priedade, e ao devedor ou paciente, as da 
inscripção dos onus reaes. 
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LIVRO TERC.EIRO 

Direito das obrjgações 

TITULO I 

MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR 

SECÇÃO I 

DAS ODR!GAÇÕEB DE DAR : COUSA CERTA 

Art. 1008. O credor de causa certa não 
pódo ssr obrigado a recebor causa diversa da 
quo é devida, ainda que seja mais valiosa. 

Art. 1009. A obrigação de dar causa certa 
comprehende os seus acccssorios, ainda que 
momentaneamente :;;aparadas, salvo si o 
contrario resultar elo ti;ulo ou de circum-
stancia.• evidentes. 

Art. 1010. Si., antes da tradição, se pardo, 
som culpa do devodor a causa certa, que 
devla sor da,cla pam a, constituição ou 
transfcrencia, de um diroito roa!, a, obr·igação 
resolvo-se- para, ambas as pm·tes. 

Art. 1011. Si a perda resultar de culpa 
do devedor, respondo oste por um equiva-
lente c porpcrcl.as e damnos . 

Ar. 1012. Si a, causa corta se deteriorar 
sem culpn, elo cleveclor, o crcclor poder{L ou 
resolver a. obriga.ção ou a,cccit<Lr a. cansa, 
dinümri ndo o preço na proporção rlo clocresci-
mento elo valor occa~ion~tclo pola deterio-
ração. . 

Al't. 1013. IIavonclo culpa ela par!;o elo 
devedor, pôde o credor exigir um CC1Uiva-
lonto ou acccitar a cou~a no estn,clo em que 
se .achar, tendo direito de reclamar, em am·· 
bos os casos indemnisação por perdas o 
d<tmnos. 

Art. 1014. Até á tra,dição, pertencem ao 
devedor os accrcscimos o melhoramentos ela 
causa, assim como os fructos porcebidos, 
pelos quaos poclcri.L exigir · augmento ele 
preço. Si o crodor não ano ui r {L essa aug-
mento, pôde o devedor rosolvcr a obri-
gação. . 

Os fl'Uctos pendentes pertencem ao c~·eder. 
Art. 1015. Si a obrigação fôr de clarcousa 

corta com o fim ele restituil-a a ~ou dono e, 
antes d11 tradiÇ'.ão, a cousa se perder, s<?m 
culpa do devedor., o dono so.trre a perda e 
dissolve- ~c a obrigação ; mas, ficam salvos os 
cliroitos do propriotarlo, até o dia da perda. 

Art. 1016. Si a causa se perder por culpa 
do devedor, tem <Lpplicação o disposto no 
art. 1011. 

Art. 1017. Si a cou~a. se cl.ctoriomr, som 
?ulp<1 elo dtwedOJ', o dono roccbcl-à-<~ no 

estado em que se· achar, som que tenha o 
direito de exigil' indemnisação alguma. 

Art. 1018. Si a cousa tiver melhoramento 
ou augmento sem que para elles tenha o 
devedor restituinte feito clespeza ou empre-
gado trabalho seu ou d·e outrem por elle, o 
dono lucrará o melhoramento ou augmento, 
som ter que pagar por ello.s indemnisação 
alguma. 

Art. 1019. Si para o melhoramento ou 
augmento o devedor rcstituint.e tiver feito 
d.espeza ou empregado tralJalho seu ou de 
outrem ·por ollc, applicar-se-ãq as pre-
sceipções elos fl.l'ts . 595 a 599. . 

Art. 1020. Em relação ao fructos perce-
bidos, observat•-se-hão as prescripções · dos 
arts. 588 a 592. 

SECÇÃO li 

DAS ODRWAÇÕES DE DAR OOUSAS INCERTAS 

Art. 1021. As cansas incertas elevem ser 
.determinadas pela cspccie e quantidade p:Lra 
que possam sor objecto. de prostações vá- · 
lidas. 

Art. 1022. Quando a cousa é determinada 
sómente pela cspecie o ·pola quantidade, 
a escolha pertence ao devedor, si o contrario 
n[o rc!sulta do titulo da obrigação. Esse 
direito, porém, não potlet•á. ir ao ponto de 
preferir a causa pcior da mpocie, assim 
como não t erá o e1'edor a faculdatle do oxigit· 
a melhor, quamlo !.llo fór con r·ol'ldo o direito 
do cscolhn. 

Art. 1023. Do pois de indiviclualisacla a 
cousa pela escolha, observar.-se .. á o. disposto 
sob1·e ·as obrigações de dar causa col'ta.. 

Art. 1024. Antes drL individualisaçã.o de 
que tl'acta. o a,rtigo antecedente, o dovoJor 
não pôde .allegar . p:Jrda, ou dotel'ioraçlio da 
causa por fol'ça maior ou caso furtuito, pa1·a 
cximit'-se elo cumpl'lmcnto da obrigação. 

CAPITULO II 

DAS OBRIGAç:ÕES DE FAZER 

Aet. 1025. Sendo a obrigaçã.o do fazer, o 
credor não é obrigado a accoi.tar a prestação 
por um cxtranho, quando tiver interesse em 
quo esta seja rca.Lizada pessoalmente pe lo 
clevod:or. 

Art. 1026. Si a prestação do f,tcto se 
tornar impossíve l sem culpa do devedor, 
dissolvo-se o vinculo obeigacional. 

Art. 1027. Si a impossibilidade fôr impu-
ta.vel ao devedor, a obrigaÇ'ão se resolverá 
em perd<tS c da,mnos. 

Art. 1028. Si o cl.ovcdor não quizcr ex-
ecutar, aprcs:~ação, sondo sórnontc. ollr:_ quem 
a póclo exoct1tar, l'csolvc-sc a olmgaçao em 
perdas o damnns. 

• 
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At•t. 1029. Si o facto pm~cr ser executado 
por outro que não o devedor, o crcclol' terá 
direito de exigir dclle que o execute, sob a 
comminação de tlcar auctorisado a executa l-- o 
por si ou por tercuit•o, :1 custa do devedor, 
ou do se .resolvot• a o·brigação em perdas o 
damnos. · 

CAPITULO III 

DAS OHIUGAÇÕES ])]'; NÃO FAZ G: It 

CAPITULO V 

DAS ODRIGAÇÕESDlVlSiVI!:lS E INDIVlSIVEIS 

At·t. _l037. AijJda que a obrigação tenhct 
po~· ob.)ccto p_rcs ta(·;\o susceptivoi de Cll l11· 
prnncnto parcwl (oúTígaçGio divisível), si hct 
sómente um dc:vedor c sómente um credo1', 
nem este pódc ser obrigcttlo a rC'.ccber, ·nem 
aqucl lc a fazer o pagétmento. por fracções, 
Salvo CléLUSlllct CJH COI1Gl'<LI'ÍO. 

Art. 10::!8. Si muitos são os devedores ou 
Art. 1030. Si a omissão na qual se olJjccti- n:lllitos os credore-1 de 'uma obrigação divi-

va a prestação se torna impossíve l, sem s1vel, não havendo disposição em contrario, 
culpa do devedor, ou si este tiver sido coa- entende-se que a divida, no primeiro caso c · 
gido a executar o facto pot' cuja abstenção o credito, no segundo, se dividem igualmen-
sc obrigára, extingue-se o vinculo obri- te entre os sujeitos das obrigações. 
gacional. Art. l 039. SJ a obrigação não fôr susce-

Art. 1031. Si o facto tiver sido executa- ptivel do prestação parcial (obTigaçcio indivi-
do por culpa do devedor, o credor terá 0 S2V 2l), e houver pluralidade de devedores 
dit•eito do exigir qu:.J clle destrua 0 que serão· estes solidaei::nnentc obrigados. • ' 
tivee Ceii;o em contmvençãJ elo estipulado, . Art. 1040. Quando a pbt·igação é indivi-
com a, comrnina(·ã.o de ficar auctorisa'do a s1vel e ha pllil'alidadc de credores não soli· 
re :d isar ossa dcsteuição :1 custa do devedor darios, pó_cle cada um destes cxigit• a totali-
OLl tle Illc sérem pagas perdas e damnos: clade da divida; mas o devcdoe não sedes-

obriga si não pagando : 

CAPll'ULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

Art 1032. Nas obrigações altcenativas, 
o direito de escolha cal.Jc 1ao devedor, si OLtt1·a 
cousa nã.o fôr cstipulacla. ·. 

§ 1. 0 Mas, nã.o pàie o devedor obrigar o 
credor a receber parte de mm~ prastação e 
parte de outra. 

§ 2.0 Quando a obrigação constar ele pr0· 
stações annuas, entende--se que a opção deve 
set' feita para cada a uno. 

Art. 1033. Si, de duas prestaÇões, uma 
não podia ser objecto da obrigação, a outra 
é devida como si fosse uuica. 

Art. 1034. Si nenhuma da~ prestações si 
póde cumprir, havendo culpa do devedor em 
relação á impos.>ibilidÇ\,de de uma dellas, 
ficará clle obrigado a pagar o valor daquella 
quo se tornou impossível por ul"timo. 

Al't. 1035. Quando o direito de opção 
cabe ao Cl'edor c, de d_uas pt•cstaçõc3, uma se 
torna impossíve l por cu'lpa do devedor, o 
ct•ellor tem direito de exig ir ou a prestação 
subsistente ou o valor da outra. 

Si ambas se tornam impossíveis por culpa 
do devedor, o Ct'eclor pólio reclamar o valor 
tle qualquer dellas. 

Art. 1036. Si a impcssibilidade das pre-
stações não pôde ser imputada ao devedor, 
extingue-se o vinculo obrigacional, cum-
prindo, entretanto, · quo o clo.vedor redti1;ua 
a.o credor o que delle tiver recebido por 
occasião desse vinculo. 

l • o A todos conj unctamcnte ; 
2. 0 Ou a um dellcs, dando este caução de o 

desobrigar dos outros conceeclores. . 
Art. 1041. Si um dos conceedores rc-

níitte a divida, ost._a subsiste inteira· mas 
;os outros só podem exigir a prcstaâ.o ih-
dcmnisando o devedor pela quota do Cl'edop 
remittentc. · 

Paragrapho unico. O mesmo se observará 
ng caso de tl'~nsacção, novação compensa-
,çao ou con fusP.o. 

Art'. 1042. ·Perde o predicado da indivi-
sibilidade a obrigação que se resolve em 
pcl'das e damo os. 

§ 1. 0 Si para esse e:II'eito houve culpa de 
todos os devedores, todos respondem por 
partes eguaes. -

§ 2. o Si ape-?a~ a um ou a alguns e impu-
tavel a culpa, ficam os a outeos exonerados e 
:,lómen~e responde pelas perdas e darnnos 
fluem Incorreu em culpa; 

CAPITULO VI 

DAS OBRIGA~ÕES SOLIDA'LUAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAilS 

Art. 1042. Não bavcr<í. obricraçã.o soli-
raria_, si esse predicado ní'i.o lhe fôr cxpres-
:,l~J~ente attríbuido por lei ou por acto jll• 
pdtco, . _ . . 

A1•t . 1043 .. As_ obr1gaçoes solldanas po· 
pom ser modrficad.as pot' condições ou pl'azos, 
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sómente em r ela r;.ão a um, ou alguns ele seus 
~ujoitos ., _ 

Sl~CÇÃO li 

DA ieüLllJAHlEDADE A CTIVA 

obriga os OLLteos dé pagar o equivalente, mas 
Eómente o culposo responde por quaesquer 
outras perdas e damnos. -

Art. 1055 . «'o dos os devedores respondem 
pelos juros da móea, ai. nela que a ac.•;ão tenha 
sido p1•opost:1 sómente conLra um delles, mas 

Art. 1044. Cada um dos credores solilla- o culpcLdo respondo para com os outro:> por 
l'ios terá dil'eit.o de exigir do devedor o c um- esse accrescimo da obrigação. 
primcnto da prestação por inteiro, ainda que Art. 1056. A acçã.o propostlL a um dos 
a obriga<:ão seja divisivol. devedores não impede o credor dt> demandar 

Art. 1045. Emquanto alguns dos credores os outros. 
solidarios não àccionar o devedor commmn, Art. 1057. O devedor clemandad@ poderá 
este poderá.pagar a qualquer deUes. ' oppôr, á acção do credor, as excepções qüe 

Art. 1046. O pagamento feito a um dos . Uie foremp_gssoacse aquellas que forem com-
credores soliclrurios extingue inteiramente a muns a todos. -
di vida. Mas não lhe aproveitarão as que forem 

· Paragrapho unico. O mesmo effeito re- pessoaes a qualquer outro elos seus coa-
sulta da novação, da compensação c dare- sortes. 
raissão. · Art. 1058. -O credor pôde renunciar á ao-

Art. 1047. Si falleceJ? um dos credores so- lidariedacle em f<1vor de um, de alguns @li 
Jidarios, cleixamlo herdeil'os, cada um destes elo todos os devedores. 
só terá direito para. exigir e rccoiJcr a quota Paragrapho unico. Si o ceedor renunciar 
do credito que corresponder ao sou quinhão <i solidariedaue em proveito ele um ou de 
hcreditario, salvo si a obl'igitção fôr indivi- alguns elos devedores, só poderá demandae 
sivel. .... os outros com deducção da parte corro-

Art. 1048. Não dosapparoce a solidarie- spondente aos faym•ocidos . · . 
dadeporse converter a prestação em perdas · Art. 1059. Depois ele haver pago, tem o 
o damnos, e os juros ela móra correm em devedor o direito de exigir, de cada um dos 
proveito de todos os credore.;;. 8eus consocios na divida, sua quota parte, 

Art. 1049 . O credor qtte tiver remittido repartindo-se egualmento por todos a parto 
a divida ou recebido o pagamento, respon· insuluvcl que porventura existir. Pl'osume-
derá aos OJitros pela pa,rto que lhes coul~er . .se eguLd a pa1•tc da divida que fica a cargo 

- de cada um do~ devedores. 
SECÇAO li! A1•L 1060. No caso de rAteio m1tro os 

DA SOLlDARlEDADE PASSIVA 

Art. 1050. O credor tem direito de ex1g11' 
e receber de .todos os devedores solidarios 
conjuoctamente, ou de um só ·delles em 
separado, a totalidade cla prestação ou uma 
parte ;~ómente della. 

Neste ultimo caso, todos es devedores 
continuam' obrigados so'lidariamente pelo 
resto dà divida. · 

Art. 1051. Si um 'elos devedores solidarios 
morrer, deixando herdeiros, cada um destes 
i.1ão será obrigado a pagar senão a· quotn; que 
corresponder ao seLl quinhão heredftario, 
l:lalvo si a ·obrigação fô.L· iuclivisivel. 

Ad. 1052. O paga~nento pat'cial feito por 
un1 dos tlevedores e a r·emiss:lo poe elle 
obtida pessoalmente,· nãe .aproveitarão aos 
outeos devedores senão até á concerrencia da 
porção cxtincta da divida. 

Art. 1053. Qualquer clausula, condição ou 
accresciino de obrigação concordada entre 
um dos devedores solidarios o o credor, não 
podorá aggravar a posiç;ão dos outros, si 
estes não tiverem dado o sou c usenti-
monto . 

Art .. 1054. A impossibilidade da pt'estaQão 
fOl' cul:pa de um dos <!lovedores uão de~-

devedores da parte da obrigação que com-
petia ao insolvente, estão sujeitos á contri-
buição tambem aquellea a quem o credor 
exonerou da solidariedade. 

Art. 1(')61. Si a causa da divida soliclaria 
fôr excl-usivamento um dos devedores, es·~e 
rcsponde.rá por toda ella para com aq uello 
que a pagar. 

CAPITULO VII 

DA CLAUSULA PENl\L 

Art. 1062. Para refo·rço da ohrigaçã0, pôde 
ser imposta; llllla clauSilia penal ou soja esti-
pulada conjtmctamente com ella ou em acto 
posterior. 

Art. l 063. A clausula penal pôde referir-
se á inexecução, a algum prejuiz@ especial 
em simplesmente á Inóra. 

.Art. l 064. Pôde ser imposta em beneficio 
do proprio credor ou de teeceiros. 

Art. 1065. Quando a clausula penal é es-
tipulada para o caso de inexecução da ohri~ 
gação, esta se converte em altornativa. 

Art. 1066 . Quando a clawmla. penal é es-
tipulada para o ca~o de ' móra ou de áJJaum 
prejui~o especial, tem o credor·a, ft\culdade 
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de pcdil-a conjunctamente com a execução 
da obrigação principal. 

Art. 1067. O tlevcdor só se considera in-
curso na pena convencional, depois de ve n-
cido o prazo concedido para. a oxccuc;ão da 
obrigac;.ão principal. 

Não havendo prazo, inconc o devcdo1' 
na. pena. cstil)Ltlada, desde r1no se cons·tituc 
em móJ'<t 

Art.. 1068. A nullidade dn. obrigação 1win· 
ci}Jal ilnpOt'Ül. a dn. clausula penal. 

Art. 1069. Rcsolvidn. a obrign.ção prin-
cipal :em culpa do deí'"eclor, rcs::llvo-se 
egualmcntc a clausula penal. 

Art. 1070. Quando a obrign.<;ão tiver sido 
cumprida em parte, o juiz poderá reduzir, 
proporcionalmente, a pena imposta qnor a 
móra, qnceá inexecução da obrigação . 

Art. 1071. Quando a obrigação principal 
for inclivlsivel, todo:J os drwodol'CS ou os 
hoedeit·os do devedor -iucoucm na pena 
pela fitlta de um só, mas C3ta, em regra, só 
pridc sor pedida integralmente ao culpado. 
Cada um dos outros responde sómcn !.c por 
sua quota, uma vez que a obriga,ção ela, 
clausultt penal não seja indivisível nem so-
lida.eia. 

Fica. scmpeo salva t.1.os não culpado::; a 
acção regressiva contra aquollc quo deu 
causa ao pagamcn to da pena. I 

Art. 107.2. Quando a obl'igação principal 
for divisivel, só incorre no. peno. o clevcüor 
ou o herdeiro do clcvcdor que a infringil.', c 
propot·cionalmcntc á su:.t parte na olJri-
g-ação. 

Art. 1073. Par<!. exigir a prcstaç[o pm1al, 
não é nccossario quo o credor allcguo pec-
jnizo. 

O dovmloe não pódc eximir-se elo cum 
pPil-a, sob o fundn.mento do que é excessiva· 

TITULO II 

DOS EFFEITOS DA OBRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1074. A obrigação peoduz cffoito 
ontee as partes, o transmittc-se ao~ sons suc-
ccssores quando não for personalíssima .. 

Art. !075.- Aquclle quo tiver promottido 
um facto de terceiro responde por perdas o 
damnos, quando esto não executar a. presta-
ção promcttida. 

Art. 107G. Exti.ncta a obrigação ]Jl'incipa.l, 
extingue-se r.gualmontc a acccssoria. 

Cl\.PITULO li 

DO PAGAMENTO 

SECÇÃO 

Art. 1077. A olw igaç[o extingue-se clcsd.e 
ClnC é cum}wida, quce o soja pelo pt•opeio 
dcvcclm', quer po1' ouf;J'O inl;cecssado. 

Extingnc-so tambcm t[U:tndo um torceiJ'o, 
embora não interessado, a cumpre em nome 
c poe conta do dcvccl.or. -

Art. 1078. O terceiro n[o inteecssaclo 
que elfoctuar o p:.tgamento sem conheci-
mento do devedor, tem cl1rcito a ser reem-
bolsado do que houver pago, mas não fica 
subrogado nos direitos elo ct•cdor. 

Si p:.tgar ante3 do vencimento elo. diviàa., 
só tem direito p::tra sct• rccmbolsc.vlo no dh 
do venci monto. 

Al't. 1079 . Si o devedor se O]JlJUZJr a 
quo o tcece iro rc:alizc o p:1ga mcnto, o f'l'C-
dor podcd ogualmentc rccns:tr-so P, roce-
bel-o, mas si o receber, não tcr{L o rl cveclor 
de reembolsar si não aq11illo em que lhe tiver 
sido util o pa.gamcnto. 

Art. 1080. O pagamento ·que impo!'ta 
transfcrcncia, ao CJ'odoe, da. peopl'lcdade do 
objccto da pre.;ta.ção, 8ó (l valido q11ando 
feito PJl' q1101U tiver a f,tculdarlc rlc allonal-o. 

Porém a cou~<t fnngi vel, dad:1 em soluçlãO 
de lllll:.t obrlgaçi.o, n:io póLlc m:tissm'J'C· 
clanHd;t do credor CJLIO, ele boa fé, a J'Cce-
lJou c consumiu, ain<la que o solvente não 
tivesse capacidade pat'Lt a1icna.l-a. 

Sl!;CÇÃO li 

A QUE)[ DlW!l 8Jo: R F .Jl!TO O l'AGAolllNTO 

Art . 1081. O pagamento deve soe feito ao 
cecdor ou a quem de direito o represente, 
s0b pena de só va.ler depois de r.:ttifi.cado por 
elle ou boto quanto reverter em Sflu pt•o-
vcito. 

.Art. 1082. O pa.g.:trnento feito do boa ft\ 
a0 portador do titnlo da obrigação é valido, 
ainda qnc depois se peovc a illcgitimi<lil.clo 
da sua posse. 

Art. 103:3. Não vale, porém, o p::tgament.o 
sclcntcmcnte feito ao crcrlot• incapaz de 
quitar, si o devedor nlo provar qnc e.;sc 
pagamento reverteu em favor do mcsm':l 
credor. 

1\ rt. 1084. Considera-se n.uctorlsado a J'e-
cebor a pmst:l.ção o vortador do sua fluita-
çã.o, a menos que ciecums!;n.nclas conhccidn.s 
do devedoJ' façam cessar essa prcsumpcc?io. 

Art. 1085 . Si o devedor ]1ag:w ao cr_cdor, 
não obstanttl já ter sido in t.imado da pe-
nhora do credito ou notifi.c::ulo da op]losiçã.o 
a clle feita poe terceiros, o set1 pagamento 
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não valer(L contra esses terceiros, os quaes 
poderão obrig<Ll-o a pr1gar rlo novo, ficando· 
lhe, entretanto, sal v o o diretto regress ivo 
contra o credor. 

SECÇÃO JTI 

DO ODJJ::CTO DO P AGAMEN TO ' 1> DE SUA PROVA 

Art. 1086 . O devedor que cumpre a obri-
gaç>ão tem o direito de exigir uma quitação, 
e, si a divida se extingir totalmente, a cn-
tl·ega ou inutilisação do titulo. 

Art. 1087. Si o credor affirma ter per-
dido o titulo cuja restituição ou inutilisação 
lhe é pedida, está obrigado a fazer uma de-
claraçio devidamente legalisada em segu-
rança dos dü·eitos do devedor solvente. 

Art. 1088. Qua,ndo o pagamento se fizer 
periodicamente ou em prestações parciaes, a 
quitação eorres1Jomlente ao . ultimo período 
faz presumir que, nos anttlriores, foram re-
gularmente fc iLas as }Jrcstações dev_idas. 

Art. 1089 . Si o crcdoe d<L quitação do ca-
}1iLa l sem reserva dos juros, estes se preSLl-
mem pagos. 

Art. 1090. A entl'ega do titulo ao Lleve-
dor faz JH'esumü• a cxtincçã'> Lla divitla. 

AL't. 109! . Presumem-se a c<trgo do deve-
doL' as despezas do pagame nto c da quitação. 
Si, porém, o credor primHivo tLver sido 
substituído por diversos out1·os, o accrcscimo 
das des1Jczas devo ser por conta Llos credores. 

Art. 1092. O pagamento em dinheiro, sem 
detenfünação do espccic, entende-se que 
eleve ser fei to em moeda correu te no logar 
do cumprimento da prest<Lção. 

§ 1. 0 E', porém, licito às partes esl;ipular 
o pagamento em ospccie detcrminad<L, pelo 
padt·ão de sua moed<L mteiomLl ou de moGda 
extrangcira. 

§ 2. 0 O credor, nos casos do paragrapho 
antecedente , pócle, entretanto, optar oh tre 
o pagamento na especie designad<L no titulo 
e o seu equivalente em moeda corrente no 
logar d<1 prestaçií.o, ao cambio elo dia do 
vencimento. Não havendo cotaçã.o nesse dia, 
prevaleceeá "· fl.ntc l'i oe mais proxima . 

§ 3. o Quando o devedor iocorrc t· em mora 
e o agi o ti ver val'iado entre a data do V(m-
cimento e á do pagamento, ·1 credor pôde 
optar pot' um ou }lor outro , menos que se 
tenha estipt1lado um, cambio fixo. 

§ 4. o Quando a cotação tiver vaLtiado em 
um mesmo dia, tomar-se-á por base a média. 

Art. 1093. Si o 11agamento deve ser feito 
por peso ou medida, entende-se, no silencio 
das partes, Cl,ue estas acceitaranJ., as do logar 
do cumprimento da prestação. 

Vo!. I 

SECÇÃO IV 

DO LOG.\R DO PAtiAMEN'fO 

Art . 1094. Não havendo designac:ão do 
logar onde deve ser cumprida a prestação, 
nem resultando uma indicação dclle da. 
vontade presumida elas partes, das cireum-
stancias, da proprLo na tureza da obrigaçft.o 
ou de alguma determinação especial da lei, 
o pagamento deve ser feito no domicilio do 
devedor. 

Sendo designado.; differentes lagares, o 
direi te de opção entre elles cabe ao cretlor. 

Art. 1095. Si o pagamento consistir na 
tradição de um irnmovel, presume-se quo 
deve ser fei(;o no logae de sua situac:ão . 

SECÇÃO V 

DO 'r EMPO E'.! QUE DEV I' SER EFFEGTADO O 
PAGA~!J::NTO 

Art. 1006. Não tendo sido fixada a época. 
da pres·~ação, o credor pódo exigil-a imme-
diata.mente, si pela natureza da obrigac:.ão 
ou pelas ciecumstancias não se tornar indis-
pcnsavel um certo lapso de tempo que o 
juiz marear<i,, no caso de Lluvida. 

Art . 1097. As obrigações condieionaes de-
vem ser cumpridas no dia da realização da 
condição, incumbe ao credor a prova de que 
o devedoe t eve disso conhecimento. 

Art. 1008. Pôde o crod0r exigir o paga-
mento antes do pt•azo, quando o devedor fôr 
declarado insolvente . Si a divida fôr soli-
da.l'ia, não seréL exigível contr<t os outros de-
vcdot·es so l v a v eis. 

Art. 1009 . Pôde tat nhem o credor exigir 
o pagalllento antes do prazo: 

l." Si os bens hypotlwcados, empenhaclos 
ou daclos em anticllrese, forem penhorados 
por outra creclor e tivcl'em de ser arrema-
tados ou adjudicados em execução de sen-
tença ; 

2." Si se tornam insufficieotes ou se extin-
guem as garantias rcaes ou fideijussorias com 
que se p t•emunira o credor. 

SIWÇAO VI 

DA MÓR.\ 

Art. 1100. Ficarfto constituídos em mó1'a 
o devedor que não elfcctuar o pagamento, o 
o credor que o não quizer receber em tempo 
opportuno. 

Art. 1101. Ha-vendo prazo designado pZ!ra 
as obrigações positivas e liquidas, o devedor 
ficará constituído em n:ôra, desde que o 
prazo se vencer. 

Não havemlo praz,) . designado, coo·eça a 
móra com a pritueira citação do réo para o 
fàro con 1;enciuso. 

15 
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Art. 1102. Nas obrigar;õrs negativas, o do-
veclot· consl.itue-&o em mot·a, desde o clüt em 
que executar o acto de que se clcvict abstee . 

Art. 1100. Nas obrigações oriunda> ele ele· 
lictos, COJlsitlcra-se o devedor em móm, desde 
o dia om qnu perpetr·ou o dcltcto. 

Art. 1104. Si a fa.lttt de cumpl'lmcn to dtt 
prestação não é imputavel ao devedor, este 
Eão incorre em móra. 

SECÇÃO VIl 

DO PAGAMENTO !!'(DEVIDO 

Art. 1105. Todo o pagamento suppõu urna 
divida, e todo aquelle que recebe um paga-
mento que não lhe é devido, fica obrigado a 

· restituil·o. 
A mesma obrigaçJ,o de restituir é imposta 

áquelle que recebe o pagamento ant~s ele 
cumprida a condiçã.o a que está subordmada 
a obrigação. 

Aet. 1106. Cabe ao que pagou voluntaria-
mente o que não devia, pruvar que o fez 
induzido em orro. 

Art. 1107. Quanto aos frue'tos, accessõcs, 
bemfeitorla e detel'ioraçõos sobruvindas tt 
cou~a dada em pttgamcnto indevido; appli-
cam-se os arts. 588 a GO~J. 

Art. 1108. Si aquellc que recebeu indevi-
damente um immovel o tiver alienado, de-
verá assistir o proprictario que quizer usar 
do recúrso facultado p 3lo art. 1000. 

Art. 1109. Fica isempto de restituir opa-
gamento indevido aqu!' II Õ quo, ~·ecc~end?·.o 
po1· conta de um cred1to verdacleuo, llHÜI~I
zou ~eu titulo, de1xuu pt·escrevCl' sua acçn.o 
ou ~Lbriu mão das garantias que assegura va.m 
o seu tlil'cito ; mas<) sol vente terá. acção t·e-
grcssiv<t cootm o vcnladciro tlevellor c con-
tra o seu fiador. 

Art. lllO. Não se póde repetie o que se 
pagou para SülVel' uma clivilla prescripta Of 
para culllprir um dever moral. 

Art. llll. Não terá cl ireito á restituiçã.o 
aqueUe que deu alguma cousa com o fim de 
obter um fim illicüo ou inunoral. 

CAPITULO Ili 

DO PAGAMEl\TO POR CONSIGNAÇ~O 

Art. 1112. O devedor pó do sol ver a s11a 
obrigação, fazendo dcposit<tr em juizo, com 
citação elo credor, a cousa devida.. 

Art. 1113. A conslgnação podo ter logar: 
1. 0 Si o credor, sem motivo justo, recusa 

recebei-a ou dar quitaç~w na clevidn. fórma; 
2. 0 Si o credor não providencia para ore-

cebimento ela cou~a no logar, no tempo e DiJ.s 
condições deviclas; 

3.0 Si o creLlor é dcsconhecldo, dccliirado 
ausente ou residente em logar incerto, de 
acccsso dillicil ou pc1·igoso ; 

4. 0 Si occorrer duvida sobre quem deva le· 
gHimamentc receber o pagamento ; 

5. 0 Si pende litigio sobre o objecto do p<t· 
gamcnto ; 

6. 0 Si ha concurso de prcferencia abm·to 
contra o credor, ou si este é incapaz ele re-
ceber valülamente o pagamento. 

Art. 1114. Para que a consignação pro-
ceda o tenha força ele pagamento, será pre-
ciso que concorram, em relação ás pe~s?aS, 
objecto, modo ·O tempo todos os requlSltos 
sem os quaes o pagamento não póde ser va-
lido. 

Art. 1115. No caso do n. 3 do art. lll3, 
a citação do credor deve ser pedida para que 
venha ou mande receber o pagamento, e no· 
caso do n. 4, para que faça certo o seu di-, 
rei to. 

Art. 1116. O deposito deve ser requerido 
no lagar do P<Lgamentl), c, logo que seja 
cll'ectuatlo, cessarão os juros da divida e os 
riscos nã.o correrão mais por conta do <leve-
dor, si afinal fór julgado procedente. 

Art. 1117. :Ernqua.nto e crellor não con-
testa a lide ou não declara a acceitar o de-
posito, o devedor póde pedir o seu levanta-
mento, pagando todas as despezas. Sua obri-
gação, eecobraní., cntã.o, o estado anterior 
com todas as consoquencias de dir·eito. 

Art. 1118. Julgada a proccdencia do depo· 
sito, o clevccló.r nio poderá mais levanta! o 
sem accorclo dos condovedores e fiadores, 
ainda que o credor consinta. 

Aet. 1119. O credor que, depois de con·teS· 
ta1· a lido ou acceihr o deposito, consente 
que o U.evedor o levanto, porclc as prefercn-
cios e garantias que lhe competiam sobre a 
cousa consignada ao pagamento, ficando de-
sobrigados os condevedores e fiadores que 
não prestaram seu accordo para essa ope· 
ração. 

Art. 1120. Si a cousa dev:ida é um corpo 
ce1·to que deve ser entregue no logar ondG 
está, o devedor pócle ui bar o credor para rG· 
cebol-a, sob pena de ser recolhida ao depo-
sito publico ou em mão de terceiro. 

Art. 11.21. Si a cousa fôr indeterminada, 
pertencendo a escolha ao credor, o devedor 
deve citai-o para fazer a escolha, sob pena 
de esta lhe competir. Escolllida, então, a 
cousa pelo devedor este intimará o credor 
para que a receba como no caso do artigo 
anter'ior. 

Art. 112.2. As despezas feitas por occa-
sião elo deposito correrão por conta do cre• 
dor, si for julgado procedente, e por conta 
do clevedol', no caso opposto. 

Art. 1123. O devedor de um credito leti-
gioso libera-se pela consignação judicial ela 
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prestação, e. si pa.ga.r a qualquer dos preten- Sem consentimento do credor, nãq se f,a.rá 
<LidQS ct·edores tendo co nhecimento do litígio, imputa.ç'J.o do pagamento na divida illiquida 
toma sobre si os r isco· de seu acto. ou não vencid3.. , 

Ar t. 112<!. , i o vencimento do credito so- Aet. 1132. Não tendo o devedor escolhido 
brevier durante o litigio, cada uma das par- uma das dividas liquidas e vencidas, para a 
tes póde exigir do devedor a consignação da imputação do pagamento, e acceitando a qui-
somma devida. 'taÇão de uma dollas a arbítrio do credor, não 

CAPITULO IV 

DO PAGAMEN'l'O COM SUBROGAÇ'ÃO 

Art. 1125. A subrogação opera-se, de pleno 
direito em favor: 

1. 0 Do credor que paga a divida do deve-
dor commum ao credor a quem competia 
direito de preferencia ; 

2. 0 Do adquirente do immovel hypothecado 
que paga ao credor hypothecario ; 

3. o Do terceiro interessado que paga a 
divida pela qual era ou podia set· obrigado, 
no todo ou em parLe. 

Art. 1126. Ha subrogação convoociomLl : 
I,o Quando o cl'eLlor recebe o pa.gamento 

de um terceiro e 111e ·transmitte, expressa-
mente, todos os seus dit·eitos a respeito da 
divida; 

2.0 Quando um tcrceil'o empresta ao de-
vedol' a impodancia. necessttrüt para pagar 
a clivid<t, com a declaração de ficar subro-
gado em todos os direitos de credor ot·igi-
nario. 

Art. 1127. Na hypotheso do art . ll26n.1, 
applica-sc o disposto sollro a cessão de cre-
dito. 

. Art. 1128. A subrogação tl'ansfore para o 
novo credor todos os direitos, <wções, llrivi-
1egios e garantias do antigo credor em rela-
ção á divida, tanto contra o devedor princi-
pal quanto contea os fiadores. 

Art. 1129. Seja a suln·ogação legal ou 
convencional, o sobrogado não poderá exer-
cer os direitos e acc;ões do crfldor, sinão até 
a conconencia da somma que r ealmente 
desembolsou para desobrigar o devedor. 

Art. 11 30. Si o subrogado pagar somente 
uma 11arte da divida, o credor originai'io 
tertL preferencia sobre elle para o pagamento 
do restante, si os bens do devedor forem in-
sufficientes para saldar conjunctamente, esse 
restante e a parto do subrogado. 

CAPITULO V 

DA IMPUTAÇÃO DO PAGAlllEN'l'O 

Art. 1131. A pessoa obrigada por muitas 
dividas da mesma especio, para com o 
me3mo credor, tem direito de declarar em 
solucçã.o de q Llal dellas offerece o pagamento 
si ellas forem liquidas e :vencidas. 

terá direito para reêlamar outra im}mtação, 
si não provar que houve dólo ou vlolencia 
da parte do credor. 

Art. 1133. Havendo capital e jUt'OS; o pà" 
gamento imputar-se-ha, primeiro nos juros 
vencidos, e, depois, no capital, salvo estipu-
lação em contrario, ou si o credor pas ar 
a quitação por conta do capital. 

At•t. 1134. Si o credor não faz a escolha 
que lhe era facultada, e si a quitação é 
omissa quanto á imputação, esta se deverá 
fazer nos creditas primeiramente vencidos. 

Si as dfvidas forem todas liquidas e ven-
cid<tS simultaneamente, a imputação fa.r-se· 
ha em todas na propor~ão dos seus valores. 

CAPITLO VI 

DAÇ'ÃO EM PAGAMEN'l'O 

Art. 1135. O credor póde consentir em 
receber uma causa que não seja dinlleieo, 
em substituição da prestação que lhe era. 
devida.. 

Art. 1136. Dete1•minado o preço da cousa 
dada em substituição da prestação devida, 
as relações elo SJlvente e do accipiente re-
gular-. e-hão pelas normas estabelecidas para 
o contracto de compra e venda. 

Art. 1137 . l-I<tverá. cesssão, si a co usa dada 
para pagamento for ti tulo de credito. 

Art. 1138. Si o credor fôr evicto da causa 
recebida em pagamento, fictt restabelecida 
<t obriga.çã.o primitivct em sua integridade. 

CAPITULO VIII 

DA NOVAÇÃO 

Art. 1139 . Tem lagar a novação: 
1. o Qu:mdo o devedor contrae com o cre-

dor uma nova divida para extinguir a ante-
rior, substituindo-a; 

2. o Quando um novo devedor é sub tituido 
ao antigo, ficando este quite com o credor. 

3. o Quando, em virtude de uma obrigação 
nova, um novo credor é substituído ao an-
t igo, ficando o devedor quite para com este. 

Art. 1140. Si o animo de novar não fõr 
expresso nem clar amente deduzido dos ter-
mos da nova obrigação, subsistem ambas as 
obrigações, vindo a segunda roborar a pri-
meira. -

Art. 1141. A novação pela substituic;.ão do 
devedor pôde ser effectuada independente-
mente de seu asl3entiment~. 
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Al'L . 1142. Si o novo devedor se revela. 
inso lvente não tem o credor a.cçã.o rcgres-
siv<t contr~ o anterior, excepto si este tiver 
}Wocodlclo de mú. fé. · 

A1·t. 1143. A nov<tç·ão estinguc a obrig<t-
ção do devedor primitivo com o~ seus ·ao-
co ,' ot•ios c garantias, sempre que nao llouver 
estipulação em contrario. 

ArL 1144 . NU.o aproveikLrá, todavia, ao 
C I' •tlot' re. ·crv;.w a hypotheca, antichrese ou 
penhot' ela obri<>ação extincta, si os bens 
dados em gar·antia da divida pertencerem a 
terceiro quo niio fót• 1artc no contrac!,o da 
novação. 

Art. ll45. ÓpcnLda a. novação enke o 
cl'edor e um dos devedores solidarios, só- · 
mente obre os bens · do quo cootJ•ahit• a 
nova obrigação, subsistirã:J as prefel'enclos e 
ga.m o lias do ct·ed i to. 

0 ' outros devecloeos solidarios ficam libe-
rados pe lo mesmo facto. 

Art. 1146. A novaç:U.o feita com o dcvedot• 
principal, sem o con3cJltimonto Llo fiador, 
tambcm importa liben~oção para este. 

Art. 11 •17. As obrigações nullas ou extin-
ctas não podem ser rivigoradt\S por meio de 
novaçõe ·. 
· Al't. 1148. A obl'igaçiío simplesmente a. n-
nullavol pódo ser conlit'mada pela. novaç·ão, 
que lhe sa.nard. a nullidado. 

CAPITULO VHI 

DA CO~Il'E N SAÇi\.0 

Art . 1149. Quando dmts pessoas reunem 
:Ls qualidades de ct•edor c dcvo.clor· _co njuncca 
o roeiproc<tmen Le, as duas olmga.çoes ~e ex-
tincruem a.tó o valor em que uma COl'l'CSpon-
dCI!" ti outnt, na conformid<tde dos art igos 
seguintes . 

Art. 1150. A componsaÇ'ão tem logar en · 
tl'e as dividas liquidas, exigiveis e tlo eousas 
fungíveis d:L mesma cspceic. 

Al'L Ü5l. São tambcm compcnsa.veiS as 
p1' tttÇÕ"S ele cousas incertas não fungíveis, 
quando a . ua rscolh a pertencer aos dou;· 
e1·edorcs, ou :t uma. da· pnrt.es corno dovc-
clol'a lo uma das obrignções e como creclom 
da outra . 

Art. 1!52 . Em hora sejam da rne ma espe-
cio as causas fungiveis objccto das duas 
prestações. não crã.~ esta~ componsayc is, si 
a qmtlidade dellns t1vcr 1do detc:·mlfla.da e 
se vo l'ificar ser dilfcJ·eute. 

Att . li 53. O d ver! o r . ó sel'<i. admHticlo a 
compensar com o seu credor o que este lhe, 
tlevoe. Entretanto, o tindor póde compen <ti 
a. sua divida C01ll a divida do sou credor aq 
suu afiauçoado. 

Art. 1!54. Os pr,<zos de favor, cmbo t•a 
consagrados pelo uso geral, não ob.;tam á 
co1~pens:wão . 

Art. 1155. A ditrercnça nas causas gura-
doras das obrigações não impede a compen-
sação tlellas, excepto : 

1 . o Si uma das dividas provier de esbulho, 
furto ou roubo : 

2. o Si nma das dividas proceder de depo-
sito, de commodato ou de alimentos ; 

3. o Quando uma das di versas for de co usa 
que não possa ser ponhoeada. 

Art. ll 56 . Não póde ter logar a compen· 
sação quando um dos devodorcs a tiver pro-
vlamcntc renunciado. 

Art. 1157. As di vidas da. União, dos Esta-
tados c dos Municípios tambe111 não podem 
ser objecto de compen sação , quando tiverum 
origem em prlncipius de clit•oito publico. 

Art. ll 58 . A vontade das partes póde de-
rogar o estaboleciclo no art . 124.9. 

Ad. 1159. Aquelle quo se obrlgo n em fiwor 
de um tereeiro nã.o póclo comp3nsat· essa 
obri,&:'l.ção com o que lhe deve o estipu lante. 

Aet. 1160 . O devedor solidario ;;ô pôde 
poclie a compénsaçã:~ rlo que o credor deve 
<to. eu co-olll'igado, a(,é a eqttlva1encia da 
I parte deste na di v ida commum. 

Al't. 116!. O dcveuor quo consente, s0m 
reserva nem condiç:ão, na cos31'i.o, que o cre-
dor faz, do 3 SCII.3 dit·oitos contra elle a. um 
tcl'coiro, não pôde oppót· ao cessionario a 
compensação, quo ·teria podido oppôr ao co· 
dente, tLntes do consent ir na cessã.o. Pm·ém, 
a cessão não oonscntitla pelo clevcdol', ainda 
Qtle lhe tenha sido notill.ca.da, não o inhibe 
de oppôr, <W ce sionario, a compensação do 
credito que, antes da notill.cação, t inha con-
tra o cedeu te , 

Art. ll62. - Quando as duas dividas não 
são p3gaveis no mo~mo logar, não se pódem 
compensar sem deducção elas despezas ne· 
cessarias ao pagamento daquell:J. que havia 
ele ser satisfeita em loga t· diverso elo da 
com pensa~ão. 

Aet. !103. QnmHlo a mo Jm:\ pc~so:t tem 
mnitas dividas compensaveis, obsorva.r-
se-ão, na respectiva compensação, as regt•as 
estabelecidas para a imputttção dos pa-
gamentos. 

A1:t. 11 64. A compensação não póde ter 
logar em prejuizo de direi to já adquirido 
por terceiro. O !levedo r, quo se torna cre-
dor elo s u credor ,rl e}lois ele penhorado o cre>-
dito deste por execução de um terceiro, não 
pódo O})porao excquoute a. compen,.açoão,que, 
aliãs, ll.J.e coi~lpetil'ia contra o proprio credor. 
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CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO 

Art. ll65. Poclem as pa.d es, fazendo-s3 
mut.uas concessõus , extingui!' as smt'> obri-
gações litigiosas ou meramente duvicl.osas. 
, Art. 1166. Si qualquer das clattsulas da 
transacção fôr nu lla, essa ·nullidu.de exten-
do-se á totalidade do ·acto. 

Ad. 1167. A transacção interpreta-seres-
tricLiv<unente. Por elJa não se tl'ansmit-
tem, apenas se declaram ou se rcconhec·cm 
direi tos . 

Art. 1168. Si a transacção versar sobre 
direitos já litigiosos, deverá ser feita : 

1.0 Por termo jLldiC'Lal, lavrado nos autos 
em vit•tude d.e despacho do juiz da causa e 
assignado pelos transigentes ; 

2 :o Ou por escriptura publica que depois 
so juntf\ aol autos mediante despacho elo 
juiz. . 

Art. 1169. Nã,o havendo ainB.a litígio, a 
transacção devorá ser feita por cscripturn, 
publica, si os direitos, duvidosos foren~ con-
cernentes a immoveis. Nos outros casos, é 
sutficiente o escripto particular. · · 

Art. 1170. A transacção válida extingue os 
direitos e obrigações sobro que versa, 
operando com força de cousa definitiva-
mente julgada. · 

Ar-t. 1171. A traüsacção nã.o aproveii;a, 
em regra, nem prejudica sinã.o aos que a 
tiverem concluído, ainda que as obeigações 
sejam indivisíveis. 

Entretanto, si for coneluida ent1·e o cre-
dor e · o devedor principal desobriga o 
fiador. 
' Concluida eatre um dos c'redoi'eS solldarios 
c o devedor, extingue a. obrigação deste 
para com os outros. E concluiela entre um 
elos devedores solidarios e o seu credor, 
extingue a divida em relação aos outros. 

Art. '1172. Dada a evicção do objecb re-
nunciado por uma das partes transigentes, 
ou por clla transferido á oatra parte, não 
rcvivo a obrigação extincta pela i;ransacção, 
mas o evicto tem d'ireito a reclamar indc-
mnisação por perdas e damnos. : 

Art. 1173. Si um dos transigentes adqul-
ril', de]JOis da teanswcçã.o, novo ·direito sobro 
a cousa renunciada ou tramsferida, não 
scrCL impedido do exercei-o por causa da 
transacçã.o. 

Art. 1174. E' admisgivel a pena · cJnvcn-
ciooa.I em corroboração da tranS!lcção. 

Art. 1175. Só poderp ser objocto ele trans-
acçã.o os diecitos patrimoniaes ele ordem 
privada. 

Art. 1176. E' nu lia a tra11sacção sobl'lil 
um o.bjecto de1:erminad.o, quan.clo por titulo 
postertüt'mente de!JMMrto se vmillça. que 

uma das partes não tinh,l, Llireito algum 
~obre elle. 

CAPITULO X 

DO COMPIWMISSO 

Art. 1177. E' li c i to ás pessoas quo podem 
alienar louvar-se em um terceiro como arht-
tro de suas contost;a.ções .. . 

Art.ll78. São ctpplicaveis ao compromt8SO 
as disposições do éa.pitulo ant~cedente . com 
a modificação constante do artigo segumtc. 

Art. 1179. A parte que não se confor-
mar com a decisão a1•bitral poderá appellar 
para os tribunaes, nã\) sómente rro caso 
de nullida,de o compromisso, como tambem 
no de ter o arbiteo evidentemente ultrapas-
sado os seus poderes. . _. · 

As leis proéessuacs detcrmmara.o as con· 
dições do emprego desse recurso. 

CAPITULO XI 

DÁ · C O N F U SÃ Ó 

Art. 1'180. Extingue-se a obrigação, drsde 
que as qualidades ele credor .e ue devedor 
ela mcsmét se r eunom nmmt so pessoa. 

Art. 118!. A conCusão póelo ter Jogar Otl 
a respeito de toda a Ílivida ou a respeito _ 
ele uma parto tlella. _ . . 

Art. 1182. A confusao que se vcr1fica 
na prssoa do credor ou do devedor soliclario 
só extingue a obrigação na parto quo ll.te 
toca no credito ou na divida. 

Ar't. 1183. Ces,sando a confusão, fica, pelo 
mesmo facto, restabelecida a obrigação, 
cotn as suas garantias, salvo dieeito de 
terceiro. 

CAPITULO XII 

DA REUISSÃO DAS DIVIDAS 

Art . ll8L A entrega voluntariá do titulo 
da obeigaçã.o peeva a liberação do deve· 
dor si o credor fór de alienar, o deve-
dor' capaz de adqui.L'ir, c o titulo um escripto 
particu'at·. , · 

At·t. 1185. A omtl1ega do objecto en'lpe· 
nhado prova a renuncia do .ct•adbr. á_ gal'an-
tia real, mas não a extincção da dl_VIda. 

Art. 1186. A remi~são concedida a um 
tlos fiadores som o consentimento elos 6utros, 
desobrlcra-o da parte tla tUvicla correspon-
dente a'O favorecido pela. rcmiss~o. . ·. 

Art. 1187. A remissão que nao se lum-
tar aos juros não ea.pita lisados considera-se 
doação . 

.. · . .: . r' . .. .: ·~ ·~ . ! ~ .... - . ..;., .. ~- · .t:l\ 
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CAPITULO XII! CAPITULO XV 

CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS 
OBRIGAÇÕES 

DOS JUROS LEGAES 

Art. 1197. A taxa dos juros moratorios, 
Art. 1188. Não cumprindo a ob1•igação ou quando não fôr fixada pelas partes, será de 

cumprindo-a imperfeitamente, responde 0 seis por cento ao anuo. 
devedor por perdas c rlamnos não provando Art. II98. Será twmbem de seis por 
que se acha isento de culpa. cento a taxa d'os juros devidos por detel'mi-

Art. 1189. A responsabilidade do devedor naçãô da loi, c a elos procluzidos pol' accordo 
será apreciada mn.is benevolamente qua.ndo das partes, quando csta.s não fixarem outra.. 
se tl'atar de uma liberalidade sua.. Art. 1199. Os juros moratorios, são de-

Art. 1190. O devedor não responde pelo~ viclos independentemente da allcgação d.e 
prejuízos resultantes de caso fortuito ou de · qualquer prejuízo por pa1·te do credor, 
força maior, si expressamente não se res-
ponsabilisou por olles. 

Art. 1191. Responde o devedor poros pro-
juizos que a sua móra causar ao credor. . 

Si, por causa da móra, a prestação se 
torna ioutil ao credor, este pócle recusal-a, 
e~igir inclomnisação por percla;s e damnos. 

1\.rt. 1192. O devedor constituído om 
móra l'esr)oncle pela impossibilidade da pre-
stação, ainda que ella resulte de caso 
fortuito ou ·elo força maior, occorrido du-
rante a móm, não provanclo que não lho 
cabe culpa da múra ou que o clamno so-
breviria ainda que a obrigação fosso cmn-
prida op:portunq,n!clltc. 

CAPITULO XIV 

DAS PERDAS E DAMNOS 

TITULO III 

DA CESSAO DE CREDITO 

ArL 1200 O credor púdc scrnpro c cedm· a 
buteem o seu credito, si lh'o não into,·cliz n. 
natureza especial ela obriga.ção, a lei ou uma 
convenção com o (leveclor. 

Art. 1201. A tra.nsferencia ele um credif;o 
não pôde ser opposta a terceit·o, si n[o 
constar de iostl'llmento publico ou de escripto 
particular, na fórma do art. 146. 

Art. 1202. Não está submettida ao pre-
ceito constante do artigo antecedente a 
transferencla de credito, operada em virtude 
de lei ou de sentença, a. qmü imlepende 
ta.mbem da manifestação da vontade do 
cr:edor precedente. 

Art. 1203. A cessão ele credito não pl'O· 
Art. 1193. As perdas e damnos devidos dqz .effetto em relação. ao devedor, sinão 

por inexecução de uma uln•igação são d~po1s que e~ta lhe é notL1ica.cl:1 ou quo cl lo 
exigíveis, clesde que o devedor se constituiu d~clara acc01tn.l-a. 
em móra. · Art. 1204. Occorronclo varias ces::ões de 

Art. 1194. Salvo as excepçõos previstas um mesmo credito, peevalece!'á aqnella qlle 
em disposições especiaes deste Cocligo, as ti'vm' sido seguida da tradicç'fí.o do titlllo do 
perdas e damnos devidos ao ceedor com- Cl~odito transferido. 
prehendem não só o que olle perdeu c.tre- Art. 1205. Fica desobrigado o devedor 
ctivameute, como o ganho razoavelmente que, antes de ter conhecimento da cessão, 
esperado, que deixou de ter. Mas o devedor p~ga a.o creclOJ;_peimi'tivo, ou q!-le, no caso 
impontual sem dólo, só responde pelos que de mmtas cessoes, paga ao cessrona.rio quo 
forem ou podiam ser previstos na data em .lhe exbibe, com o titulo de sua ubl'igação, o 
que contrahiu a olJrigação. dq. respectiva cessão. 

Art. 1206. O devedor púdc oppôr tanto 
Art · 1195 · Mesmo no ca.so om quo a. ao cessionario como ao cedente as · excepções 

inexecução da obrigação resulte do dúlo do q.ue lhe competirem no momento em que 
devedor, as ~c~·das e da~nos só comprehon- ttver conheclmcn·Go da cessão, mas nfí,o 
dem os ~l·e.JUlZOS ~.trectn'?S e os lucros ccs- púde oppôe ao ce3;;iona,rio a simulação do 
santel, d1eect11 e .1mmedu!:tameuto canse-. cedente. · 
quentes da mesma mexecuçao. Art. 1207. A cessão do um credito com-

Ar_t. 1196. A . ind~mni.zação pela inex- prehende os seus direitos e obrigações acces-
ecuçao da o.br1g~çao co~st.a~te d~ certa s~rlas, sal v o . disposição om contrario, o 
som ma em dmhmro consJsttra nos JUros da mFceptuados os direitos persona.lissimos do 
móra e nas custas da cobrança, som prejuízo cedento. 
da ptma ~onYenciona!, si a ~louvor, e não fôr Art. 1208. O cedente fica re~ponsavel, 
alterna~lVa em rclaçao aos Jlll'OS, ou segundo perante o cessionario, poht oxistencia do 
o preceJto do art. 1167. credito, si a cessão f'ôr a titulo oneroso. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 119 

A mesma responsabilidade lhe cabl:l nas 
cessões a titulo gratuito, si tiver procedido 
de má fé. 

Art. 1209. Salvo estipulação em con-
trario, o cedente não responde pela solvencüt 
do devedor. 

ArL 1210. Si o cedente se tiver rcspon-
sabilisado pel:.t solvenpia do devedor c esta 
se não verillcar, terá de restituir ao ccsslo-
na •io a somm:.t recebüla com os juros lcgaes, 
e de iudemnizal-o das despezas feitas com 
a cessão e com a cobrança da divida. 

A1•t. 1211. O credor originaria não re-
sponde pela existencia da divida nem pela 
sol vencia do devedor, quando a transferencia 
do credito se opera, por força da lei. 

Art. 1212. O credito penlwrado não póde 
mais ser transferido pelo credor que tem 
conhecimento da penhora, mas o devedor 
que o pagar , ignorando a penhora fica 
liber<1do, saJvo o direito de terceiros contra 
o credor. 

ArL 1213. A.s disposições deste capitulo 
applicam-se, por analogia, á cessão de ou·Gl'OS 
direitos para os quaes não ha,jlt um motlo 
especial do transferenci<1. 

TITULO IV 
PRECEITOS GERAES SOBRE OS OONTRAOTOS 

CAPITULO I 
DA CONSTITUIÇÃO DOS CONTRACTOS 

Art. 1214. A manifestação dJ vontade 
accorde nos contractos póde ser express<1 ou 
tacita, q~Iando a lei não exige espcci<1lmcnte 
um<1 declaração exprcs a. 

Art. 1215. Havendo annuencia sobre os 
pontos essenciaes, presume-seque o co11tracto 
estú. concluído, <1inda que tenha sida adiado o 
accordo sobre alguns pontos secundarias. 
Si o accordo sobre esses pontos secundarias 
não se tiver dado, os juiz poderá regulai-os, 
tendo em attenção a natureza do negocio. 

Art. 1216. A proposta para a rea~isação 
do um contracto obriga o proponente, 
excepto si a. sua intenção em contrario é 
mani.festada pelos termos da proposta ou 
resulta necessariamente quet' das circums-
tancil1S quer da natureza especial do ne-
gocio. 

Art. 1217. Cessa a obrigação contrahida 
pela olferta: 

1. o Si, tendo sido feita a uma pessoa pre-
sente, sem fixação de prazo, não teve lagar, 
immediatamente, a acceitação . 

Consideea-se tambem presente a pessoa 
que contracta por meio de telephono. 

.. 2. 0 Si, tendo sido feita a uma pessoa não 
presente, sem :fixaçã~ de p~·azo, ti v,er decor-

rido um lapso de tempo sufficiente para 
chegar ao conhecimento do proponente a, 
resposta do solicitado 

3. o Si, tendo sido feita a uma pessoa não 
presente, com flx<1ção de prazo, não tiver 
siclo expedida a resposta dcntt•o do prazo. 

4. o Si antes da resposta ou coojunct<1mente 
com clla chega, ao conhecimento da outra 
pae~c , <1 smL l'CLractação. 

Art. 1218. Si a acceitação, expedida em 
tempo, pJr <11guma circumstancia impre-
vista, chega tardiamente ao conhecimento 
do proponente, deve este, sob pena do 
responder por perdas e damnos, da.r imme· 
diatamente informação do occorrido ao 
acceitante . 
·Art. 1219. A acceitação tardia e aquella 

que contém addições, restricções ou quaes-
quer outras modificações, importam recusa 
acompanhada de nova proposta. 

Art. 1220. Quando a acceitação expressa 
não é de uso em certa classe de negocias ou 
qúando o proponente a dispensa, reputa-se o 
contracto concluído, si a o1l'el'ta não foi 
recusada em peazo conveniente. 

Art. 1221. Considera-se como inexistente 
a acceitn.çã.o si antes della, ou ao mesmo 
tempo que ella, chega a sua ecteactação ao 
proponente. 

Art. 1222 . Nos contractos por corres· 
poudcncia epis·tolar ou tclegeaphica, o 
vinculo obrigacional forma-se no momento 
em que a acceitação é expedida. Nos casos 
em que não é nocessaria uma acceitação 
expressa, forma-se o vinculo obl'igacional no 
momento em que ó recebida proposta não 
recusada. 

A1·t. 1223. Reputa-se o contracto celc· 
brado no loga1' de onde foi expedida. a pro-
posta. 

Art. 1224. Quando a lei ou o teôr do 
contracto exigir fôrma especial pal'a sua 
prova ou validade, póde qualquer das partes 
arrepender-se antes de concluído o respectivo 
insteumento, salvo á outra a indemnização 
pelas perdas e damnos que do arrependi-
mento lhe resultarem. 

Art. 1225. Todavia, si pol' impos ibili· 
dade de dar ao acto na occasião do accordo a 
sua devida fórma, se comprometterem as 
partes por escripto do punho de uma o 
assignado por todas, com dua.s testemunhas, 
a dar-llt'a opportunamente, ne:o.huma dellas 
poderá mais arrepender-se contra a vontade 
das outras. 

Art. 1226. No caso do artigo antecedente, 
qualquer dos ·exemplares do escripto com-
muro habilita a parte interessadiL na ex-
ecução a accionar a arrependida, o a scn-
teuçl1, que o julgar feito com os requisitos 
cssenciaes do respectivo acto, valcr<í. como 
seu titulo!. 
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Art . 12~7. Si o objccto do con traeto no 
l'Jferido caso f'ot' direito r eal :~obro hem 
immo vel, o interessado na sua validade 
poder{L requ erer a prenotação dell e, d;sde o 
dia em que accusar a eita.ção da p.1rte 
arrepen rl'icl <t. · · 

Al't. 1228 . Não podem ser ohjocto de eon-
t racto os d ircit.os do família nem a herança 
ele pessoa viva. 

Art. 1229. Os eontractos heneficos devem 
SOl' entendidos restrictivamont e. 

Art. 1230. A prestação impossível não in-
.· valida o contraeto concluido paea o caso do 
· ella se tornar possível.. 

O con'tracto é t :uubem valid o si ti vee sido 
concluído sob condição suspens iva e, antes 
do implemento da condiÇão, a prestação se 
t ornaP possivel. 

CAPITULO li 

stação, ou mo t i vara. resilição do convt)nio, 
perdol-a.-ha em proveito do outro contra: 
bcn~;o. 

Si, nas J1ypotheses previstas por este arti-
go, o contracta.nte que recebeu arrhas recla-
mar pül'das e da.rnnos pot' inexecuçfuo do 
ccmtrndo, as anhas torão o des tino indicado 
no art .' 1234, 2~ parto. 

CAPITULO IV 

Art. 1237. AqnoUo que est ipula em favor 
de t el'co it'o, tom dil'e ito do ex igir a execução 
dá obrigaçã.o. 

O mesmo direito póclo res ultar para ter-
eeit'o, ou seu;; suceossoJ•es, das circumst a.n-
cias, do es lipul.aclo ou elo firn visado pelo con-
teacno. 

Art. 1238 . Quando ao t ereeiro favor.;cido 
DOS CONTRACTOS SYNALLAGMA.TICOS iJolo cont r·acto, ou a sons succossoros, cabe o 

Art. 1:23 l. Nos coutraeLos synalla.gmal;icos, chroito do r 0elamar a, execução da prestação, 
nenhum dos contrahon tos pó elo r 0cln.mae não dependo do e~t ipulante liberar o de· 
judicialmente o eumprimonto da prustação vedor. 
dev ida pelo outro, s·Jm que primeiro teniJa Al't. 1239 . O est ipulante pócle reservar 
cumprido a quo !lw incumbia , s<1l.vo si 0. se para si o dit'e.ito de substHuir o terceiro 
dieoito llle es ~á ass igurallo pol' lei ou con- designado no contr<1cto por outeo, sem noccs-
vcnção. sülade do assentimento do promittonte. 

Art. 1232. A revogação dos <tetos bilato- Tal substituição póde ser fcita1 por acto 
rae,-;, assim como a quitação elas obeigações entt'e vivos ou por disposição de ultima vdn-
quo dellos r esulta.r cm, pôde see feita por ,t :ulo. 
umtuo aecordo das partos, m<1s, na duvida, 
lMesLune-se que deve se l-o da mesma fôrma 
dqo ·os referidos actos. 

CAPIT ULO IIl 
DAS AitRHAS 

Art. 1233. E' signal do \3Star concluído o 
contea.cto e fiemada a. obrigação dello decor-
rente, a tradição feita por um dos contra-
hentes do um<1 cousa a titulo de arrhas. 

At't. 1234. Pódc ser est ipulado por clau-
sula expressa, que a tradi ção das l1l't' ltas a ucto-
risa o a.rt' ,;pondimento dos contraltentcs. 

Si o arrependido fôe aqucllo quo deu as 
arrhas, perdol-as-ha em proveito do outro. 
Si, ao conkario, o arrependido fà1• aquollo que 
as rocebou, dovoeá ·rostituil-as em dobro. 

Aet. 1235 . Não ha.vendo estipulação em 
contrario, as arrhas devem see levadas á 
conta da. prestação devida por aquollc quo 
as deu. 

Si pela natureza. da prcsta.ção não puder 
assim ser fei to , deverão ollas ser restituídas 
na occasião em que o eontracto fôr ex-
nautado. 

Art. 1236. Si aqueUo que deu as arrhas 
tornar, por culp:.t sua, impos~ivol <l. sua. pre: 

CAPITULO V 

DOS VICIOS REDIIIRITORIOS 

Art. 1240. A cousa recebida em eumpri-
mento ele um eontrac·to oneroso, tendente á 
transferencia elo seu domínio, posse ou uso , 
pôde ser rejeitada, quando nella existirem 
defeiGos occultos que a tornam imprópria 
para o uso a que é destinada . 

Art. 1241. Incluem-se entre os contraetos 
onerosos os dotes e as doações gravadas de 
cneargo. 

Art. 1242 . Não cessa a responsabilidade 
do a.lienante poe ter ello ignorado a existeil~ 
e ia · doB \ri cios r edhibitorios, mas elle nócle 
afastal-a por clausula ox.prcssa. 

Art. 1243 . Si o alienante conltecia o vicio 
redhihitorio deverti. restituir o que recebeu e 
respondol'á por perdes c damnos. 

Si o não conhecia. só será. obrigado a l'esti-
tuir o preço o a indomnisar as despezas quo 
a outra parte fez com o contracto. 

Art. 1244 . A responsabilidade do alie-
nante subsiste ainda que a cousa pareça j<L 
em poder do adquirente, si o perecimento 
acontece em consequencia de vicio occulto, 
existente na occasião em que se realisou a 
tradição, · · · 
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Ari;. 12:15. O adquirente póde, em vez de 
rejeHat• a causa resiliudo o contracto, pedit• 
diminuição do preço. 

Art. 1246. A acção redhibitorii1 eleve ser 
propos f;a denteo dos seis mezes §eguintes 11 
trildição d.a cou.Ja , si fõe immovcl, ou dontt'o 
de qn'ioze di<1s, si for movel. 

Art. 1247. Não tem logar a acção redhi-
toria, quando a cousa foi vendida em h<1sta 
publicu, . 

CAPITULO V I 

DA EVI CÇÃO 

Art. 1248. Nos conl,ractos onerosos ten-
dentes á t ransfeecncia do dominio, p Js;e ou 
uso de a lguma cou,;a, o a licmttnte ga t·anLe o 
adc1uieente cJntea o:; rL:eos da evicção, sem-
pre que não se eximil' cless<1 responsabi-
lidade . 

Ar~. 1249 . Podem as p:1rtos rofm·çar ou 
dimiauie essa. g<1rantin.. 

Art. 1250. Aind. ~t qnc o alienn.nto se t onh fl. 
dcsobrigacló dos riscos dtt evicção, si c>t<t se 
verifica. r , tee(t do res ti Luie o quo recebeu elo 
ad.quiroote, salvo si es 1;e, provendo a hy-
pothese, t•onunciu,r expressamente, no in-
stmmonto do contr<wto, o direito do ropetit· 
o preço d.n. cousa. ovic;a. 

Art. 1251. Si nacb tivm· sido decln.rad.o 
so bt•o a evicção, o evicto tom direito a r Jcla-
mar do alienante: · 

1. 0 A r estituição integral elo que lho hou · 
VOl' Pi1"0 . 

2. o A i~demnisação dos fructo3 que tivee 
sido obl'igado a restituir ao reivindicante; 

3. o As custas judicütcs _que tiver pago por 
cn.usa ela evicção, uma vez quo tenha cha-
mado o a lienante á auctoria ; 

4. 0 As despeza s feitas com o contracto, o 
os ·prejuízos que directamente lhe resultarem 
da evicção . 

Art . 1252. Não desapparece para o n.lie-
nante a obl'igação de restituir o que tiver 
recebido em pagamento dn. cousa a lienada 
por se achar esta, ao tempo da evicção con-
sideravelmente deteriorada por força maiot•, 
caso fortuito ou mesmo negligencia d.o ad-
quirente. · . 

Art. 1253. E? i o adcluironto tiver colhido 
peovcito das deteriorações c n5.o t ivee sidu 
condcmnado a indemnisal-as, o valor desse 
proveito soeCt deduzido da quaotia quo 1110 
tiver do da. r o alhcin.dor. 

Art. 1254 . As bcmfoitorias nccessa.rin.s oLt 
uteis quo não forem abonadas ao evicto polu 
evictor, deverão ser pagas pelo alicnan ~e. 

Art. 1255. Si as bomfeitorias abonadn.s ao 
evicto tiverem siuo feita J pelo a1hoiador, 
scr<1 o valor recebido por ellas levado em 
cont:.t da restituição clcv ida pelo mesmo 
alheiaclor. 

Vol. 1 

Ar&. 1256. Si a ev icção fo'r pal'cial, mas , 
nU.o obstani.o , cJnsideeavel, pódo aquelle que 
a soffreu optn.r entro a rescisão do contracto 
e a test iü tição de pa.r :e do peeço corro.;pon-
den to á, perda solfrida. 

Art. 1257. O valOl' do prejuizo s.11fl'ido, 
na hypot li c~c do <trLigo. <tnterior, será apee-
ciado pelo r1uo tinl1a o todo n.o tempo da evi-
cç-ão . 

Art. 1238. Quando o adquieonte evita a 
evicção inclomnizando o ovictor, o alienante 
pócl.o libDrar-sc de SLla obrigação correspoo-
dento , p:1.gand o n.o adc1uiren te o valor da 
indemnização com os juros c as custn.s ju-
diciao.>. · 

Aet. 1259 . Quando o adquirente se deixa 
condemuar em ctH"ima instancia, sem cha-
mn.r o alieoa i1 te á. a utoria, o este prova que 
ti.nha defesa bn.:;tante p:tm repellie a acção, 
nenhuma J'esp::>Osábihdade lhe cabe pela evi-
cção. 

TITULO V 
DAS DIFl~ fHmNTES ESPECJES DE CONTRAOTO 

CAPITULO I 

DA COMPRA. ~ VBNDA. 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES OERAEg 

Art. 1260. Pelo contr<1cto de c.:nupra c 
venda, um dos contrahentes obrigct-se a 
teansferir ao oatro a propriedade do uma 
cousa pelo preço fi xado em dinheiro. 

Art. 1261. Considel'ar·se-ha certo o preço 
fixado em referencia á outra c ousa ce1·ta. 

Art. 1262. A fixação do preço póde ser 
deixada. a outra pessoa determinada. Mas, 
si os·Ga não quer ou não póde acceitar essa 
incumbencia, o contrato ficará som effeito. 

Art. 1263. Pôde n.inda a fixação d~ preço 
sm· feita. por meio do roferencia ao do 
mercado ou da bolsa d.e um determinado 
log;w, em um determinado dia. 

Art. 1264 . E' nullo o conteato de com-
pra e voncla, r1ua ndo a clcchwação üo preço 
é deix<1tla ao arbítrio de um dos contea-
ltentes. 

A:rt. 1205. A compra e venda considera-
se po l'foita e obrigatoria ootro n.<; partes 
dostlo que osütd concordn.m sobre o ol.Jjecto 
elo contl'aeLo e o peeço. 

Ar t. 12ô6. QltarHlo, por ordem do com-
pt•c~dor, o ve ndedor expede a co tlSa ven-
dida para um logar di vm·so do da oxccu· 
ção da obrigaçüo, os riscos correm por 
cont;1 elo compracl.ot•, desde quo a cousa é en-
tregue a quem deve tl'ansporlal-a . 

'iô 
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Si, poeém, o vendedor se afasta cl ~.s in-
strucçõos dadas pelo comprador, assume a 
responsabilidacl.e do .~ prejnizos q Lte sobl'o·-
vlerem. 

Art. 1267. Q Lmnclo foe necossario um 
instrumento para a valicla.tle ou para prJva 
uo contra.cto de oompm e venda, n,s dos-
pezas dolles serão feHas pelo compraum', 
não havendo accordo em contrario. 

Art. 1268. Salvo o accordo em contr~l'io, 
a clespcza cln, tl·adição incumbe ao ven-
dedor. 

Art. 12G9. O vencleclor não é obrign,do a 
entregar a oo1.1Sa sem receber o preço, sal v o 
si o contrato concede ao comprador um prazo 
para realizar o pagamento. 

Art. 1270. Ainda que tenha sido con-
cedido um prazo para o pagamento. si, 
antes ela tradição, o comprador se torna 
insolvente ou corra notorio risco de se 
tol'll11l', o vencleclor pôde sobrostar na en-
trega da çousa a.tlí que o, campeador clô 
caução clepagal-a no tempo ajustado. 

Art. 1271. Os ascendentes não podam 
vender causa a,1guma aos seus descendentes, 
sem que os outros descendentes, tacitn. ou 
expressamente, doem o seu asscn timento. 

ArC. 1272. Os paes nU.o poderão adqui-
rit• por compra, nem mesmo em hn.sta pu-
blica, nem pot' si nem po1• interposttt 
pessoa, os bens dos filhos que estão sob o 
Reu poder paterno. 

Art. 1273. Na mesma prohibiç~o do 
artigo antecedente incidem: 

1. o o.~ tutores, protutores, cm·adores c 
aclministraclores em relação ao3 bens con-

. fiados á Stt11 guarcln, ou administração; 
2. o -os mandatarios ou peocura.dol'cs em 

J•elação aos bens ue cuja administração ou 
alienação estejam encarregados; 

3. o Os empregados publicas em relação 
aos ben. da União, dos Es~ados, dos muni-
cípios OLt elos estabelecimentos pubticos, de 
cujn, uclministeação estejam encarregados. 
A mesma disposição app lica-se uos juizes, 
arbitradores, ou peritos que, de qualquer 
modo, possam influir no acto ou no peoço tla 
venda· 

4. 0 'os juizes, emprcg<ulos de Fazenda, 
scol·etarios de tribunaes, escrivães do jnizo 
e qnaesquee officiaos ele justiça em relação 
aos bens ou direitos, que estiverem em li-
tigio perante teibunn,l ou juizo, em cuja 
circumscripção juriscliocional exerçam suas 
funcções. 

Art. 1274. Essa peoltibição estende-se 
tambcm á acquisição por doação, venda ou 
ccs.>ão do outro aclqntrente. 

Art . 12i5. Excoptua-so ela disposição elo 
n. 4° do art. 1.273 o caso de acçõo.;; hcec-
ditarias entre co-herdeiro . .; de cessão do 
credito em pagamento. de divida, e de ga· 

ranti.a ele bens, c1ue já po3suiam as pessoa~ 
nellc mencionadas. 

Art. l27G . A proltibição do referido pa-
rageapho comprchende tambem o:> advo-
g·ados e solicit:1tloecs :1 respeito elos bons e 
direitos que, atú um anno antes, tenlmm 
sido objec co de litígio, em que uns ou 
outros honvc.sscm intoevinclo, pol' sua pl'o-
fissão ou em razão delta,. 

Art. 1277. C,lrtando a ~nda ú realizacl11 
.ti vista de a,mostra,s, entende-se quç o ven-
dedor gara,ntc existirem na causa. vendida 
as q ualidadcs encontradas nas amostras. 

Art. 1278. Quando o vendedor de um 
immove1 determina a sua extensão supee-
ficial, e esta não corresponde á realidade, 
tem applicação o dispos;o no capitulo V do 
titulo ant@rioe. 

Al't. 1279. Sómento qun,ndo n,s causas 
vendidas cohjunctamente o foram como 
formando um todo, o dcCeito occulto ele 
uma tlollas autoriza 11 · rajeição do todas. 

Art. 1280. O vendodol' do uma consa 
movei pódo ostipulctl' que a propl'i-edade 
<lella se não tertnsfeec ao campeador ante.=; 
do pa.gamen to elo preço, e pôde resilir o 
conteato :si o mo.;;mo compPadot' se consti-
tuir om múra. 

smcçi\o H 

DE ALOUU \S CLAUS ULAS ESPECIAES DA CO,lPRA E 
VF.NOA 

A -
Do resgate 

Art. 1281. O .. rosgato convencional, ou 
contracto do rotrovonda.,tem logal' qua.111Jo o 
vond'edol' reserva o direito da roila.vee o 
ipm1ovcl vendido, donteo de cm·to pntzo, 
rpelliantc a restituição do pl'Cço c mais clos-
~ezas feitas pelo comprador com a compra 
e com a cousn. compe:1cla. · 

Art. 1282. O pl'azo do resgate não podo 
exceder elo cinco annos. As partos podem 
fixal-o mais curto, mas, quando não o fizc-
r,em, pl'esume-se concedido o maximo. 

Art. 1283. O prazo do resgate, seja. e.>-
tipulaclo expressamente, soja prosum.i:cl.o, é 
impt'Ol'ognvel, e prevalece contra quitlquel' 
pessoa, ainda que incapaz. 

Art. 1284. O vendedor s1b a condição ele 
r·~trovcnda conserva su~ acção cJntl'<\ ,os 
tl'lrceu·os adqmrentes, awcla que estes não tf vessem conhecimento do seu direito. 

Art. 1285. Quando dltfercntes pessoas 
tyem o direito de resga,tar a cous<t vendida, 
c sómente uma deltas o exerce, o comprador 
pôde fazer citar as ontras para concorcla-
l'rm sobre o ro~gato total. 

§ 1.0 Não havcnuo a.ccordo crÜl'O os titu-
lal'OS do direito ele resgate, ou um clelles 
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e.ITectuará o resgate intoo·ralmente ou ca-
ducará o direito ele todos~ 

§ _2. o _A dispo ição deste artigo só tem 
a.pphcaçao qua~do os consonhores do prodio 
o venderam conJtlllctamcnte, pol' um mesmo 
acto, ou o herdaram do um unico vendo-
dor. 

B 

Da venda a contento 

Art. l28G. A venda feita a contento do 
comprador, entende-se clausulada pela con-
dição suspensiva-si aqraclcw. 

Podem as partes, entretanto; declarar, ex-
P1'essamente, que a condição é resoluto1·ia. 

Art. 1287. As obrigações do compradot• 
que recebe a consa sob a condição suspensiva 
-si agraclm·, são, até que so manifeste a 
accei.tação, as de um commodatario. 

Art. 1288. Si o compraclor não faz, dentro 
do prazo estipulado, a declaração de que lhe 
agrada. ou não a cousa, reputa-se a venda 
perfeita, quer a condição soja su.3pensiva 
quer seja resolutiva. 

Vale como declaração afftt•mativa o paga-
mento do preço, quando a clausula tem o 
caracter suspen:ivo. . 

Al't. 1289. Nã.o havendo prazo estipulado 
para a declat•ação do comprador, o vendedoe 
i;orá direito de lh 'o tlxar juclicialmoote. 

c 
Do pacto de preempçáo 

Art. 1290. O pacto de preferencia ou ele 
preempção impõo ao comprador a obrigação 
de otrerecer a consa ao vendedor, quanclo a 
tiver de alienar por venda on por llação em 
pagamento, pa1'a que este a rccupeee. 

Art. 129!. O vende<lor póde notificar ao 
comprador, que fará. valer o seu direito ele 
preferencia, quando lhe constar que a cousa 
vae sm· alienada a outeem. 

Art. 1292. O direito de preempção não se 
refere a outras f'óemas de aliena,ção além 
das elcclarada,s no art. 1292, nem á consti-
tuição ele outro direito real alüm da proprie-
dade. 

Art. 1293. Si a cousa fôr movel, o direito 
de preferoncia eleve ser exercido dentro dos 
tres dias segtúntes àquelle em que o com-
prador fizer constar ao vendedor o preço 
tlue lhe o!Terecerem por clla. 

Si a cousa fôr i.mmovel, o clireito de pre-
ferencia deve ser exercido dentro elo lapso 
de 30 dias, contados da mrsma fórma. . 

Art. 1204. Extingue-se o direito de profe-
rencia, si não fôr exercido dentro dos pl'ctzos 
indicados no al'tlgo anterior. 

Art. 1205. Aquclle que exerce o direito 
de preferencia, obriga-se a pagar, nas mes-

mas condições, o preço achado pelo compra· 
dor ou o que fôr ajustado, sob pena de re-· 
solver-. e o seu direito. 

Art. 1295. Si a pessoa obrigada pelo pacto 
de preempção não flzel' 1'\ahel' a,o vendedor as 
vanta.gens que lhe otret•eccm pela cousa, in-
cort•e em responsabilidade por pcedas e 
damnos. 

Art. 1207. O uiroito conferido pelo pacto 
de preempçruo ·ê po1•sonalissimo ; não pódr~ 
set• cediclo, nem se tPansmitto hereditaria-
mente. 

D 

Do paçto de melhor compraclor 

Art. 1298. O contracto do compra e venda 
pó de ser feito com a ela usu la de se desfazer, 
si, dentro tle certo prazo, apparecer quem 
offereça ao vendedor melhores vantagens. 

Esse prazo não podará exceder a t1·os 
n.nnos. 

Art. 1299. Sal v o disposição oxprrssa em 
contrario, o pacto de melhor comprador 
equivale a uma, condição resolutiva. 

Art. 1300. Este pacto não pôde ter logar 
nas vendas dos moveis. 

Art. 130!. O comprador tem direito de 
prcf'erencia, si ofl'erecor ao vendedor as 
mesmas vantagens qt1e o novo preten-
dente. 

Art. 130.2. Si dentro do pl'azo convencio-
nado ou do fixado legalmente, o vendedor 
não acceitar as propostas de melllOl' vanta-
gem, a venda se torna definitiva. 

CAPITULO II 

DA TROCA 
Art. 1303. Applicam-se, vor analogia, á 

troca, as disposiçõõs referentes (L compra o 
vencla, feitas a,s restricções seguinLos: 

I. o Sa,lvo di~posição em contrario, cada 
um dos contractantes pagat•cí. por metade as 
de.3pezas com o inshrumento da tl'OC<t ; 

2. o A troca de bens equivalentes é permit-
t ida entre ascendente o descendente, inde- -
pendentemente de assentimento dos outro!l 
üescencl.entes. 

CAPITULO UI 

DAS DOAÇÕJ;;S 

SECÇÃO I 

NATUREZA E MODALIDADES DA DOAÇÃO 

Art. 1304. E' doação o acto en Lre vivos, 
om virtude do qual uma pessoa, geatuita-
monte, desloca, do seu patrimouto, uma 
V<tntacrem para com ella angmentar o de 
outra que concorda em. a,cceita,l-a.. 
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Art . l::l05. O do i1clO t' pórle fixa,r o prazo 
·para que a outra p11rte declare si acceita 
ou não a doação. Exgotaclo o prazo sem que 
tenha sob1·evincl·o declaração a lguma, enten-
de-se que houve acceHa.ção. 

Art. 1306. A liberaWJa.do não n.el'de oca-
racter de d011ção por ser feita. em reconhec i-
mento ou co:q.t.emplaçã.o do merito do dona-
tario ou em l'emuneração de serviços pee-
stados por ellc, ou mediante• algum enc<LJ 'g'o 
imposto á po~se do bom doado_ Mas, neste 
ultüno caso, só se considera. doação o ex-
cesso do valor do objecto doJ.do sobre o do 
encargo. 

Art. 1307 . As libera.liclacles que devem 
pl'Oduzil' eJ:l.'eito depois da morte de quem as 
1hz, submettem-sc (ts rcgea~ estêthc.lcc iclas 
para, as disposições de ultima vontade. 

A ri;. 1308 . As promess:ts de doações elevem 
ser feitas por cscripto publico ou particular, 
conformo se referirem a I.Jrns de rJ.iz ou n. 
rnobil.iarios. 

A acceitação, porém, poclorâ · ser tq,çita. 
Parageaplto unico. As doações veebaes 

serão validas si, versando sobre IJeus moveis, 
forem immediatamen te seguidas de tra-
dição. 

Art. 1300. Si n. doaçã.o fôt' fcitn. n. pessoa 
por nascer, compete o direito de acceit.al-n. 
ou não aos seus paes. 

Art. 1310. As pessoas que não pode1n con-
tractar, podem, não ob;tante, accoitar don.-
ções puras. 

Art. 1311. As doações dos paes aos filhos, 
de qualquer edn.de que estes sHjam, presu-
mem-se adiantamentos de suas legitima,s . 

Art. 1312. As promessas dP. subvenção que 
se toem de cumprir por prestações periodi-
·cn.s, salvo compromisso em contrario', não 
obrigam os herJ.eiros do doador. 

Art. 1313. As doações feitas em attenção 
a um casamento futuro com certa e deter-
minada pesson., quer ;pelos nubentes entre si, 
quer por terceiro n. um delles ou a ainbos 
ou aos filhos que, de faturo, houverem um 
do outro, não podem ser impugnad;1S por 
falta de acceitn.ção, mas ficarão sem effeito , 
si o casn.mento não se realizar. 

Art. 1314. O lloatlor pód.e estipular que os 
bens doados voltn.rão n.o seu patrimoniu, si o 
dooatario Übllecer antes delle. 

A doação com clil.usula de reversã.o devo 
constar de oscripturn. publica . 

Art. 1315 . São nullas as doações de todos 
o:; bens do doador sem reserva · de ump, parte 
on de uma renda sufficie.nte para a sua sub-
sistencia. - -

Art. 1316. São tn.mbem nulln.s as doações 
na parte em que excederem a porção Je ~ue 
o doador poderia dis11ôr por testameut@, no 

. momento ,da doação. 

Art. 1317. As doações elo conjugo a1d ctHel'f) 
ao seu·cumplice podem see annulladas pelo 
outi'o conjugo ou p ::1r seus herdeiros até qna-
t ro annos depois de di,;solvielo · o mate·i-
lllOLl'i o·. -

AJ'G. 1318. A doação feita conjuntaniente 
a di ver·sas pe.élsoas, sal v o e.>tip LL·lação em 
contrario, considera"s.e feita por porções 
iguaes a cada uina dellr~s e não dá 1-ogar n.o · 
direito de n.écrescer . · 

'Paragmpllo uni co_ Si os clonn.tarios, porém, 
forem marido c mulher, <lar-se-11<1 o direito 
de accrescer entre olles, si não houver clau-
suln. em contrario. 

Ar&. 1319. O doador nã o é obrigado n. pagar 
os juros moratorios. 

Art. 1320. O donatario est<.t obrigado a 
cumprir os enc::J.rgos impostos pelo acto da 
doação, quando forem de interess ll do doador, 
de terceiro ou da sociedade. 

-si o encargo fôr . el e interesse geral,· o 
orgam élo ministcrio publico póclc exigir a 
sua execução, depots da morte do doador, si 
este não o tiver feito em vida. 

SECÇÃO Jl 

DA REVOGAÇÃO DAS .DOAÇÕES 

Ar L 1321, As doações podem ser rev.oga-
das ppr ingmtidão elo donatario para com o 
doador. 

Art. 13.22. O clireito ele revogar as doações, 
estabelecido pelo artigo anGec,cdentc, não 
póde ser renunciado sinão depois de conhe-
·cido o facto que pôde determinar · n. revo-
gação. , 

Art . 1323 . A revogn.ção da doação por 
ingratidão só pó de ser pedida: 

l. o Si o douatario attent•)U contrn. a vidn. 
do doador; 

2. 0 Si o commetteu c:mtra elle offensas 
physicas; 

3. 0 Si o injuriou geavemente ou si o ca-
lumniou ;· 

4. 0 Si clle negou alimento, estando elle 
necessitado e podenào dar-11l'o o douatario . 

Art. 1324 . A revogação da do:.tção por 
ingrn.tidão eleve ser peclicln. dentro de um 
n.nno, a contar do m0mcnto em que o doadoe 
tiver conhecimento do facto que a pócle 
anc torisar. 

Aet. 1325. O direito de revogn.r a don.ção 
por motivo de . ingrati<lão nã.o se transmitte 
aos herdeiros do d.on.dór, nem attinge os do 
donatario ; mn.s, aquelles poderão proseguir 
na acção revogn.toria iniciada pel.o doador, 
e contra estes poclerâ ella ser con.tinuada, 
si o dona,tario íallecer depois dá. contestação 
da lide . 

Art. 13~6. A revogação da doação por 
motivo de i:n~Jrn.tidão não pré,iudica @S dt· 
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rnitos aclquieidos por terceiro, nem importct 
a olJt·igaçãode r 0stituir os fructos perce lmlos 
antes da contestação da lide. Mas suje i i;a, o 
d'onat<u'io a pagar equitativamentc os fructos 
posteriores e o valor médio das causas que 
não puder restituir em especie. _ 

Art. 1327. Não estão sujeitas á. rcvogaçao 
por ingra·tidão as doaçõe.J cxciusi.vu,rncnte 
remuneratorias, as oneradas com encargos, 
as que forem realizadas om satisfação ele 
um dever moral, e os dotes. 

Art. 1328 . As doações oneradas de enc·argo 
poderão ser revogacl<ts _por iocxecu~ão_ delle, 
desde que o donat<triO se constttmr em 
móra. 

CAPITULO IV 

DA LOCAÇÃO 
SECÇÃO I 

lJA LOCAÇÃO DE COU~AS 

Sub -seç'io I 

Di sposi~ões gentes 

Art. 1334. Si o locatario d<L á cousa a,ppli-
cação diversa da que llle é propeitt ou dn 
que foi convcndonada, poderá o locador 
rescindir o contracto c exigir satisfaçio por 
perdu,s c damnos. 

O mesmo dirC'ito lhe cabe, si por abuso 
manifesto, o locatcui.o damnillca a cousa 
alugada. 

Art. 1335 . O locc1tario não responde pelas 
deteriorações que são consequencias naturaes 
do uso a que a causa foi dest inada, si não 
resultarem de culpa su:.t, ou de seus fami-
liares . 

Art. 1336. Havendo estipulação de prazo 
para, a duração do aluguel, antes de ostat' 
clle esgotado não é licito ao locador rr.tirar 
a causa do pocler do locatario, nem a este 
faze'· entl'ega della ao loc<1dor, salvo p<1-
gando por inteiro o ,preço da .locação pelo 
resto do tempo estipulado. 

Art. 1337. A locação por tempo clctormi-
n<1do cessa de pleno direito no fim do prazo 
estipulado, inO.cpendcntemente de qualquer 
aviso ou intimação ao locatario. 

Art. 1338 . Si, findo o prazo, o locat:.trio 
continúa rm possJ da cousa alugada, s:Jm 
opposição do locador, p1·csumc-se prorogadn. 

.Art. 1320. Na locação de causas, uma das a cond.ucç-ão pelo mesmo aluguel c sem 
partes se obriga a ceder, durante um tempo prazo d.ctcrmin a(Io. . 
determinado ou não, o uso o gozo de umu, Ad. 1330. Si, porém·, o locatol'lo, apezar 
causa infungivel, mediante certa retl'i- de notificado pelo locador, deixa de faz;ce a 
buição. rostitulção da cousa, pagm·á omqua.nto con-

Art. 1330 . O locador é- obrigado: sel'Vttl-a em seu }1odm·, o aluguel que este 
J.o A entregar ao locatario a cousa alu- arb:itrn.r, c i·espomlorá por qualquer damno 

O"a,da em estado de servir para o lUe> a que quo a .cousa vonhcu a sotfecr, ainua que pro-é dostfnad<t, c a mantel-a nes;e estado du- venicntc cl.c caso fortuito. · 
ra11te o tempo da locação; Art. 134.0 . O novo adq Ltil'0nto da cousa 

2.o A garantir, ao loca.tario, dt~ra.nte o- ak1gacl.a. não é obrigado a respeitar a locação 
tempo do contrn.cto, o gpzo paerfico da feita poro alienante, si a isso não se com-
causa. _ promcttc.ltl. 

Art. 1331. Si durante .o tempo d<t locaç_ao Paragrapho unico. Todavia, nos anend.a-
a cousa se deteri.ora, sem cu!JJa do -locatano, mentos de immovcis, o novo n.üquireutc não 
pôde elle pedil' uma reducçao pl'oporcwnal póJc dcspeclie o locatorio, sem observar os 
elo p·reço, OLl resiLir o contr~cto. . prazos prescriptos no ar~. 1353 . 

Art .. 1332. O l?eador nao é obrJgado_ a Aet. 1341. A locação por tcmpel d.cter-
ga:antn• o locatano con.tra ~ ~crtu:bayoes minado não se extingue por mortedolqcaclor, 
o~'ll1!1das de v1as do facto nao fundada~ e~u nem do locatorio, passando a .obrigação aos 
d1re1to. Nessa emergencta cabe ao _ lo~atarw herüeiros dn urn o üo outr·o. 
defender-se_ pelo~ mews que a IOL dlrocta- Al't. 1342 . Si o locat;ado deixa de pagar 
Hrente lbe facu li,,, · . . o alLF'tlClllft (•poca de sou voncirnonto o lo-

Ar!;. 1333._ 9 lo(:ataJ' JO é olmgado: . cactm:' po.lerá assignar-lho um prazo para o 
l. o A serVlr-se da cotrsa a,lugada, paya os pn.gamcnto, clcclaranJo quo co3sará. do 

fins declarados no contract.o, com o Cli!tdado ]Jleno dircitu, a locaç&o, si, decorrido o 
qve teria o proprio .cl?no. Si no <:_ontracto lapso de tempo marca(.( o, o pagamento não 
não se deelaram as utilidades que h ao de ser so cfl'cduar. 
retiradas da cou$a, ess:ts se dedm;irão de seu 
destino e das circumstancias; 

2. o A pagar , pontuaJment e, os alugueis, 
nos termos ajt tstadps ; 

3. 0 A leva1·, ao conhecimento do locador, 
as pertnrbações de sua posse, quando se 
apresentarem como fundadas em direito. 

Para as locaçõ3s tl.c moveis, esse prazo 
po.J.erá ser de quinze dias, para.as de prodios 
urbanos, ele nm mez o do dons para as de 
prcdios rusticos. 

Art. 13,i3 . Não é licito ao locatorio rctot• 
o ohjocto locado, a nao ser para o Jit'n de 
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oMcr inucmnização por bcmfeitorias uteis 
c ncccssaria.s ttuctorisadas pelo loc:tdor. 

Sub-secçcio'::.Jl 

Das locações de precl ios 

Art. 1344. A locação ele peodios póclu 
ser estipulatla por qualquer tempo quo não 
exceda de trinta annos, siJJlvo o dire ito de 
prorogação. 

Esse prazo scn~ de seis mezot>, si o predia 
for rustico. 

· Sui.J-seação Ili 
Disposição especial ás locações ele pt•eclios 

urbanos , __ 

ArL 1354. Quando o tempo · 'a:g alugLlel 
dos predios urbanos não tiver sido detcnui-
nado, entende-se que foi feito por mez, por 
semestre ou por anno, conforme o costume 
do lagar. 

S~tb-secção IV 
Disposições eBpeciaes ás 'locações de predios 

rusticos 

Art. 1345. Salvo a disposição expressa 
em contrario, o loca.tario de um prcdio por 
prazo fixo pódél sublocai-o, conLinuanclo, 
todavia, responsavel para com o senhorio 
pela conservação do preditJ c pelo paga-
mento elo aluguel. 

Arr.. 1346. O sub-Iocatario responde, sub- Art . 1355. O 1ocatario de predio rusliico 
sidiariarncnte, para com o senhorio pela deve cultivai-o segundo o costume do logar 
importancia que dever ao sub-locador em e sempre de modo a não damnificabo, sob 
at.razo, quando este fôr accion.ad.o c poht pena de sujeitar-se Ct rescisão ~<'> ~'·contra-
quo se vencer Chtrante .a lide. cto e á satisfação por porclas e dart1ifj.os. 

Neste caso, notificada a acção ao sub- Art. 1356. Na fa,lta de declarção em-con-
locatario e não decla1·ando elle na occasi.ão Lrario, finda a locação com a terminação, de 
que adiantou os seus alugueis ao réo, pl'e· uma colheita. 
sumem-se fraudulentos os recibos de paga- Art. 1357. O locatario por tempo indeter-
mentos adoantados por elle ao stth-locador, minado que não quizer continuar no predio 
si não constarem de instrumento publico deverá prevenir o senhorio com antecedeu-
anterior á execução. cia de seis mezes. 

Art. 1347. Fóra deste caso, a sublocação Art. 1358. Si a colheita de um anno ·se 
não estabelece direitos nem oJJl'igações entre perde no todo, ou, ao menos, pela metade, 
o sub-locador o o senhorio. ·por qualquer causa extraordinaria, indepen-

Art. 1348. Ces.;m.ndo a locação, re3olvem- dente do rendeiro, este pode pedir nm aba-
se as sublocações, salvo o direito do sub- timento proporcional mt renda, salvo ao 
Ioca-t E~rio. para exigir as indemnisações a que senhorio provar que o prejuízo desse anno 
tiver direHo, si o prazo do seu contracto foi compensado pele~ producção anormal dos 
anida não estiver ten1ünado. dous immediatamente inferio1·es. 

Ar·t. 13 ,19. Dt1l'antc o prazo da locação, o § J.o Esta reclamação só póde ser feita 
senhorio não pódo mudar a f'órma nem o dentro do anuo tla colheita perdida. 
destino do predio alugado. § 2. o Si a reclamação fôr feita no ultimo 

Art. 1350. Si o predio alugado tem neces- anno do arrendamento, o senhorio poderá 
sidadc de reparações urgentes, o locatario oppor ao inquilino as suas colheitas abundan-
deve sujeitar-se aos incommodo3 dahi resul- tes durante todo o tempo do contracto . . 
tantos. · Art. 13;:i9. Si o anendamento fôr só por 

§ I. o Si os reparos d urarcm mais de quin- um anuo e neste o rendeiro justificar um 
zedias, o locatario podcni. pedit· um aba.ti- prejuízo, por força maior, ao menos da mc-
ment,o proporcional no aluguel. t<tde da colheita, poderei. pcclir a remissão 

§ 2. o Si durarem mais de um mcz e toUlC· proporcional ela renda e mesmo a total, si 
rem a, posse commoda do locatario, este po- provar que a producção apenas cobriu 0 
.derá rescindir o contracto. }'espectivo custo. 

AJ?t. 1351. O locatario tem o direito de Art. 1360. O rendeiro não tem, todavia, 
exigir do senhorio uma descripção do estaclo · gireHo á reducção da renda, quando a perda 
do predio no -momento em que o recebe.. !la producção sobrevem á colheita, salvo si 

Art. !352. A responsabilic,l.p.çle do lacata- .\1 mesma renda era devida em uma quota 
rio comprehende o caso cj.e· inc(\ndio, s~lvo a :dos fructos, e elle provar que não incorreu 
hypothese de caso fortuito ou deferto dé :13m môra no pagamento nem em Clllpa ou 
construcçã.o QU de pro rogação de incendio · pegligencia na guarda d.os mesme>s. 
de predio vizinho. · Art. 1361 _ Cessa, porém, . o direito do 

-Art. 1353. Aó locatario do predio not1fi- rendeiro ao abatimento da renda, na conú>r-
cado para entregai-o por não convir mais a '[~idade dos artigos antecedentes, ql.il!ando, no 
locação contratada por tempo indetermina- f:Ontracto, houver tomado a; si o riseo doS' 
do, concede-se um. mez para desoccu:pal-o, çasos fortuitos. · 
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A-t. 1362. Si elle tomar a si sómc.nte os 
casos fortuitos, entender-se··llão como tn,cs os 
oeclinarios de chuva, s::tntiv::t ou gen,da, mas 
nã,o os cxtraorcllnartos cle.iun unclações, gner-
J"as ou Iocendios causual ou proposita.lmente 
ateados por pessoas oxtranllas. 

Art. 1 36~~. O rendeiro que s<w deve per-
mittir ao que entr·a o uso do accomoçhtções 
necessarias para que este cor,nece o seu tra-
baJJw, e . reciprocamente, o rendeiro que 
entra. deve facultar ao que sé1he o uso elo que 
lhe é neccssario pm·a fazer a colheHa, con-
forme o costumo do logar. 

SECÇÃO Il 

DA LOCAÇÃO DE SER VIÇOS 

Sub-secção I 

Da locação ele ee r viços em gm<al 

Art. 13(H. SeT'Viç>os de qualq[ter categoria 
pódem ser objecto de locação, úma voz que 
um elos conteethcntes se obrigue a peos't<ü-os 
c o outro ct renmner::tl-os. 

Art. 1365. Na. duviclcl., nao se suppõo gra-
tu ita. a prestação de sor·viços. 

Quc1.ndo o salario não se acha fixado, pre-
valece o do costume. 

Aet. 1366. Sem accorclo com o devedor, a. 
prestação ele ser-viç.os não pócle ser cedida. 

Art. 1367. O sala.rio elevo ser p:~go depois 
da. prestação do serviço, sempre que por 
convenção ou j)elo costume não tiver do ser 
aclca.ntaclo ou feito po1' prestações. 

Art. 1368. S.i o ceedor dos serviços se con-
stitui e em móra, o devedo1· tem clieolto ao 
salario pelo set•v.iço não prestado em conse~ 
qtwncia da móra, som ser obrigado a pre-

. s ';a l-os de.voLs. 
Deve ser, entretanto, deduzido da impor-

tancia a pagar aqgillo que o devedor deixar 
de gastar por não ier de prestar os serviços 
devidos e o que dolosamente deixou de per-
ceber. -

·Art. 1369. Si durante um lap.>o do tempo 
relativamente curto, o devedor de serviços 
fie<1r im.pedicl.o do prestai-os, som culpa sua, 
por cauda de moiestia. ou por ontra razão 
analoga, não perde o seu direito á percepção 
elo salario. 

Art. 1370. Si a prestação de serviços con-
st_itue uma relação permanente e o devedor 
vive em casa do credor, este deve a.ssistencia 
e cuidados meclicos, quando o seu serviçal 
enferma, não se peolongando a mJles·tia por 
mai.'l de oito dias. 

Art. l::J71. O prazo dct locação do saniço 
presumo-se removaclo, si :findo o prazo esti-
l1Ula.clo, cnntinu.am os serviços a ser presta-
dos sem impugnação, tanto de uma., quanto 
de outra elas partescontraC'tantes. 

, 
Art. 1372. Não havendo determinação de 

tempo p<trêt n, clu·racão dct locação de servi-
ços, cadêl. unia. das · partes póde rcscindil-a, 
quabdo entender, r!andu (t outra aviso previa 
de sua. resolução. 

Art. 1373. O prazo para a duraçã,o do con-
contra.cto elo locação pessoal póde ser deter-
minado pelo convenio, pelo costume do logar, 
pela. natureza dos sorviçeJs ou pelo fim para 
o qual foram elles contractados; 

§ l. o S:i o sala no t i ver sido fixado• por- me:õ 
ou por espaço maior ele tempo, o aviso pro-
via, ele quo tracta o artigo antecedente, 
eleve ser dado com oito dias de autececlencia. 

§ 2. o Si o salario ti ver sido fixado por· 
semana, ou por quinzena, o aviso deve se1'· 
dado c.:>m dons dias de antececlencia. 

§ 3. o Si o salario tiver sido fixado ppr dia, 
o aviso deverá ser dado na v•espara. 

Art. 1374. Havendo justo motivo, póclem 
as partes resilir o contraeto antes do termo 
fixado e som observanci<t dos prazos indica-
dos no a.etigo anterior. 

Art. 1375. Si o contracto não foi cele-
lJraclo especialmente em attenção a.o credor, 
a locação do serviços não se extingue com a 
morte delle. 

Art. 1:~76. Terminado o tempo do con· 
tt'acto de serviços permanentes, póde o de·· 
vedoe exigir do c1·edor um attestaclo escri-
pto elo tempo em que prestou o serviço e do 
modo por que o prestou. 

Art. 1377. A obrigação de prestar ser-· 
viços por toda a. vida ou por tempo que, 
segundo as probalJilidades, corresponcle á 
dura.çã,o da vide1. do devedor, é nnlla, po-
dendo ser O· oontracto rosilido em qualquer 
tempo. _ 

Art. 1378. O conteacto de serviço elos me· 
nores só pócle ser celelJrado com a pessoa a 
cujo cargo esti ve1•em. 

Art. 1379. Si o menor de doze annos não 
tiver quem o represente ou tivm' sido reco· 
lhiclo em tenra idade, não terá direito á sol• 
de1.da, 1nas deverá ser alimentado o receber 
lnstrucção primaria. <:i custa da pessoa a 
quem presta os seus sseviÇos. 

Art. 1380. Depois clots doze a.nnos o menor 
tem · rliroito ao sa.lario, de accordo com a. sua 
idade e sexo e com o costume do logar. · 
· Art. 13tH. Nas minas, fabricas e officinas 
não se ac1mittirão operarias menore3 de 
doze anno.3. 

Art. 1382. Os operarios de drne a dezeseis 
annos não dev.el'ão ser obrigados a prestar 
serviçD nas minas, fabricas e officlnas, por 
mais de s.eis horas diarias. 

Art. 1383. O credoe ele serviços devo pro· 
videnclar para. que, por falta ele hifgielll.c ou 
de segurança nos lagares d.a prest.ação do 
serviço ou nos dormitorios, quando forne• 
ciàos por oUe, não aconteça damno êt s<tude 
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dos operar ias, sob poua de rosp)ncior por 
rlle. segundo o estabelecido nos arts. 1643, 
1669 e 1670. 

I 

Sub-secção 11 

Do serviço de Lransporle 

Art. 1384. Si o tl'anSlJor!;e fôr org<tnisado 
pJr empreza ou con1prmlüa regular ou per-
manente, ser<l regido pelas leis commer-
ciaes. 

Nos outros casos, rogular-se-ha pelos peio-
cipios gcritcs dos contractos de locação o de-
posito. 

Art. 1385. Os recoveiros, barqueiros, car-
regadores urbanos, suburbanos ou vicinaes 
são havidos por depo~ítarios dos objectos 
que transportam, desde o momen 1;o em que 
estes lhes são entregues. 

Art. 1386. Tem o direito de receber, no 
momento da entrega dos olJjectos ou ao ter-
minar o serviço, o preço convencionado ou 
do costume, o m ftis as despezo.s que a con-
ducção, extraordinariarJente, lhes t iver oc-
casionado em attenção <L natmcza do objecto 
transportado. 

Art. 1387. Teem tnmbem o direito llc J'eter 
os objectos conduzidos <~té que lhes seja pago 

o frete da conducção. 
Sub-secção III 

, Da em preitada 

Art. 1388. O Cinllrci"tcü·o de uma ob t•a 
pqde contribuir p<H'::t oll:t com o seu trabalho 
sómento, ou tambem com os matcl'iaos. 

Art. 1389. Quando o empecitoit·o fornece 
os matcr·ütos, CO L'l'om por sua conta os 
riscos da cousa, até o momento da entrega 
cb ob1•a, a contento d<t }Jcssoa quo a encom-
mendou, si ella não está em móra ilc rece-
bei-a ; e si está, dividem-se entre as d tuYl 
partes os mesmos l'iscos. -

Art . 1390. Si, porém, ét obra :i'uidoposi-
tatla por conta da pessoa quo ost<t em móra 
de rcccbcl-a, correm por conta desta todos 
os riscos supervenientes. 

Art. 1391. Si o empreiteiro fornece só-· 
mente a mão de obra, o rlamno ou a rcrda 
da co usa corre por cun ;a do dono, salvo ::t 
este o direito contea aquclle, pela culpa em 
que haja incoreido na oxecu~ãõ. 

Art. 1392. Si, no caso do ::tl'tigo antece-
dente, a ct usa perece antes de cnt1;eguc., 
sem móra do dono e ~em culJ)a do emprei-
teiro, este perde tambem o seu salario, si 
não provar que a perda resultou de defeito 
do materiai e que · em t em]w protestou 
contra a quantidade, ou contra a qualidade 
do mesmo. · 

Art. 1393. Si a obra é de muitas 11artcs 
di~tipctas, ou feita por medida, a descarga 

uo em}n'oi teit•o pó de fazer-se principalnien-
te, c S:} pecsnme por todas as partes paga~ , 
si o dono lh'a.s tem -rago na proporç5,o · do 
trabalho fci to. 

Art. 1304. Concluída a obea do n.ecordo 
com a convenção oU: ·na f'órma elo êos tnme 
geral. o locatario é obeigado <> roccb.cl-a. 

PocloréL cngeitaAa, si o ompt·oHcil'O tivce 
cleSlJrezado as indicações dadas por quem 
lhe oncommendou <t obt'<t, ou si se tivoe 
afastado dos preceitos geralmente .adopta-
dos em te<tbalhos da mttnroza do cncom-
mondado. 

Art. 1305. No c-asJ do aetigo anbccdonte, 
segunda parte , a pessoa, que encommcnctou 
a ob1·a :r;oderá, em vez de engo ital-a, podie 
abatimento no lll'eço. _ 

Art. 1306. O empi·citoiL·o é obr·igarlo a 
pagar os matcriaes que recebeu parct fazer 
alguma obra, };i, por i_rt;J.J)ericia, os inutilis<tr, 
sem realizar o artefacto cncommondado. 

Art. 1397. Si um eclHicio ou outra cJns-
trucção de varlo;• consideravcl arrui.na-se on 
<~mcaça ::trrui nar-se poe dcfeit0 do execu~ão 
ou do sólo, dentro dos oito annos seguintes 
ao seu recebimento pelo dono, este pódo ac-
cionar ]Jor pardas e damnos ao architccb 
o.u constrncto t', <'entro dos dous ahhos se-
gu intes á vol'ificaçã.o da rliin<t ou da ameaça 
do ruína. 

Art. 1398. Quamlo um archüe~to 01~ con-
stnJCtor se incúmbo, por empre itada, elo 
I uma obra, segundo planJ assentado c accei-
to pelo dono, não pódo pcdit· augmeni;o de 
preço poL' cncarc~ imonto dos r:<.~.lados on do 
maLcl'ial , nem por mml::tnça ou accre~cimo 
<lo mesmo plano, S<tl vo, em l'Olação a c ;-Las 
duas ultimas lt ypothesos, si api·o;eutar au-
ctorisaçã.o rscript::t de lJroprietario. , 

A t•t. 13UJ. O dono da obra pórlc rescindir 
a empreitada, me~mo depois do começ::tdo o 
trabalho, indcmniscmdo o emprcitcil·o d<ts 
do.:pezas o do trabalho feito, assim como d<t 
metade dos lucros quo poderia, te<' si con-
cluísse a ohr<t. 

Art. 1400. A locação de serviços resolvo-
se pela morte do operario, architecto oü 
empreiteirJ, mas o dono fic::t oorigado a 
]lagar aos hcrdcit'os, na p1·oporção do preço 
ajustado, a import::tnci:t do traLallto Li to o 
eles m::ttcriacs preparados n postos t\Ó 1 (• da, 
obt•;:t, quo pudol'êllll servir pa1·;1 a c:cntfnoR-
ção da mesma. 

Art .. 140!. O empreiteiro responde pel:\ 
qualidado do sua obra c da dos Feus em-
pregados. 

·, Art, 1402 . Quando o cnpr2itoiro da con-
strucção ficar em atraza com os carpinteiros, 
pedreiros ou outros ofiiciaos que empregar 
na obra, estes pode•rão embargnr para seu 
pagamento as quantias que o dono ainda lhe 
restar por conta d<t emproitadtt. 



Art... 1403. Os éa'rpin.teiros, pedreiros ou 
omcl.aes de outr.a espeéie, 9.me ?ontractàm 
em globo uma obra ou uma sene . de.obr.1s 
do seu officio, são a respeito delta conside-
rados empreiteiroa e sujeitos .á~ regras acima 
estabelecidas em relação a estes. 

CAPITULO V 

' DO EMPlÍÉSTIMO 

SECÇÃO I 

DO COM'\10DATO 

Art. 1•10:!. O commo(iato é o emprE(stitno, 
gratuito de cous::ts inf[ilngiveis. Perfaz-se 
ç:om a tradição do objecto . . 

Art . . 1405. Os tutot'e;, q1radores e, mu 
geral, todos os admlnistradorcs de. ben~ 
alheios, não podem da.r em cg_mmod.p.to o.> 
bens confiados á sua guçwdit, sa,lvo aJ+ctor:ir 
sação esp3c~a.l. . _ 

Art. 1406. O.cqmmodatario é ob:rigiJ,do a 
guardar e conservar a couJa. emprestada 
com zel,o c solicitude, só poden(io usar delli1 
segundo o n1odo determinado pelo contr.ado 
ou pela propria natureza di1 cousa, ~oiJ p:Jna 
de responder pOI' pe.rJas e damnos . . 
, Art: 1407. O commodatario com;tituido 
em móra; além de -responder como o brigado 
moroso, deve p aluguel · da çou~a deséle que 
se retarda em resti.tuil-a .. 

Art. 1408. ·Si correndó risco, simultanea-
mente, objectm~? .do éommodatar.io e a cousa 
empr.estada, elle pret'er~~l s:J.l v ar os primei-
ros, . sacrificando a seg,ulilCla, responde pela 
parda acontecida, _ain.da qHe a possa attrí-
buir a caso fortuito ou força müo·r. 

Art. 1409. Si duas ou mais pessoas forem 
sinml \aneameote commodatarias de uma 
cousa, ficg,rão solidal;iamenté responsaveis 
para com o com:modante. 

SJJ:CÇÃOII 

DO M01'UO 

_ Art. 1410. O mutuo· é o mpprest.imo de 
· causas fungíveis . O mu~uario dElve restituir 

ao mu·~uan·tc o qua della recobeu~_em cousp.s 
da: mesma espeeie, g:ualidade e q uanrtidade . 

· - A:rt. i4l!l. Este empresEi~o importa a 
· transferencia do domínio da cou~14 empc~.'es

tada, ao mutlilario, pot' cuda conta co1•rem 
todos os riscos da mesma, desde o momento 
da tradição. 

Art. 1:112. E' licito estiplllar que o paga-
mento de moedas d6l om·o e prata se'faça nas 
mesmas es;peci.es e quan.tida.des, ,qualÇJ.uer que 
seja a variação s11p:wvoniwtc · de· seus 
valores. 

Art. 1413. O emprcstimo fefto a pessoa 
menor, sem pr~via auc~or.isação daquelle, 
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sob cuja admini.stra'ção estiver, não -póde ser 
exigido nem do mlüuario nem dos seus fiado-
res ou abonadores. 

Art. 1414. Cessa a disposição do artigo 
antecedente: 

l. o Si o er.nprestimo fôr ratificado pel:.t 
. pessoa, cuja auctorisação era necessaria ao 
rimtuario para cuntra:h il-o; 

2. o Si o menor, acha lido-se ausente da 
pessoa a quem competia auctnl'isal-o, foi for-
çado a contrahir o emprestimo para os seus 
alimen.tos habi tuaes ; · 

3. o Si o menor tiver bens da classe in di. 
cada no ar·t. 459, 'n. 2. Mas, neste casJ, a 
execução do credor não poderá ultrapassar 
as fo1'ças dos ditos bens. 

Art. 1415. 'o mutuante póde nedir garan-
tia para seu <lebito, si antes do tempo do 
pagamento o devedor soffrer notaria mu-
dança em seu estado de fortuna. 

_ Á ré. 1416. E' permittido, li\ as só mente por 
clausula e.xpres;sa, fixar juros pelo empresti 
mo ·de d1nheiro ou de outras causas fun-
gíveis~ .· · : ' 

Podem elles ser fixados acima ou abaixo r).á 
taxa lega;, com ou sem capítalisação . 
, Art. 1417. O mutuario que paga juro:s não 
estipulado~ não pólf.e r epetii-os, nem faz el-os 
imputar no capital. .. 

CAPITULO VI 

DO DEPOSITO 

s·Ec.çÃQ I 

DO DEPOSITO VOLUNTARiO 

Art. 1418. Pelo contract.o de deposi-to, uma · 
pessoa •r aceb'J de outra uma cousa movel in-
fung.i vel com a. ·Obi'lgaçãp de guardal:a, até 
que o·.depositatnte a reclame.. · . 

Art. 1419. E' licito estiptllar um saial>io 
ae dep013itil.rio.< ' r • ' 

· Art. 1420. O·depositario ·deve.· guardar a 
cousa confiada á sua gua.rda com todo· o zelo 
e solicitude, respondendo pelas damnificações 
devidas ct sua culpa. , . 

Art .. 1421. Si -o deposit0 foi entregue eiu 
cofre.fechado ou em envollllCro 1a:c!'ado, col-
la.do ou atado, dev.e nesse .mesmo estado ~:er 
conservado, sob pena ele se presnmie infide-
lidade, da parte do <le.positarlo. · . 

Art. 1422 . Ainda, que o contracto fixe 
prazo para a restituição <lo deposito, o rlepo-
sHarlo deve ontmga.l-o ao. depositante. quando 
quer' que este lil 'o ·ex ij:i, salvo FJi o objecto _ 
ti ver sido ombargct<lo judicia~m·ente, ou si 
sohl'3 ellc houver• exe~uçãío pendente,-noti'fi-
CJ.da ao depositaria, ou si esGe tiver fLu1datla 
su.~peita de.que o me~mo objecto foi r'oubado 
ou·t"urtad:o. 

17 



130 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 1423. No caso da ultima parte do 
arti"o antecedente, o deposita rio deverá par-
ticipar sua suspeita á auctoridade judiciaria, 
pedindo-lhe que fa,ça recolher a cousa ao 
deposito publico. 

Art. 1424·. O depositaria poderá tambem 
requerer o deposito publico da cousa, quando 
não podencl•) conservai-a, P?r qual9.u~r mo-
tivo plausível, e tendo quer1do restltull-a ao 
depositante, e3te se tiver recusado a re-
cebei-a. 

Art. 1425. O depositaria que por força 
maior houver perdido a cousa depositada, e 
recebido outra em seu loga.r, deverá entregar 
esta ao depositante e ceder-lhe as acções que 
no caso tiver contra o terceiro responsavel 
pela substituição da primeira. 

Art. 1426 . O herdeiro do depositaria, que 
de boa fé vende a cousa depo~itada, deve 
assistir a~ depositante na sua reivindicaçã.o 
movida ao comprador, e restituir a este o 
preço recebido, logo que elle entregue a 
mesma co usa ao depositante. 

Art. 1427. A não ser nos casos previstos 
pelos arts. 1422 e 1432, o depositaria não 
póde recusar-se á restituição do deposito sob 
0 fundamento de que a cousa é de outrem 
que não o depos_it<;~.nte, nem~ titulo de com-
pt-nsação de dtvrda, salvo si esta proceder 
tambem de deposito. ' . . . 

Art. 1428. Feito o deposito de cousa diVI-
sível por di versas pessoas, o depositaria. só 
póde entragar a . c~da uma a _respecttval 
parte, salvo disposiçao em contearw expressa 
no propeio titulo, ou si este declarar o~ 
depositantes solidarios. 

Art. 1429. Quando o deposita1·io se torn~ 
incapaz, a pessoa que assumir a adminis-,. 
traçã.o dos seus bens deverá pr•omover logl(_ ~· 
eutre"a da cousa, e, si o depositante naq 
quize~ ou não puder recebei-a, de_ve1•á pe~ir 
a transfereucia della para o deposito publico 
ou a nomeação de outro depositaria. 

Art. 1430. O depositaria não respondB 
pelos casos. fortuit?s, ~em de for9a maior; 
mas, é obrigado a JUStifical-~s, arnda que o 
deposito seja gratuito. 

Art., 1431. O depositante deve pagar ap 
depositaria as despezas que este fizer par[t 
conservar a cousa. e o& prejuízos que dp 
deposito lhe resultarem. 

Art. 1432. O depositaria, que justificar 
in-continenti as despezas ou os prejuízos ~e 
que trata o artigo a~tecedente, poderá pe~1r 
a retençã.o do deposito, até que seJa sati(~
feito da respectiva importancia, si estivqr 
liquidada. 

Art. 1433. Si, pJrém, as referidas d~
pezas ou prejuízos, embo_ra provados, ~~o 
forem líquidos, o depositar10 só poderá ex1g1r 
caução idonea do depositante ou, na falra 

desta, a remoção da cousa para o deposito 
publico, até que se liquidem . 

Art. 1434. O deposito irregular de causas 
fungíveis pelo qual o deposiGario de-:e res-
tituir cousas ·da mesma especie, qualidade e 
quantidade, regula-se pelas disposições refe· 
rentes ao mutuo. 

Art. 1435. O deposito deve provar-se por 
escripto. 

SECÇÃO II 

DO DEPOSITO NECESSARIO 

Art. 1436. Considera-se necessario: 
1. o O deposito feito em cumprimento de 

uma obrigaçã.o legal ; · 
2. o O deposito feito e consentido 12or oc~a

sião de alguma calamidade, como wce~dl?, 
inundação, naufragio, saque ou outr.l. slmL-
lhante. 

Art. 1437. O deposito comprehendido no 
n. 1 o ·do artigo antecedente será regu_lado 
pelas dispoJições da respectiva lei e, no sllen· 
cio ou deô.ciencia desta, pelas que regulam o 
deposito voluntario. . . 

Ar&. 1438. São tambem appllcave~s, aos 
deposHos comprehendidos no n. 2° do mesmo 
artigo, as disposições reguladoras do voluu-
tario; podendo, entretanto, se! prova~os por 
testemunhas, qualquer que seJa o. seu valo~·· 

Art. 1439. Aos referidos depos1tos é eqm-
parado o das bagagens dos viajantes •. h?s· 
pedes ou frequezes, recolhidas aos edtfic2os 
dos hoteis, albergarias, ou casas de 12en >ao, 
onde estiverem seus dono3. Os hoteleiros ou 
alberguistas são responsaveis por ellas, como 
depositarias, e respondem tambem pelos 
furtos ou roulJos commettiàos palas pessoas 
que empregarem nas suas casas, assim como 
pelas que admittirem nellas , quando se 
provar que taes f~ctos _poder~am ter sido 
evitados com a devida vrgLlanCla. . . 

Art. 1440. Cessa, · porém, a responsabtll-
dade dos hoteleiros ou alberguistas a re.>pcito 
das bagagens dos seus hospedes, nos caso~ de 
força maior, de es~alad_a, ou as~al~o feitos 
do exterior para o mterwr do ed1ficw. 

Art. 1441. O deposito necessario nu~ca ~e 
presume gratuito ; deve ser pago eqmtati-
vamen ,e. _ 

Na hypothese do art. 1439, a remuneraça(1) 
pelo deposito está incluída no preço da hos-
pedagem. · 

CAPITULO VII 
DO MANDATO 

SECÇÃO I 
NOÇÕES OERAES 

Art. 1442. Tem·Iogar o mandato, quando 
alguem institue outrem seu representante, 
conferindo-lhe poderes para que e)'ecute um 
acto ou uma. serie de actos jurídicos. 
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Art .. 144$. O mandato pódo ser expresso 
ou tacito. Presume-se gratuito si da clausula 
do contracto ou das circumstancias não re-
sultar o contrario. 

Art. 1444. A acceitação do mandato póde 
ser tambem expressa ou tacita. 

Art. 1445. Salvo recusa. immediata, o 
mandato se presume acceito, entre ausentes, 
quando se refere a negocio para . a gestão do 
qual o mandatario tem uma qualidade ofl:l.-
cial, ou que entra no exerc_icio de sua pro-
fis3ão, ou para o qual este offerece os seus 
serviços. 

Art. 1446 . O mandato póde ser especial 
para um ou para certos negocias sómente, e 
geral para tod.os os negocias do mandatario. 

Art. 1447. O mandato em tl3rmos geraes 
só confere poderes para os actos de adqlinis-
tração. Para alienar, hypothecar ou praticar 
quaesquer actos que ultrapas ,em a admi-
nisGração ordinaria o mandato êleve ser 
especial. 

SECÇÃO II 

DAS OBRIGAÇÕES DO MANDATARIO 

Art. 1456. A parte que, depois de conhe-
cer os poderes do mandatario fizer com elle 
accordo exorbitante do mandato, sem exigir 
caução de ratificação, não terá acção contra 
o mesmo mandatario nem contra o man-
dante. · 

SECÇÃO III 

DAS OBRIGAÇÕES DO MANDANTE 

Art. 1457. O mandante é obrigado a sa-
tisfazer todas as obrigações contrahidas pelo 
mandatario, na conformidade do mandato, e 
póde ratificar ou impugnar as exorbitantes. 

A ratificação deve ser expressa ou resultar 
de um co~neço de execução, e tem e:!feito re-
troactivo. 

Art. 1458. O mandante deve pagar, ao 
mandatario, al~m do salario ajustado, as 
despezas feitas com a execução do mandato, 
ainda que o negocio concluído não tenha 
dado o resultado esperado, sem culpa do 
mandantario. 

Art. 1459. As sommas adeantadas pelo 
mandatario para a execução do mandato 
vencem juros. 

Art. 1448 . . O mandatario responde pelos Art. 1460. O mandante deve igualmente 
prejuízos acontecidos ao mandante, por ter indemnisar o mandatario pelas perdas que 
confiado o exercício do mandato a terceiro, elle soíf1'er em razão da execução do seu 
sem . estar auc'torlsado para substabeleci- mandato, uma vez que tenham occorrido 
mento. ·sem culpa sua. 

Art. 1449. Si o mandatario tinha poder Art. 1461. Si o mandatario, mantendo-se 
para subrogar a procuração, só lhe são impu- embora dentro do~ limites expressos no titulo 
taveis os damnos occorridos por acto ou do mandato, contraria as instrucções reser-
negligencia de seu substituto, no casó de ser vadas do mandante, este ficará obrigado para 
este reconhecidamente inepto ou insolvente. com os t erceit•os com quem aquelle houver 

Art. 1450. E' nullo o substabelecimento de contractado, mas com acção regressiva contra 
mandato especial, sem au'ctorisação expressa o mesmo pelas perdas e damnos que resul-
do mandante. tarem da inobservancia das referidas instruo-

Art. 1451. O, mandatario deve pre3tar ções. 
contas de sua gestão, transferindo para o Art . 1462. Si o mandato foi conferido por 
mandante todas a~ vantagens 'por qualquer muitas pessoas, para negocio commum, cada 
titulo advindas com o mandato. uma dellas fica solidariamente responsavel 

Art. 1452. O mandatario que excede os para com o mandatario por todos os effeitõs 
poderes constantes de seu titulo será coasi- do mandato, salvo o direito regressivo da 
derado gestor de negocias, emquan to os seus que pagar contra as outras, quanto ás respe-
act_os não forem ratificados pelo mandante. _ ctivas quotas. 

Art. 1453. Pelas sommas que deviam ser 
entregues ao mandante e que o mandatariq 
empregou em proveito proprio deve elle 
pagar juros, desde o momento em que as 
utili~ou. . 

Art. 1454. Sendo muito os procuradores 
nomeados no mesmo acto, entender-se-ha que 
são successivos, si não forem expressamente 
declarados solidarios, ou indicados para fun-
cções differentes. 

Art. 1455. O mandatario é .obrigado a ex-
hibir SOLl titulo ás pessoas com quem tractar 
em nome do mandante, sob pena de respon-
der para com ella por qualquer acto exorbi-
tante do ;mandato. . 

SECÇÃO IV 
DA EXTlNCÇÃO DO MANDAI!'O 

Art. 1463·. O mandante póde, quando lhe 
parecer, revogar o mandato. 

Art. 1464. A revogação do mandato, no-
tificada sómente ao mandatario, não póde ser 
opposta aos terceiros, que de boa fé, trataram 
com elle ignorando-a, mas, ficam salvas ao 
constituinte todas as acções civis ou crimi-
nae.> que no caso possam caber contea o pro-
prio maudatario. 

Art. 1465. A constituição de um novo 
mandatario para o mesmo negocio importa 
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a revogação do mandato eonfcrlrfo ao ante -
rior, de.~de a data em que fàr communicado 
a este. 

Art. 1466. O mandatario pódc renunciar o 
mandato, communicando sua renuncia ao 
mandante; si, porém, este fôr prejuqicado 
pela inopportunidadr ela renuncia ou pela 
falta de t empo para prover conveniente-
mente á substituição, deve ser ind.emnisado 
pelo manclatario, sa;Jvo pro\'ando e3te que 
não podia continuar sem soffrer t ambem um 
p:·ejuizo con~ideravel. 

Art. 1467. Mesmo conhecendo a morte do 
mandante, d~ve o mandatario concluir o ne-
goci já começ::tdo, si houver perigo na sua 
demora. 

Art. 1468. ro caso de moner o mandata-
rio, pendendo o negocio, seus herdeiros, que 
tiverem co:1hecimento do mandato, devem 
dar logo aviso ao mandante, e providenciar, 
entret<wto, conforme exigirem as circum-
staucias, no interesse delle. 

Art. 1469. Os herdeiros, no caso do artigo 
anterior, devem limitar-se a requerer a~ 
medidas conservatorias, ou continuar os ne-
gocias pendentes, que não possam ser demo-
rados sem perigo e, dentro desse limite, seus 
actos serão respectivamente regulados pelas 
mesmas disposições que os 9-o mandatar:io. 

CAPITULO VIII 
DA GESTÃO DE NEGOCIOS 

Art. 1470. Aquelle que, sem ter procuração, 
se encarrega de tractar de negocio alheio 
deve dirigil-o segundo os interesses e a von· 
tade presumida do dono do negocio. 

Art. 1471. Si a gestão fJr emprehendida 
contra a vontade manifesta ou pre:mmicla do 
dono do negocio, o gestor responde a tê pelos 
casos fortuitos, si não prov:1r que teriam 
sobrevindo mesmo sem a sua intervenção. 

Art. 1472 . No caso do artigo anterior, si 
os prejuizos da gestão.excederem aos bene-
ficios, o dono do negocio póde exigir ou que 
o gestor reponha as cousas no estado em que 
se achavam antes da sua intervenção ou quE\ 
lhe preste a indemnisação devida. 

Art. 1473. O gestor officioso deve, logq 
que for possível, dar conta· da sua gestão aq 
dono do negJcio, e esperar por sua decisão, 
si dessa demorq. não resultar perigo. 

Art . 1474. Emquanto o dono do negociq 
. não toma um,a providencia, o gestor é obri, 
gado a velar pelo negocio ; e si, durante a; 
sua gerencia, fallecer o dono, deve aguardan 
as determinações do herdeiro, tomaudo1 . nesse inter~m, as providencias urgentes qu~· 
o caso ex1g1r. 

Art. 1475. O gestor oillcioso é obrigadq 
. a. portar-se no negocio alheio com todo q 

zelo e solicitude, e a indemni.sar o dono · por 
qualquer prejuízo que elle solfra por sua 
culpa ou negligencia . . To:lavia, o juiz pode-
rá moderar cquilativamcn~e a indemnii'ação, 
segundo as circumstancias do caso c a dili-
gencia empregada pelo gestor. 

Art. 1476. Si o gestor delegar noutra 
pess0a tod.os ou algun> dos devcre.:l do seu 
encargo, r8{lpondeeá tambem pelas faltas 
della, sem prejuizo da acção que contra a 
mesma possa lhe competir ou competir ao 
dono do nego::!io. A responsabilidade dos 
gestores, quando forem dons ou mais para o 
mesmo negocio, será sempre solidaria. 

Art. 1477 . O gestor de negocios respon-
derá até pelos casos fortuitos, quand•) fizer 
operações arriscadas, ainda que o dono 
tenha o costume de as fazer, ou quando ti ver 
pretedlo o interasse delle p:n· amor .elo seu. 

Art. 1478. Si o negocio for bem adlninis-
trado, o aono deverá cumprir as o·brigações 
con trahidas mn seu nome pelo gestor o in-
demniilal-o das de3pezas necessarias ou uteis 
que houver feit:J por occasião da gestão. As 
sommas adeantadas pelo gestor em despezas 
uteis e necessarias vencem juros. 

Art. 1479. A mesma disposição applica-
se ao caso em que a gestã.o tiver por objecto 
evitar ou diminuir algum pl'ejuizo immincn-
te e manifesto da pessoa ausente, sem pro-
curador no logar ; assim como ao c:aso de 
reverter alguma vantagem ela gestão em 
proveito do dono da cousa ou negocio, mas 
de modo que a indemnisação nunca seja su-
perior á me.sma vantagem .. 

Ari. 1480. Quando, na ausencia. da pes-
soa obrigada, alguem fornec:~r alimentos a 
outrem, poderá r~petil-os do devedor au-
sente. 

Art. 1481. As despezas do enterro, pro-
porcionado aos usos locaes e á. qualidade da 
pessoa fallecida, feitas por terceiro extranho, 
poderão ser repetidJ.s rlaquelle.s que teriam 
obrigação de alimentar o finado, clut'antc a, 
vida do mesmo, ainda que ello fallece.sse sem 
deixar bens. 

Art. 1482. A ratificação pura e simplos 
da gestão, feita p3lo dono do negocio, re-
troage e produz o effeito do mandato prévio. 

Art. 1483. Si o dono clesapprovar a ges-
tão pJr contraria aos seus interesses, appli-
car-se·á o dtsposto no art. 1472. 

CAPITULO IX 
DO CONTRACTO DE EDIÇIO 

Art. 1484. Pelo contracto de edição o 
editor : l o, obriga-se a re1n·ocluzir, por um 
proc-esso meeanico, c a espalhar pelo publico 
a producção scientitica, littera.r.la ou artis·ti-
ca que lhe entregar o auctor ; 2°, adquire o 
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direito exclusivo de pub.licar e e;plorar a 
mesma producção. 

CAPITULO X 

Art. 1485. Não havendo um prazo fixado DO CONTRACTO DE REPRESENTAÇÃO DRAMATICA 
para a tradição da obra, entendo-se que o 
auctor lJÓ:l~ ontregal·i;t quando lhe convier, 
mas o eiitor poderá fixar-lhe judicialmente 
um prazo, para isso, sob a eomminação de 
resilir o contracto. 

· Art. 1486. Emquanto nãp se.exgottarem 
as edições a que t em direito o editor, não 
pôde o auctor disp61· da obra no todo ou em 
pM~. . 

Art. 1487. O a.uctor ttlm dü•eitod.e fazer, 
nas edições successiva.s ç[e SLJas _obra:s, as 
cor;•ecçoes e mel)1orame:ntcs que julgar ne-
cessa.cios ; ma,s, si, por este facto, iri1puzer 
despez.as extraorclinal'ias ao editor; terá este 
direito a, indomnisação. 

_O editor poderá oppor-_se às alterações que 
prejuJicariam os seus.intCl?e'ssns, offenderiam 

. a sua reputação ou iwgi:nentariam a sua re-
-sponsabilidacle. _ -

Art. 1488. No caso de nova:·odiçãoou. ti-
ragem, havendo clesltccor'dq das duas partes 
contracLantes sdbr0 o modo de se exercerem 

. os seus direi'tos, cada uma dellas poderá re-

Art. 1496. O auctor de uma obra clra-
matica não pôde fazer nella. alteração sub-
stancial, sem accor;do com o emprezario que a 
está razendo representar. 

Art. 1497. Si não se fixou um tempo para 
à r epresentação, o auct0r póde intimar o 
emprezario para faz Jl-o, sob comminação de 
reJcindil· o contrac~o. 

Art. 1498. Os ct•edores do emprezario 
oão podem fazer penhora sobre a parte do 
prod.u,:.to das ropresrntações destinada ao 
auctor. 

Art._ 1499 . O:emprezar:io não pôde com-
municar o manuscripi;·J do auctor a pessmt 
extranlta ao theatyo, som prévia 'permiss(i.o 
elo auctor . . 

CAPITULO XI 

DA SOCIEDADE 
SillCÇÃO I 

scindir 0 COntractO. maS Sem prejUÍZO da . D_A SCCIEDA·DE E DAS ODRIGAÇÕES DOS SOCIOS !CN'l'RE SI 
edição anterior, si não estiver exgotta.da. 

Arfi. 1489. Si depois de exgot~ada a ul- A1·t. 1500. Pelo contracto ele sociedade, 
tirna edição de uma obra., o editor, que dL1as ou mai:l pessoas se obrigam ~1. combinar 
tinha o direito a uma outra, deixa. (ie pre- seus esforços ou re~ursos da. maneira. · con-

. paral-a, pôde o auctor in ti meti o j'udicial- vencionada, afim de ob-terem a realização de 
mente para quo o faça clenteo de um c~rto um fim commum. 

· prazo, sob pena. de perclor seus direitos em Art. l50I. Quando asaoéiedades civis l'e-
l;elação á mesma. 'obra. . . vestirem as formas esta1Jelecidas nas -leis 

Art. 1490. Si o auctor não tiver estipu- co1nmerciaes, entre as quaes se inclue a d'as 
lado a sua remuneração no momento cll'l . sociedades anonymas, ohedeceí•ão aos pro-
formar o-contra,cto, poderá ella _ser liquidada ceitos ct·essa:s mesmas leis, que . não forttm 
lJOr arbi.tramento, não tendo havido renuncia contrarias aos do p1'esepte codigo ; mas de-
ele qualquer paga. veti\o ser insgrfptas_no registro civil e sub-

Ar t .- 1491. Quamdo 11 remuneração de- mettidas ao foro civil. . Art. 1502. Não a~sumindo alguma das 
pende, no todo ou em parte, dd resultado da 'formas a quo allude 0 artigo anter1or, a -so-

. vem da, o editor , é obrigado a estabelecer, éiedade·regulal'·SB-á pelos preceito·s genericos 
segundo o uso, a sua conta d:e venda, e !leste capitulo. · · 
fornecer a sua justificação ao a uetor. , Art. 1503. A sociedade particular só com-

.. Art. 1492. Cabe a,o .editor _fi~ar ·o nume_!'O pretende os bens ou serviços ' espocialmeoto 
de exemplares ele -caclct edJçao. Mas nao declarados no contl'acto; a soCledade uni-
pmlel·á, contrariamente ao pensamento do . versal pó'de · comprehender todos os lJ~ns 
~ucto1'1. reduzir a_ tiragü_!U de J?Odo que a ·presentes dos socivs, ou sômen·te os futuros 
obra nao t enha d1vulgaçao suffiClBÇlt :l . ' ou uns e outros. 

Art. 1493. Entende-se qu~ o contracho A,rt. 1504. As obrigações dos socios co-
. versa apenas sobre uma edição, si o contra,- meçam ~a c;!.ata do contraqto _ou ela época 
.- rio não resulta expressa ol'l implicitamente nelle_ destgn Ç~.da ~~r a .~sse eff01 t? e acab_am 
· da convenç~o. depols que f~r rhsso~v,tcla a spcteclade st se 

A ... 1494 0 d ·t - . d f· , b iJ,CbÇt,m satts-fettas e exttnctas todas as r espon-
. r_,. · : _ e t ornao po ~ azer a r_e- sabilidades sociaes. · 

v1açoes, addtçoes ?u. mod1ficaçoes que nao Art. !505. A ·entrada. ·a que é obrigado 
tenllam stdo permltttdas pelo auctor. 'cada soei o, póclo con~istü· , na tradição de 

Art. 1495. Ao edit@l' compete fixar o algum pem par<j, tr<1nsterir á socled<tde,_ 0 
nreço ele venda, mas seJ;n poder eleval~o êt clominio ou sómente o us:.> e goso·; na c~ssao 

1 ponto ele ün:pedir a di1l'usão da, obra . de direitos; ou nct ':prq~tação ' de serv iços, 
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No silencio do contracto a respeito, enten-
de-se que são iguaes as entradas de cada 
socio. . · 

Art. 1506. Si a entrada consiste na en-
trega de cousas fungíveis, entende-se, em 
caso de duvida, que ellas se tornam proprie-
dade commum dos socios. 

Art. 1507. As prestações consistentes em 
trabalho ou industria regular-se-ão pelas 
obrigações de fazer. 

·Art. 1508. Os socios que se obrigam a 
empregar sua industria em beneficio da sO·· 
ciedade devem-lhe todos os ganhos que 
obtiverem pelo exercício da mesma in-
dustria. 

Art. 1509. Cada socio deve indemnizar a 
sociedade dos prejuízos ql.J.e ella soffrer por 
sua culpa, e não poderá compensal-os com 
os lucros que lhe tenha obtido noutros ne-
gocias. 

Art. 1510. O socio gerente póde exig,ir da 
sociedade não só o que disp 2nder por conta 
della, como a importancia das obrigações 
contrabidas de boa fé por occasião dos nego-
cios da mesma e a indemnização dos riscos 
resultantes da respectiva gestão. 

Art. 1511. Si o contracto não declara a 
parte .de cada socio nos lucros e perdas, en-
tende-se que ella é proporcional á sua en-
trada, e que a do socio de industria, si hou-
ver, é igual á do capitalista, cuja entrada 
for menor. 

Art. 1512. E' nulla qualquer clausula, que 
attribua todos os lucros a um dos socio~ 
ou isente de contribuir para as perdas S' 
capital com que algum delles entrar para q, 
sociedade. I 

Art. 1513. O socio encarregado da admL· 
nistração por clausula expressa do contracto 
social póde praticar, não obstrante a oppo,. 
sição dos outros, todos os actos lícitos, que 
não exorbitarem dos limites normaes d' 
mesma administração. 

§ 1 • o Seus poderes não serão revogado~ 
durante o prazo estabelecido sem causa sw· 
perveniente e legitima. 

§ 2. 0 Si elles, porém, tiverem sido confe,-
ridos depois do contracto, serão revogados 
pelos outros sq_cios, como simples mandato ; 

§ 3. o Tambem serão revogaveis em qual-,-
quer tempo .os p:>deres dos directores, admL· 
nistradores, gerentes ou fiscaes das socieda,· 
des anonymas, ou corporações de qualquer 
especie, ainda que nomeados no respectivq 
contracto ou estatuto. 

Art. 1514. Si são encarregados da admi,. 
nistração dous ou mais socios, sem discrimh 
nação de funcções, nem declaração de que s~i 
poderão funccionar conjunctamente, cada~ 
um delles poderá praticar todos os actos d~~ 
respectiva administração. 

Art. 1515. Estipulando-se que um dos 
administradores nada possa fazer sem os 
outros, entender-se-á obrigatorio o concurso 
destes, ainda que ausentes ou impossibili-
tados de prestai-o, salvo nos casos urgentes, 
cuja providencia, uma vez omittid'1 ou de-
morada, i mportaria á socieda.de prejuízo 
grave e irreparavel. 

Art. 1516. Na falta de estipula.ções espe-
c:aes sobre a gerencia, observar-se-á o se-
guinte: 

I. o Presume-se que todo associado tem di-
reito de administrar, sendo valido o que 
cada um faz mesmo em relação aos que não 
deram seu consentimento. Por outro lado, 
qualquer socio póde oppor-se ás operações 
de outro, antes que comecem a produzir 
effeito; 

2 . o Cada associado póde servir-se das co u-
sas da sociedade, empregando-as segundo seu 
destino usual, comtanto que não se sirva 
dellas contra o interesse social ou de modo 
a impedir os outros de se servirem tambem 
dellas na medida do seu direito; 

3. o Cada socio pó de o brigar os outros a 
contribuírem com elle para as despezas no-
cessarias á conservação das cousas d:t so-
ciedade; 

4. o Nenhum dos socios póde fazer altera-
ção sobre bens immoveis dependentes da so-
ciedade, ainda que lhe pareça vantajosa a 
esta, sem o consentimento dos outros. 

Art. 1517. O socio que não tem direito 
de administrar não póde obrigai' os bens 
pertencentes á sociedade. ·-

Art.· 1518. Cada socio pódf' associar um 
terceiro á sua parte, mas não póde íntrodu-
zil-o na sociedade, sem oonsentimento dos 
out1·os, ainda que seja o unico gerente ou 
administrador da mesma, salvo as disposi-
ções relativas ás sociedades ou companhias 
constituídas por accionistas. 

Art. 1519. Os lucros illicitos adquiridos 
por um dos socios não se communicam aos 
outros. 

Art. 1520. Si houver communicação de 
lucros illicitos, cada um dos socios é obrigado 
a restituir o que recebeu do socio delinquen-
te, si este for condemnado á restituição. 

Art. 1521. O socio qu"' recebeu de outro 
lucros illicitos, conhecendo a fonte criminosa 
desses ganhos, torna-se cumplice. 

Art. 1522. Todos os socios terão direito 
de votar nas assembléas geraes, e as reso-
luções serão tomadas por maioria dé votos, 
salvo estipulação em contrario. 

SECÇAO II 
DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE E DOS SOC!OS l?ARA 

COM TERCEIROS 

Art. 1523. As o·brigações contrabidàs por 
todos o~ soei os conjtmctamente ou por algum 
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dellPS em virtude de mandato são dividas Art. 1532. Presume-se dolosa a renuncia, 
da sociedade. quando deve ter como effeito proximo evitar 

Art. 1524. Si o fundo social não for bas- ·que os outros participem de uma van~
tante para cobrir as dividas da sociedade, os gero que o renunc iante tem fundada raza;o 
soci.os respondam por ellas na proporção em de esperar. Nesse caso os outros te.em dl-
que ·devem supportar as perdas. reito de excluil-o desde logo da socledade, 

Si um dos socios for insolvente, a sua partp sem prejuizo das suas quotas na vantagem 
na divida se distribue entre os outros na esperada. 
mesma razão. Art. 1533. Presume-se inopportuna are-

Árt. 1525. Os devedores da sociedade não nuncia, sempre que se manifesta logo depois 
se desobrigam, si pagarem a um· sacio não de começadas as operações sociaes ou pen-
auctorisado a receber o pagamento. dendo alguma, cuja conclusão importe muito 

SECÇAO III 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 1526. Dissolve-se a sociedade: 
l. o Pela realização da condição a que foi 

subordinada a sua duração ou pela expiração 
do prazo estabelecido no contracto para a 
sua existencia; 

2. o Pela extincção do capital social, ou 
por sua perda em quantidaáe bastante para 
impossibilitar os fins socia.es; 

3. o Pela consecução de seu · fim, ou pela 
verificação da impossibilidade de conseguil-o; 

4. o Pela insolvencia, fallencia, morte ou 
incapacidade de um dos socios; 

5. 0 Pela renuncia de um dos associados, si 
a sociedade não tiver tempo determinado 
para sua duração ; 

6. o Pelo consenso dos socios ~ 
Art. 1527. A prorogação da sociedade 

contrahida por tempo determinado só se póde 
provar por escripto, como o proprio con-
tracto social. 

Art. 1528. Si a sociedade é prorogada, de-
- pois de findo o prazo, entende-se constituída 

uma nova; si, porém, é prorogada dentro do 
,prazo, entende-se continuar a anterior. 

Art. 1529. E' licito estipular -que, morto 
um dos socios, continue a sociedade entre os 
sobreviventes. Neste caso o herdeiro do 
morto terá direito á partilha do que houver 
na data do fallecimento do mesmo, porém 
não pwticipará dos lucros e perdai:l futuras, 
que não forem consequencia necessaria dos 
actos anteriares áquella data. 

Art. 1530. Si o contracto estipular que 
a sociedade continue com o herdeiro d.o sacio 
fallecido, será cumprida o estipulação sem-
pre que for possi vel; mas, havendo herdeiro 
menor, a sociedade poderá dissolver-se em 
relação aelle, si assim parecer ao juiz do in-
ventario, ouvido o curador geral. 

Art. 1531. A dissolução da sociedade pela 
renuncia de um dos socios, quando esta é 
permittida, deve ser pedida de boa fé, oppor-
tuuamente, e sempre que for possível, com 
aviso prévio de dons mezes. 

á sociedade. Nesses casos a sociedade poderá 
continuar, apezar da opposição do renun-
ciante, até a época do proximo balanço or-
dinario, ou até a conclusão do negocio pen-
dente. 

Art. 1534. Quando a sociedade tiver prazo 
fixo, nenhum das socios poderá pedir a sua 
dissolução antes delle findar, sem ·provar 
algum dos casos em que, segundo o art. 1526, 
riS. 1 a 5, a dissolução deva ter lagar. 

Art. 1535. A partilha entre os socios deve 
ser feita como a das heranças, tanto na 
equitativa distribuição dos bens, como em 
relação ás reposições, que forem neces-
sarias. 

Paragrapho unico. Todavia, o sacio de 
industria só terá direito á sua quota nos 
lucros e nos fructos dos be.ns, que consti-
tuírem as entradas dos capitalistas, salvo si 
o contrario estiver expressamenie estipulado 
no contracto. 

CAPITULO XII 

DA PARCERIA RURAL 

SECÇÃO I 

DA PARCERIA AGRICOLA 

Art. 1536. Dá-se a parceria age' cola, 
quando alguma pessoa cede a outra algum 
predio rustico, para que seja cultivado me-
diante o pagamento de uma quota parte dos 
fructos est ipulada entre ambas. 

Art. 1537. O parceiro incumbido _ da cul-
tura do predio não está obrigado aos "nrn r-
gos deste, si os não tomou sobre si. 

Art. 1538. Os riscos provenientes de caso 
fortuito ou força maior são soffrjdos em 
commum pelo parceiro e pelo dono do predio. 

Art. 1539. Este contracto não· passa aos 
herdeiros de ambas as pa1;tes, excepto si os 
trabalhos de cultura já estavam adeantados, 
caso em que-subsistirá pelo tempo necessario 
para se ultimar a colheita. 

Art. 1540. São applicaveis a este con-
tracto as regras estabelecidas para a locação 
de predios rusticos em tudo que não se 
achar regulado por esta. secção. 
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· Art. 15~ 1. St:bsistirá ~ pa~·cerill- não ob-
. stante a ahenaçao do predw, fic:J,Qclo o adqui-
- rente subregaclo no.nlireitos e obrigações elo 

alienante. · 

SECÇÃO H 

·Art. 1553. Este -contracto d-eve ser feito 
por escripto. 

Ar L 1554 . E' nulla a constit~ição ·de r.enda 
sobre .a vida de uma possoa que, dentro dos 
trinta dias seguintes â conclusão do con-
tracto, venha a fallecer de molestia de que 
já soffria ·quando o celebrou. 

Art. 1555 .. Os bens dados em compensação 
da renda tornam-se propriedade da pessoa 

Art . 1542. Dá. se a parceria pecuaria, que por ella se obrigou, desde o momento 
quando se ·entz·egam an'imaes a alguem para da tradição. 
vigial-os, pensal-os e cr:al-os, mediante uma Art. 1556. Si aquelle que se obriga á 

DA PARCERIA PECUAR!A 

· quota nos hicrGJs produz'idos. · pre.:;tação ele renda em fa vol' de uma pessoa, 
Art. 1543. Constituem objecto de part,'- de 'xa de cumprir. a sua obrigação, o c1·edor 

lha as crfas dós animaes e os seus peocluctos, da. r enda pôde não s·ómente acCional-o para 
- comó pelles, crinas, lãs e leite. o pagamento das peestaçõ,es atrazadas, como 

Para u ttlisar-se do trabalho elos anhnaes, para que dê garantia pelas futuras, sob 
necessita o parceiro pensador da àuctori- pbna de resilir o contl'agto. , 
sação expressa do proprietarip. · Art. 1557. O dieeito á renda é adquirido 

Art. 1544. O parceiro pensador deve em- dia a dia, si a prestação não tivee de ser 
pregar, na . guarda e tractamento dos ani- paga antecipadamente, no come<;o de cada 
maes, o cuidado que um homem diligente e período . 
cuidadoso ordinariamente emprega em re- Art. 1558. Quando a renda for constituída 

· lação ao que é seu. . em - beneficio de duas ou mai8 pessoas, sem 
Art. 1545, O parceiro propr'ietario deve, determinação da quota de cada uma, enten-

no caso de evicção, substituir os animaes por de-se que seus direitos são iguaes, sem que 
outros. haja entre ellas direito de acceesccr. 

Art. 1546 .' O parceiro proprietario sup- O dieeito de accrescee poderá pr.ovir ou 
porta os preju'zos resultantes de caso for- · do declaração da vontade nesse sentido, ou 
tuito ou força maior, salvo convenção em da conjuncção real. 

· contrario. Art. 1559. A renda vinculada a um im-
Art. 15'17. O proveito que se puder tiear movel constitue um direito real, de accordo 

dos a.ni:maes mortos, )•ertenceJ;Ites ao cap~tal, com o esta,belecido nos arts. 848 a 852. 
será devolvido ao peoprie~ario. Art. 1560 ·' E' admissivel estab.elecer, no 

Art . 1548. Nenhum dos parceiros pôcle acto constitutívo ela renda a titulo gratuito, 
dispor do g·ado sem consentimento do outro, que ella ficará livre ele penhora pelas di-
salvo clausula em contrario no contracto. vidas de seu credor. 

Art. 1549 . . As despezas com o .tracta-
mento e criação dos animaes, não havendo 
accordo em contrario, correm por conta do 
parceiro pensador. 

Art. 1550. Applicam-se a este conteacto, 
naquillo que não est 'ver regulado pelo ac-
cordo das partes e, na sua falta, pelo dis-
posto nesta secção, as regras do conteacto 
da sociedade. 

CAPITULO XIII 

DA CONSTI'l'UIÇÃO DE RENDA 

Art. ·. 1551. Pelo conteacto de constituição 
de r enda, uma pessoa se obriga a satisfaze!' 
certa prestação perioclica a outra, que póU.e 
ser o proprio co-ntrahente ou terceiro. · 

Póde-so estipular cjue a prestação da renda 
se faça durante um prazo certo ou durante 
a vida, quer do devedor, quer do credor, 
quer de terceira pessoa. 

Art. 1552. A prestação da renda póde ser 
. estipulada_ mediante a cessão de um bem, 
ou a titulo .grB;tuito, 

CAPITULO XIV 
DO CONTRACTO DE SEGURO 

SECÇÃO -I 

DISPOS!CÕES GERAES 

Art. 1561. Pelo contracto de seguro. o 
segurador obriga-se, mediante um premio 
pago pelo segurado, a indemnis:tl-o ele um 
prejuízo derivado de acontecimento io.certo. 

Considera-se prejuízo tambem a privação 
de um proveito esperado. , 

Art. 1562. Es ~e conü·aC'to só se torna 
obrigatorio depo's de reduzido a escripto. 

Considera-se perfeito, cesdc que o segu-
rador entrega a apolice ao segura,do, ou f<.:.Z 
nos seus linos o lançamen·~o u.sual da ope-
ração. 

Art. 1563. O contracto deve precisar : 
) 0 , o risco em razão do qual é feito, seja 

determinado ou indeterminado; 
2°. o valor pelo qual se faz o segu·ro ; 
3', o premio .do. seguro; 
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4°, q tempo em que começam e ac<:Lbam os stancia, pa1'a evitar maiores prejuízos, cJr-
riscos; rendo as despezas por conta do segurador. 

5°, todas as estipulações que as partes A omissão, não justificada, dos ;e dever 
entre si firmarem, c os esclareciment:Js que livra o segurador, si este provn,r que, avi-
julgarem necessar ios para clareza de seus sado om tempo, poderia evitar as r-onsequen-
dieei tos. c ias do risco. 

Art. 1564. Uma causa. não póde see segu- Art. 1576. O segurador é obrigado a pagar 
rada por mais do que vale, nem mais de uma ao ~egurado a somma pela qmtl se obrigou, 
vez pela totaiida;de do seu valor. no caso do vcrific:tr-se o sin isteo, de accordo 

Aet. 1565. Si o v<tloJ' do segLn'o fôr m",ior com as cs ~ ipulaçõo> c::mstantos da apolice. 
de L[Ue o re:J.l da co usa segueada, sem que Art. 1577. Não responde o segurador pelos 
ten ha havido má fé p1r por parte do segu- vicias in tri nseccs do objecto segurado, si a 
rado, póde o ~egurador, ainda depois de en- isso não se obrigou por clausula exp1'essa. 
tregue a apo llce, exigir a reducção do va:lor Art. 1578. Si o scgur,J foi feito em vista 
nella dec.larad·J, restituindo ao segurado o de um risco determím~do. e o objecto pore-
excesso do premio recebido. · cer ou se deteriorai' pol' um acc'<l.entc di-

Art. 156!'5 . Si o segm•,tclo na hypothese elo verso, nada ·&em qu3 indcmnisar o segu-
artigo antecedente. tiver procedido· de má ·r a dor. 
fé, poderá o segurador resilir o conteacto. Art. 1570. O segurador , sa]\'O d~sposição 

At·t. 1567 . A vida ·e a saucle podem .ser express:t d_o con :;racto, nã0 póde peclü· au-
objecto de seguro. As par &es pDderão, fi~ndo- gmento do pi'Omio, sob fund amen t0 d.o se te-
lhes J,lm certo valor, Begueal-as contra os rem os .riscos [\ggr,wado do mod0 impre-
risco~ da morte i nvoluntaria e ela incapaci- vis~o . 
dade para traboJhJ.r. · Art. 1580. O dit·oito á indemnisação do 

Art. 1568. Nos seguros da especie indica- seguro pód,e ser transmittitló a terceiro como 
da no artigo antecedente, o mesmo in ;ere,se .accessorio dn propriedade ou do direito real 
póde ser segm'J.dJ mais de uma vez, no sobre a cousa srgurada. 
mesmo ou em diiferentes valores. Art. 1581. No caso de sinistro, o segura-

Ar&. 1569. E' liVl'O ás partes fixar, en~re dor póde oppôr ao successor ou representante 
si, a taxa. dJ premio. Todavia o seguro feito do segurado todos os meios de defesa que 
em ·socieclade ou companhia pre.mmc-so feito poderia oppôr contra este . 
na conformi<.lade da tabella que tiverem pu- Sl~CÇA-0 rrr 
blicado. · 

Ad. 1570 . Si o segurado I' acc.eita o seguro 
sabendo que ao tempo do contractojá passJu 
·o risco em vista do (lua! elle foi celebrado, 
fica obrigado a pagar em d0br:o o premio 
estipulado. 

Ar;. 1571. 'Foda acção fundada em um 
contracto de seguro prescreve em um anno, 
si as partes esGiverem no Brazil e em terri· 
torio brazileiro se ve:·ificar o risco. 

Art. 1572. E.;;.sa prescripção começa a cor-
rer do dia. em que o autor tem, ou com 
attenção ordinaria poderia ter tido conheci· 
monto do facto em que fullda a · sua acção 

SECÇÃO II 

DAS OBlUOAÇÕJl> DO SEGURADO E DO SEGURADOR 

Art. 1573. O segurado não tem direito 
de exigir à apolice an tes úl.e pagar o premio 
estipulado . 
Ar ~. 1574 . O premio 6 devido, a inda que 

o objecto não tenha corrido o risco visa.do 
no contracto. 

Art . 1575. O S''gmaélo deve prevenir o se-
gurador da realização do si:listro, logo que 
tenha conhe'cimento dnlla, tomando na sua 
ausencia, c ante::; que cheguem as suas or-

. dens, a.s provid(lncias exigidas pola circum-
Vol ,1. 

DO SJ):OUI<0 MUTUO 

Art. 1582 . Duas ou mais pessoas podem 
associar-se para S:Jpportar em commum o 
prejuízo soffrido por qualqner dellas, em 
razão do um risco de que todas participam 
(segu;·o mutuo). · 

. Art. 1583 . Os premias devidQS pelos ~egu
rados p::Jdem ser fixos ou consistir nas quo· 
tas necessll'ias para cobrir as despezas da 
administr<lçãà e os PI'Pjuizos soffl'idos. 

Art. 1584. Ainda que se cs t beleçam pre-
níios flxos, terão Jogar as quotas de que 
trac~a o artigo anteced~nte, como premias 
suppl ,mentcwes, si os primeiros não forem 
sufiicientes para con trab.dançar as despezas 
e os prejuízos, 

SECÇÃO IV 

DO SEGURO <ODRE A VIDA 

Art. 1585. Haverá seguro sobrJ a vida, 
sempre que a somma a pJgar pelo segura-
dor e os premias devidos pelo _:stípul a~ te 
forem calcu.lados sobre a cluraçao da VlLla 
humana. . . 

Art. 1586. A lei .garante todos os co~ve
nios licitas referentes aos seguros de v1<.la, 
·obsenados os preceitos dos artig.os seguintes: 

. iS 
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Art. 1587. Os beneficiados pelo seguro 
podem ser indicados de um modo indeter-

- minado, comtanto que não haja duvida so-
bre quem sejam. 

Art. 1588. Quando o seguro fôr feito so-
bre a vida de terc:; il'u, tleve o estipulante 
justificar, sob pena de nuliid~de, o interesse 
que tem pela continuaçio da vida do mesmo. 

Art. 1589. Essa justificação é dispensada, 
si o terceiro der o S'BU conseutimento para a 
convenção, ou fàr descendente, ascendente, 
irmão ou conjuge do e3tipulante. 

Art. 1590. E')icito ao segurado, não ha· 
vendo clausula em contrario, transmHtir, 
por acto entre vivos, o direito á somma se-
gurada. 

O segurador é obrigado a effectuar o pa-
gamento a pessoa que justifical' a posse le· 
gitima da apolice, quaesquer qu~ sejam as 
impugnações do3 successores do segurado. 

Art. 1591. Excep tua-se da disposição do 
artigo antecedente a pessoa que fôr legal-
mente inhiõül.a de receber doação do se-
gurado. 

Art. 1592. Si a transferencia do direi to á 
somma segurada fôr feita por testamento só 
terá validade dentro dos limHes da porção 
de que o testador póde dispôr. 

Art. 15!l3. Os credores do estipulante não 
teem direito algum sobre a somma que o 
segurador pagar ao terceiro beneficiado. 

Art. 1594. O seguro constituído em favor 
de um herdeiro_necessario não está sujeito á 
collação. 

Art. 1595. O seguro constituído em pro-
veito do conjuge, no regimen da communhão 
de bens não se computa na sua meação. 

Art. 1596. Todavia &.s prestações recebi-
da~ pelo segurador, estão sujeitas á rescisão, 
si puderem ser classificadas como actos pra-
ticados em fraude aos credores, deverão ser 
trazidas á collação, e poderão soffrer reduc-
ção p<'>r ineficiosidade, nas successões. 

Art. 1597. Quando a importancia do se-
guro dever ser paga a diversos herdeiros ou 
a diversas esperies de successores, J. pessoa 
que o constituit• não poderá augmentar a seu 
arbítrio o numero desses successores, mas 
poderá restringil-o por acto entre vivos, ou 
de ultima vontade, sem embargo de quaes-
quer disposições em contrario dos estatutos 
da respectiva companhia ou associação·. 

Art. 1598. A disposição do artigo ante-
cedente é applicavel aos montepios de qual-
quer especie, ou sejam particulares ou offi-
ciaes, facultativos ou obrigatorios, salvo, 
todavia, as pensões cuja successão seja aberta 
antes da execução deste Codig<'>. 

CAPITULO XV 
DA FIANÇA 

SÉCÇÃO I 

NATUREZA E EXTENSÃO DA FIANÇA. 

Art. 1599. Pelo contracto de fiança, o 
fiador obriga-se, para com o credor, a cum-
prir a obrigação de um terceiro si este não o 
fizer. 

Art. 1600. Salvo o caso do art. 1413 é 
permittido afiançar uma obrigação annulla-
vel em razão da incapacidade pessoal do 
devedor. 

Art. 1601. A fiança deve ser dada por 
escripto, e não admitte interpretação ex-
tensiva. 

Art. 1602. Pôde a fiança ser dada em ga 
rantia de dividas futuras, mas, neste caso· 
nãO se: póde accionar o fiador sinão depois 
de lH]uidada a obrigação do devedor. prin-
cipal. 

Art. 1603. A fiança indefinida estende-se 
a todos os accessorios da divida principal, 
inclusive as despezas judiciaes, desde a pri-
meira citação ao fiador. 

Art. 1604. A fiança pôde ser inferior ao 
valor da obrigação principal e contrahida 
sob condições menos onerosas. 

Si, pJrém, exceder ao valor da divida ou 
fôr contrahida sob condições mais onerosas, 
só valerá até o limite da obrigação alian-
çáda. . 

1 Art. 1605. E' licito afiançar sem scien-
cia e até sem o consentimento do devedor. 

I Art. 1606. A pessoa obrigada a dar fiador 
d1~ve otl'erecer como tal uma pessoa capaz, 
dpmiciliada no município onde houver de 
p,restar a fiança e prpprietaria de bens bas-
tímtes para satisfctZ!Wem a obrigação. 

Art. 1607. Si o fiador se tornar insolven-
t~ ou incapaz, o credor poderá exigir outro. 

ArL 1608. E' licito ao devedor, de accor-
dp com o credor, subtituir a fiança por 
Uflla caução real sufficiente. 

SECÇÃO li 

DOS EFFEITOS DA "FIANÇA 

Art. 1609. O fiador accionado para opa-
g:~mento da divida afiançada tem o di-reito 
dr exigir que sejam primeiro excutidos os 
b13ns do devedor principal. 

Art. 1610. Si a allegação do beneficio de 
ordem nãe fôr feita na contestação da lide, 
n~o terá mais o effeito de afastar a ac~ão do 
credor. 

Art. 1611. O fiador demanda do que al-
l~ga o beneficio de ordem, deve apresenta-
brns do devedor, situados na mesma cirr 
c1,1mscripção jurisdiccional,que se achem des-
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embaraçados e sejam · sufficientes para o 
pagamento da divida. 

Art. 1612. Feita a indicação nas condi-
ções referidas , si o credor retardar a ex-
ecução e, durante a sua demora,o devedor se 
tornar insolvente, o. fiador ficará liberado, 
provando que os bens por elle apresentados 
eram sufficientes para o pagamento da di-
vida. 

Art. 1613. Não tem 1ogar o beneficio de 
ordem 

1. o Quando o Fiador o renunciou expres-
samente; 

2. 0 Quando se obrigou como principal pa-
gadctr ou devedor solidario ; 

3. o Quando o devedor fôr insolvente ou 
fallido . 

Art. 161.4 . Quando duas ou mais pessoas 
afiançam Simultaneamente uma divida, ha 
solidariedade entre ellas, sempre que expres: 
samente não estipulam o beneficio da divi-
são , em virtude do qual cada fiador respon-
de sómente por uma quota parte da fiança 
correspc;mdente ao numero de seus consortes. 

Art . 1615. Pôde tambem cada fiador, no 
contracto, determinar .a parte da divida que 
toma sob sua responsabilidade, e nesse caso 

· não será obrigado a mais do quP estipulou. 
Art. 16.16_. O fiador que paga integral-

. mente a d1v1da fica subrogado nos direitos 
do credor contra o devedor, mas, só poderá 
accionar cada um dos outros fiadores pela 
respectiva quota-

A parte do fiador insolvente distribuir-se-
ha pelos outros. 

Art. 16 17. O devedor responde tam bem 
para com o fiador por todas as perdas e 
damnos que este pagar ao credor ou so:lfrer 
por occasião da fiança . 

Art. 1618. O fiador tem direito aos juros 
contados conforme a hx_a estipulada na 
obrigação principal, e, si esta nãE> os houver 
t axado, aos juros legaes, desde que o deve-
dor incorreu em móra para com o credor. 

Art. _1619. O fiador póde oppôr ao credor 
todas as excepções inhereutes-á di vida, e as 
que pertencerem ao devedor principal, si 
não lhe forem pessoaes. 

Art. 1620. Si por- facto do credor não pu-
der ter logar a sobrogação dos seus direitos 
e preferencias em favor do fiador, ficará 
este desobrigado, ainda que seja solidario 
com o devedor principal. 

Art. 162!. Si o credor acceita amigavel-
mente uma cousa em pagamento da divida, 
o fiador ficô, liberado, e a sua obrigação não 
renasce na (.lventualidade de uma evicção. 

Art. 1622. Fica igualmente libemdo o 
fiador si, sem seu consentimento prévio e ex-
presso, o credor concede ao devedor, proro-
gação de prazo para o pagamento da divida. 

Art. 1623. Quando · o credor demorar, 
sem jJista causa, a execução iniciada contra 
o devedor principal, o fiador poderá intervir 
no feito para pl'omover a sua conclusão. O 
mesmo direito compete ao abonador, quan-
do fôr demorada a execução movida simulta-
neamente contra o devedor e contra o fiador 
ou directamen.te contra este. 

TITULO VI 
DAS OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE UMA DE-

• CLARAÇÃO UNILA'l'ERAL DA 'VONTADE 

CAPITULO I 
DOS TITULOS AO PORTADOR 

Art 1624. Todo detentor de um titulo 
civil ao portador, tendo direito de dispor 
delle, póde reclamar do subscriptor a pre-
stação devida . 

Todavia, o devedor exonera-se pagando ao 
detentor do titulo, ainda que não auctori-
s:~do a dispJr delle. 

Art. 1625. A obrigação do emissor sub-
siste, ainda que o titulo tenha entrado 
em circulação, sem a s!.la vontade. 

Art. 1626. O devedor não póde oppor 
contra o pàrtador de boa fé, sinão as exce-
pções derivadas da nullidade do titulo, ou de 
seu conteudo, ou que pertençam immediata-
mente ao devedor contra o podador. 

Art. 1627. O devedor não é obrigado a 
pagar sinão mediante a apresentação do ti-
tulo, excepto no caso de já ter sido elle an-
nullado. 

Art . 1628. Aquelle que foi desapossado 
injustamente de titulos ao portador, pôde 
impedir, que a prestação seja paga o outrem 
recorrendo á intervação do poder judiciario. 

Art. 1629. O juiz considerando dignas de 
fé as allegações do requerente, mandará in-
timar o devedor para que se abstenha de pa-
gar a prestação,sob pena de não ficar ex-
onerado, e ao detentor do titulo para que o 
exbiba e justifique a sua posse. S~ndo desco-
nhecido o injusto detentor do titulo, a sua 
intimação far-se-ha por edital. 

Art . 1630 . Si decorridos tres annososti-
tulos não forem apresentados, o j1.1iz poderá 
decretar a sua caducidade e ordenar ao de-
vedor que passe novos titulas em substi· 
tuição aos reclamados. 

Art. 1631. E' nullo o titulo civil ao porta-
dor obrigando o devedor ao pagamento de 
uma somma 11m dinheiro, que fôr emit-
tido sem auctorisação do Poder Legislativo 
Federal . 

Esta disposição não se applica :ás obriga-
ções emittidas pela União ou pelos Estados. 



:..140 CODIGO CIVIL DRAZILli:IRO , 

Art. 163.2. Si o titulo traz o nome do na publicação da prom.essa tiver estu.bole-
credor e a clausula dl3, podei' a prestação ser ciclo ossa clausula. 
feita a qualquee por:ador, o devedor exone- · 
ra-se validamente satisfazendo a pres ';ação ao 
pJrtador, mas,póde exigir que e3te justifique 
o seu direito. 

O credor cujo nome- se acha inscripto no 
titulo póle reivindicai-o de quem quer que 
inju.,;tamente o dete ~1 hn.. 

CAPITULO li 

DAS PROMESSAS DE RECOMPENSA 

TITULO Vll 
DAS OBRIGAÇÕES RESOLTANT ES DOS 

ACTOS ILLICITOS 

Árt. 1630. Todo aguol!e quo por acção ou 
omissão vo1untaria, por neg1igenciÇL ou por 
impr·udoncia oifende o direito de outrem, 
fica obrigado a repa1'ar o damno cau~ado. 

Art. 1640. No casv rlo .arL 173, si o dono 
da causa não fôr culpado do perigo., tem 

Art 1633 . A promessa de uma recom- direito de ser indemnisado do prejuízo que 
pensa, feita por meio de annuncios publicas, ti ver soifl'ido. 
a quem executar nm certo tr:~balll') ou p;·a- Art. 1641. Si o perigo oc~orrcr por culpa 
ticar um determinado acto, obriga o pro- de um terceiro, o autor do damno ou da 
mittonte. dC'struição terá acção regressiva contra elle, 

Art. 1634. Quem quer que execute o acto par,l. h:wee o valor da indemnisação que 
ou trabalho, de accordo com os annuncios, pagar ao dono da causa. , 
póde exigir a r ecompenm pl·omettida, ainda A mesma acção tr.rá lagar contro. aquelle 
que não o tenha realizado em vista da offer- em cuja dofes1 tiver sido danmificada ou 
ta, salvo si o promittente houver, expressa· des :ruida a cousa. 
mente, exigido um acto ou trabalho adrede Art. 164~. A responsabilidade civil por 
realizado; após a ~ua solicitação e por causa crime ou contravenção é indopendente da 
delta. criminal. . 

Art. 1635. Antes de execntado o acto ou Art. 1643. Todos OS'C[Ue contribuem para 
trabalho, pôde o promittente re:vogar a sua m:n acto illicito são solidariamente rewon-
promessa, comtu.n to que o faça com a mesma savcis por sna reparação civil, sem que se 
publicidade que tove a promess::t. tenha do distinguir entre auctores e cum-

Si tiver marcado um prazo para a ex- plices. 
ecução do acto, entende-se que renunciou ao I Art. 1644. São tambom responsa.veis pela 
direito de retirar a sua oiferta, dentro desse . ryParação civil : · 
espaço de tempo. ro, o pr ogenitor pelos .filhos menMes que 

Art. 1636. Si a acção pela qup.l a rccom- e >tiverem sob seu poder e na sHa com" 
pensa é prome ttida fôr praticada por diver- panhüt ; 
sas pessoas, tem direito preferente aquelle 2o, 0 tutor pelos pupillos que se acharem 
qu::l primeiro a executar. . em sua companhia; 

Si a execução tiver sido simultanea, cada 3o, 0 p1trão, amo ou committento por seus 
uma terá dil·e:to a uma, }Jarte i.gual na emp:·egados, serviçaos e prep~ sto3 , no 
recompens3.. e~'\ercicio do trabalho que lhes compete ou 

Si esta não fôr divisível, recorrer-se-ha por oc~asião delle ; 
então á sorte. 4o, os mestres de officio, os professores de 

Art. I637., A fixação de um prazo é con- arte ou sciencia e os directores do. estabele-
diçã.o necessaria para. a validade da recom- cimentos de educa:ção, pelos aprendizes, 
pensa publicamente ofl'erecida como premie dl.scipulos ou alumnos confiados á sua guarda. 
de um concurso· _ Art. 1645. A responsabilidade de que tracta 

§ 1. 0 A decisão da pessoa -designada. como o n. 3 do artigo an:tecedenteextonde-sc tam-
juiz nos aununcios é obriga,toria para os in- bem ás pesso<~os jurídicas que exercem uma 
teressados. industria. 

§ 2 o Na falta de pessoa ·designada para Art. 1646. Cessa a responsabilidade das 
julgar o merito dos trabalhos apresentados, pessoas meo~ionad·as nos dous artigos antece-
entende-se que o promittente reser vou para dentes, provando-se que empreg~u·am, po1' si 
si tsse direito. ou por seus representantes, toda a dilligencia . 

§ 3. o Si os tl'abalhos tiverem. merito e tomaram todas as precauções para evitae 
igual, proceder-se-ba de accordo com o o damno. 
art. 1636. Art. 1617. A responsabilidade da União, 

Art. 16.38. A propriedade da obl'a feita dos Estados é dos municípios, a que sare-
para o concurso de que trata o artigo an- f\)re o art. 42, n. l, póde provir de 

. tecedente sQ. pe!'tencerá aq promittente .si · omissão do funccionario .JJO cumpt·imento 
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dos deveres' .. que lhe iocumbeni. ou do máo 
uso da porção de poder publico que llte é 
confiada. 

ArG. 1648. Todo aq uelle que responde pelo 
damno cn.~ado por outrem pôde repetir, do 
auctor, o que houver pago por elle, salvo si 
este fôr seu deôcendente. . 

Esta disposição aproveita á União, aos 
Estaf].os e aos municípios, quando repararem 
damnos causados por seu.3 funccionarios. 

Art. 1649. Aquelle que detém um animal 
deve rcsarcir o damn0 que elle causar, si 
não provar que o guardou e vigiou com' o 
cuidado necessario, ou que_ o anim:~.l foi 
excitado por terceiro, por animal perten· 
conto a outrem, por irnprudencia do quei-
xo~o ou por força maior. 

TITULO VIU 
DE OUTRAS CAUSAS DE OBRIGAÇÕES 

Art. 1657. Este livro não co<Dprehende 
as cauns geradoras de obr-igaçõe.J contem-
pladas no direito da família, na.s prescripções_ ~ 
referentes á posse e aos diraito3 reaes, no 
direito hereditario, nem as que procedem 
dos princípios do dire.ito publico. 

TITULO IX 
I 

DA LIQUI_DAÇÃO DAS OBRIGAÇOES 

CAPITULO I 

Art. 1650 . 0 dono de um edificio oÚ de DISPOSIÇÕ,:S GERAES 
11ma construcção responde ;pelos damnos re- · 
sultantcs da sua ruioa, si esta resultou da Art. 1638 · Considel'a·se liquida a obri-

lt 1 - gação · cart::t, qua.n to á sua existoncia; c• de-
fa a c e reparaçao opportuna c cujtt neces- tormina.da quantà ao 83u ohJ'ccto. Qu:mdo 
sidade era manif0sta. este não fôr qu::mtia fixada em dinhei1'o de 

Art. · 1651. Aquelle que habita uma casa cont::l.do e não puder ser enteegue i-ndividual-
ou parte della re>ponde pelo damuo ca11sado mente ao ceedor, deverá ser substituído pelo 
pelas co usas que della cahir~>.m, ou !'o rem sou valor em moeda corrente, no logw da 
lançarias em logares não destinados a isso. execução da obrigação. 

Art. 1652 . O eredJr que accion.a 0 deve- Art . 1659. A execução ju~iciat das ol)ri-
dor antes, do vencimento da divida e fóra dos gações de fa~er ou não fazer alguma oousa 
casos em que a lei o permitte, fica obrigado e, em geral, a indemoisação de perdas e 
a esperar mais ·tanto tempo quaé'to adianto u d<1mnos deve ser precedida da liquidação da 
o pedido, a descontar os juros correspon- respectiva importancia, sempre que esh não 
dentes a esse tempo, àirida que estipulados, fôr fixada por lei ou por accorclo das partes. 
e a pagar as custas em dôbro. , Art. 1660. As parte~ ca.plzes de reger 

A t 16- 3 A 11 . t suas pessoas e bens podem llq utdal' entre si 
r . o · que e que accwna ou rem as obrigaçõeJ illiquidas, ainda qne resul-

por divida iosubsisten te ou já paga, no todo . to,ntes ele deltcto, por trausa.cção, com-
ou em )Jar·te, sem, neste caso, re5alvar e:K- p.·omisso ou outra fôrma de a:ccordo; com-
pressamente a quant.ia recebida, fica ohri- tanto que as façam julgar pnr sentença, si já 
gado a p\gar ao devedor o dôbro do que · estiver pendente o pedido d::t. liquidação 
d,;lle houver recebido, ou o equivalente do judicial. 
qur, delle exigir, salvo si decahir da acção, Art. 1661. Para determinar-se o valor do 
por eJtar prcscripto o seu titulo· objecto de uma p i·estação não cumprida, 

Art. 1654. As penas commidadas nos dons quando e lle i.iver cohção of'ficial na praça 
artigos antecedentes são tambem applicaveis do logat• da execução, tomat'-se-ha o p1·eço 
á Fazenda Publica, sempre que promover médio havido ent1'e a data do vencimento e a 
cobrança indevida, sal vo s::m dil'eito regres- do pagamento, ao qual se :J.ddiciono.rão os 
si v o contra os seus agentes ou repl"e.>cmtan- juros da móra. . 
tes culpados por prevaricação,, abuso de Al't . 1662. Nos outro.3 casos, far se-ha a li-
doder ou falta de exacção no cumprimento quidação por meiJ de <Hbitt•os , nomeados 
po3 r0spectivos deveres. pelas pat·tes o pelo juiz, segundo as regras 

Art. 1655. Cessarão, porém, as penas dos . do direito processual. . 
mesmos artigos, sempre que o auctor desistir 
do pedido antes clct contestação da lide. CAPITU:LO II 

Art. 1656. Quando o m:~,ctor que pedir o 
indevido OU mais do devido OU antes do de- DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS 
vido tempo, f'ôr success Jr do credor origina- ~ DE ACTos ILLFCITOS 
rio, só será coudemnado nas custas em 
dôbro, salvo si o réo provar que elle tin,ha Art, 1663. Para a determiqação da sa-
conhecimento do prazo restante ou de pa-j tisf'açã0 · de damo o causado por acto illicito, 
gamento já feito. deve-se attender ao grão da culpa. 
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Art. 1664. A indemnisação no caso de ho-
micídio consistirá.: 

que de uma ou de outra resultàr para o 
offendido. 

1. 0 Na satisfacção das despeza3 feitas com 
a tentativa da cura do fallecido, com o seu 
funeral e com o lucto da família ; 

2. o Na prestação dos alimentos ás pessoas, 
a quem o defuocto oi:l devia. 

Paeagrapho unico. Si este não puder 
ju~tifical' o seu prej uízo material, o offensor 
será obrigado a pagar -lhe o dobro da multa. 
do gráo maximo da respectiva pena cri-
minal. 

Art. 1665. No caso de ferimento ou outra 
óffensa á saude, o auctor indemnisará o 
offendido pelas despezas do curativo e pelos 
lucros cessantes, até o fim da conva.le.>cença, 
e pagar-lhe-ha uma somma igual á multa do 
grão médio da pena criminal correspondente. 

Art. 1673. A p3ssoa do sexo feminino 
olfendida em sua honra, tem direito de exigir 
de seu offensor, si este não puder ou não 
quizer reparar o mal pelo casamento, um 
dote conforme á. sua condição e estado: 

l. o No caso de defloramento ; 
§ l. o Esta somma será · duplicada, si do fe-

rimento resultar aleijão ou deformidade . 
2. o No caso de estupro, rapto ou seducção 

de mulher honesta. 
§ 2. o Si offendido, aleijado ou deformado, 

fõr mulher solteira, ou viuva que ainda 
puderia casar, a. indemnisação consistirá 
e.m um dote proporcional ás posses do auctor, 
ás circumstancias da o'ffendida e á gravidade 
do defeito. 

Art. 1674. Nos outros casos de crimes de 
violencia carnal ou de ultraje ao pudor, o 
juiz arbitrará a indemnisação, segundo os 
dictames da equidade. 

Art. 1666. Si da offensa á saude resultar 
defeito que impossibilite o offendiclo de 
continuar no exercício da sua profissão ou 
officio, ou diminua a efficacia do seu tra-
balho, a indemnisação comprehenderá, além 
das despezas do curativo e dos lucroil ces-
santes, até o fim da covalescença, uma 
pensão correspendente ao valor do trabalho 
impossibilitado ou reduzido. 

Art. 1667. As referidas disposições ap-
plicam-se mesmo ao caso em que a morte ou 
lesão tenha resultado de algum acto conside-
rado crime justificwel ; com tanto que o não 
t enha o auctor praticado em repulsa de ag-
gressão da pessoa o:ffendida. _ 

Art. 1668. Os duellistas consideram-se 
sempre provocadJres e aggressores recí-
procos, e a elles nunc). apl·oveità"á a re-
stricç"ií,o final do artigo antecedente . 

Art. 1669. Si o o offendido tinha obrigação, 
em virtude da lei, de pr;;star serviços a um 

·terceiro, est e pôde igualmente reclamar re-
paração do damno que lhe causa a morte, 
privação da liberdade, ferimento ou outeo 
incommodo de saude de que tenha sido 
victima a pessoa obrigada aos sobreditos ser-
viços. 

Art. 1670 . Os medicas, cirui·giões, phar-
maceuticos, parteiras e dentistas são obri-
gados á satisfação do damoo, quando a 
morte ou o ferimento, de que tratam os 
artigos anteriores, resultar de imprudencia, 
negligencia ou imperícia na sua arte 01,1 
profissão. 

Art. 1671. O pharmaceutico responde so-
lidariamente pelos erros e enganos do seu 
preposto que .não tiver as habilitações ne.c.. 
cessarias . 

Art. 1672. A indemnisaçãÇ> por injuria ou 
éalumnia consistirá na· reparação do damno 

. Art. 1675. A inclemnisação por offensa á 
ltberdade pessoal de outrem consistirá no 
pagamento das perdas emergentes e lucros 
cessantes, que sobrevierem ao o:ffendido por 
essa causa, e no de uma somma calculada 
conforme a base do paragrapho unico do 
art. 1673. 

Art. 1676. Consideram-se offensivos á li-
berdade pessoal : 

1.0 O carcere privado ; 
2.0 A prisão por queixa ou denuncia falsa 

e dada de má fé ; · 
1 3.o A prisão illegal. 

Art. 1677. No caso de numero 3° d·o artigo 
anteceJente, só a auc toridade que houver 
d.ecretado a prisão responderá pela respe-
ctiva indemnisação. 

Art. 1678 . Nos casos não previstos neste 
capitulo applicar-se·á o disposto no art. 1678. 

TITULO X 

DA IN SOL VENCIA DO DEVEDOR 
CONCURSO DOS CREDORES 

CAPITULO UNICO 
DA INSOLYENCIA DO DEVEDOR 

SECÇÃO I 

DISPOS I ÇÕES GE I.1.AES 

E DO 

Art. 1679. Todos os bens do devedor estão 
~ujeitos ao pagamento dos seus credores. 

Art. 1680. Verificada a insolvencia do 
clevedor consideram-se vencidos todos os cre-
ditas existentes contra elle. · 

Os juros ainda não vencidos serão de-
duzidos da somma declarada no titulo que os 
~nclue. 
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Art. 1681. A insolvencia póde sor ve-
rificada a requerimento do proprio devedor 
ou de qualquer de seus credore~ . 

Ar~. 1682. Qualquer dos credores pessoaes 
póde pedir a declaração da insolvencia do 
devedor, j ustificaudo algum dos seguintes 
factos: 

l. o Que elle eotá sendo accionado por 
dividas que absorvem a totalidade ou a 
qq.asi totalidade dos seus bens, em prejuízo 
dos outros credores ; 

2. 0 Que tem feito alienações clandestinas ou 
simuladas; 

3. 0 Que deixou clandestinamente o seu do· 
mici.lio. 

SECÇÃO II 

DA CE~SÃO DOS BENS 

Art. 1683. A cessão dos bens é favor que· 
a lei concede ao deyedor civil, que se torna 
insolvente sem culpa sua, de abandonar todo 
·o seu activo aos seus credores, para que se 

. paguem, sem ser necessaria a declaração ju-
·dicial da insolvencia. 

Art. 1684. A cassio amigavel de bens 
deve see unanimemente acceita pelos cre-
dores. Os credores omittidos te1·ão acção re-
gressiva contra os que acceitarctm a ce.;;são, 
pelas quotas recebidas, e contra o cedente 
por todas as perdas e damo.os. 

Art. 1685. A cessão judicial deve ser re-
. querida pelo devedor ao juiz do seu domicilio, 
conjunctamente com a citação de todos os 
seus credores. 

. Art. 1686. O devedor exporá, na sua 
petição, os casos fortuitos ou de força maiol' 
que determinaram a sua insolvencia. 

Art. 1687. A petição do deveJor que requee 
a cessão judicial de bens, deve ser instruida 
com uma lista completa de seus credores e 
com um inventario de seu activo, avaliado 
com a possível precisão e fidelidade. 

. Art. 1688. -Deferida a petição, os credores 
nomearão, em audiencia, dous dentre elles 

. para fazerem a discriminação dos Cl'editos, 
em reaes, privilegiados e sim.Plesmente chi-
rogra p l1 a rios. 

. Art. l6il9. O juiz nomeará um curador 
- dos credores ausentes, para cooperar na 

classificação dos credi tos. 
Art. 1690. O .devedor é obri"'ado a as-

sistir a esse proce3so de classlfi.cação e a 
prestar todas as informações pedidas pelo 
juiz ,ou pelos credores. 

Ad. 1691. Compete aos credorea chiro-
grapharios deliberar sJbre a cessão de b:ms, 
a qua.l se reputará acceita si fôr a.pprovada 
por um numero,que represente, ao menos, 
a. metade dos credores e a maioria dos cre-
ditas da mesm:1 classe. 

Art. 1692. A cessão de bens deve ser ho-
mologada pelo juiz. 

Art. 1693. Os credores excluídos pela com-
missão classificadora dos creditos poderão 
aggravar da homologação da cessão. 

Art. 1694. Não póde ser admittldo ao be-
neficio da cessão de bens a.quelle que já hou· 
ver sido condemnado por fallencia, insol-
vencia, estellionato, roubo, furto e abuso de 
confiança . 

Art. 1695. Qualquer dos credores chi.ro-
grapharios pQde impugnar a cessio de bens, 
provando: 

1. o Que o devedor · já estava insolvavel 
quando contrahiu alguma das suas dividas; 

2. 0 Que dentro dos tres mezes anteriores 
fez doação consideravel, deu garantia real á 
divida, que não a tinb.a, ou pagou divida 
pessoal não vencida ; 

3.0 Que praticou algum outro acto frau-
dulento contra os credores; 

4. 0 Que não apresentou inventario com· 
pleto e exacto ; 

5. 0 Que já gozou outra vez do mesmo be-
neficio ; 

6. o Que faltou ás audiencias ou deixou de 
dar as informações de que trata o art. 1690. 

Art. 1696. Homologada a cessão, os cre· 
dores elegerão um administrador da massa 
e um thesoureiro do dinheiro existente e do 
que se fôr apurando. 

O thesoureiro e o administrador poderão 
ser escolhtdos entre não credores . 

Art. 1697. O administrador tomará conta 
dos bens da massa, completará o inventario 
quando houver deficieucia, proporá as acções 
necessarias para haver a posse dos mesmos 
bens, cuja venda promoverá para o paga-
mento dos credores segundo a ordem das 
preferencias. 

O curador dos credores ausentes e o dos 
orphãos deverão ser ouvidos sobre a venda 
dos bens do d<:lvedor, sabre as acções a propor 
ou a continuar; e sobre a restituição das 
causas alb.eias que se acharem entre as da 
massa. 

Art. 1698. O administrador e o thesou-
reiro são eq_u'parados ao depositario, sujeitos 
ás mesmas penas e podem ser demittidos 
pelos credores, mediante requerimento mo-
tivado de dous, pelo menos, para nova con· 
vocação, em que se delibere sobre a conser-
vação ou demissão de qualquer delles, ou de 
ambos. 

Art. 1699 . Obtida a cessão de bens, o de-
vedor tem direito : · _ 

1.0 A' c()s ;aç1o dos juros, desde a data da 
apresentação do seu pedido ; · 

2.0 A·• que fàr indispensavel para a cama 
e vestuario do mesmo devedor e da su11. fa· 
milia; 
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3.0 As provi õ.Js do Loccn. encontradas em Além disso, elle fi.cn.r<í., pela .·en~cnça que o 
sua casa. ; declarar in;;ol v 3nt e, privado da admi uis-

4.o Aos livro:> c ins;rumentos ioJispensa- tt'aç.:'í.odos bc1sdo ca;:al, durante aliquid<tção 
veis ao exercício da sua arte, oillcio ou pro- da mass·1 . · 
fissão. Ar t. 1709. Es1a privação continuará dt~-

Art. 1700. A cessão de ben3 impo ~·ta qui- rJ.nte .o tempo do cumprimento da pena crt-
tação do devedor. mioal a qne fór condemnado o insolvente. 

Art. 1701. As sobras da liquidação, depois Art. 1710. Liquidados e apurados os bens 
de pagos integt•a.lmente toe! os os credores, suj eitos.a creJito real ou pri vilegio esp~cial 
serão entregues ao devedor, com a quitaçio e applicados ao pa.gamento d J S respectrvos 
do thesoureiro. credores, o administrador procedet·á ao 

Art. 1702. O devedor que obt:we a cessão de pagamento dos pt•eferentes por privilegio 
ben. , póie a.inda rel1av0r a posse dos não geral. 
alienaclo , no e ·tado em que estiverem, as3itl1 Art. 1711. Satisfe'tos os ultimos credores 
como a. dos seus p .1peis e documentos exis- de que tracta o artigo antedente, o a·lminis-
tentc na massa, pa.gando em dinheiro um trador convocará os simplesmente chirogt'a-
t erço dos credi to::J imple;;, e dando fiador· phal'ios para dar-lhe;; conta dos pagamentos 
idoneJ ao pagamento do resto, em prazo não feitos e do estado da massa restante, si hou-
exceJeot9 de um anoo . Nesse t3t'Ço in cluem- ver, e peopor-lhes o que mais convier para 
>:e os llivi.lenllos j(t distribuidos e o dinheiro terminat• do - melhor modJ e o mais brave 
oxi tente em mão do thesoureiro. 'poss"ivel a liquidaçlo c pal'tilha :finaes. 

SECÇ}I..O Ifi 

DA 1:-ISOI.YENCIA DECL.\R.\OA JUD!CIALllll:-!TE 

Art. l7J3. Si os credOl'"S na deliberação 
de que tt'ata o art . 1696 recnsa.l'em a cessão 
ele bens, o juiz declarat'á o devedor insol-
vente, c convida l-o -a !la elegerem no mesmo 
acto o a.iministrador e o thesout'eiro, na con-
formidade da ·ecção antecedente. 

ArG. 1712. A' esh deliberação serão clu.-
ll1ttdos conjLmcbmente os crJclorcs reaes e 
os especialmeute pt•ivilegiado3, pelo rcma.-
nescente dos seus creditas não cobertos pelo . 
preço dos bens obl'igados ao respectivo pa-
g<tmeuto, 

SECÇÃO rV 

DAS PREFERENCIAS E DOS PR!Vl!,EGIOS 

Art. 170;( . Si a in. olYencia. f'ór declara.da I At't. 1713. O credito real pt•efere ao pc;;-
na conformidado do art. 1696, o juiz na soal de qualquer especie ; o pessoal prive-
me ma sentença que julgar a justificação, legiado ao sim.ples; e o privilegio especial 
declarará in olvente o devedor e ordenar<í. a ao geral. 
convoc<~ção do ct·edore e a elo· cnadores, Ar·t. 1714. A prefe1·encia entre a .hype-
que devel'em intcl'vit· nas referidas eleições, thcca, o penhor e o.> demais direHos rcaes 
por edital publicado n:J. fórma e no Iogare · sobro couo>a alheia. será regulada na confur· 
elo costume. mitlade do livro anterior . 

Art. 1705. O a. ~lministrador eleito neste Art. 17!5 . Quando concorrem aos mesmos 
ca o procederçt, na cJnfo midade da s:>cção benJ e pol' titulo igua.l diversos Cl'e,lores 
anterior, á vcncl<~ elos b.,ns e ao pagamento espe ialmente privilegiados, havc~á entre 
do credores, na mesma ordem, com os elles rat ·1io pt'oporcional ao valor dos re-
mc"mo podet·es, e sob as mesma:> formali- spectivo · credito , si e peoducto não bastar 
da.d es o rcspon abilidarle . pal'<1. o pagamento de todos. 

Art. 170ô. Ao devedor fica a lva qnal1ucr At•t. 1716. A disp:>siçlio do artigo ante-
acção civil ou criminal que lue po . . a com- c..Jdónte applica-se tambem entre credores 
pa tir , contl'a aquelle.· que dolosa o f;tlsa.- oqu ipat'<\dos por um pt•ivilogio gera.! sobre 
m~nt jtdilicarem a sua insolvoncia, SJbt·o a bons i.nsu!Uciente :; . · 
quald.even.í.:;et•ouvido, :;i não estive!' foi.l· Art. 1717. Osprivil gios ó ser..Jforam : 
gido, ou emlogu.r· incedo. Fica-Jhe tambcm 1. 0 Ao.; bcn::; moveis do dovcdol', não 
alvo o recur~o do <tggr·avo contra a sont nç.t sujeitos a clit·eito real cl outrem: 

declaratoria. ~."Ao.> imm v i· não hypethc·1do'; 
Art . 1707. Doclaratl.a. a insolvencia elo d - 3. 0 Ao saldo do pl' ç do b ns njeitos 

vedo1', ou acccit<t a crssU.o de llcJmJ, ltcarilo a poaltor' ou ltypo·tlte •tt c1 pois de pn.o·cs os 
sospen.-as tod;ts u.s oxecuçuos movitlal:l contJ'tt J' l:lp ct ivos et·odot·os. o 
elle por di v ida pos;foal. A1·t. 17 1 H. 'fi.o, toLla vüt, cl •d ozidas do 

ArG. 1708. Ao devedor _judicialtn nto d • ])l' ç; elo immovcl bypotl1cca.d, tts custa" 
clat"ado i o sol v a v 1 sm·ão StliJ tlOI.!tl';~do~:~ ·l.oLlo!i j LI(J.lctu.rlas ; 1\Jitas nu. ex cnç::ío tio mesmo 
os bens, excepto os indicado8 no ar·u. W00, frmrwvol, u~ d1 ::11m;ms noo .. ssaria.s <t ua. 
ns. 2 a 4. consorvn.çii.o, toit::w .nollo lJOl' um tercoiro, 
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depois de constituida a hypothccLt, c0m o 
consenti1nento do devedor o do cred~r. 

Art. l7l9. O pl'ivilegio especial só com-
prehende os bens que por expressa disposição 
da lei são sujeitos ao p;tgamento do re-
spectivo credito ; o geral cornprehende todos 
os bens não sujeitos a credito real, nem a 
p l'i vilegio especial. 

Art. 1720. Gozam de privilegio especial : 
1.o O credor de custas e despezas judi-

cia,rias feitas com a arrecadação e liquidél.-
ção da cousa, sobre a mesma cousa; 

2. o O credor de despezas de salvamento 
sobre a cousa salvada; 

3.o O credor por bernfeitorias necessarias 
ou uteis sobre a co usa beneficiada; 

7.• Por salarlos ou ordenado dos criados 
ou empregados domes~icos do insolvente no~ 
ultimes seis mezes. 

Art. 1724. Nesaes ordenados comprehon-
dem-se tambem os dos mestres que onsina-
naram, durante o mesmo período, os de-
scendentes menores do devedor. 

Art. !725. A Fazenda publica prefere 
·aos outros credores mencionados no arti"'o 
1725. b 

A Fazenda federal prefere á estadoal e 
esta á municipal. 

Os ou~l'ús credores do mesmo artigo en-
trp.m em rateio. 

LIVRO QUARTO 

Direito das successões 

TITULO I 
4. • o credor de materlaes, dinheiro ou 

serviços para a construcção, ou reconstru-
cção ou melh(){'amentos de predios rusti-
cos ou urb:.mos, fabricas, officinas ou . 
quaesquer outros ediíicios ou construcções · DA SUCCESSÃO E DA HERANCA EM GERAL 
sobre uns ou outros; CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
5.o Os credores de sementes ou meios de 

cultura ou colheita sobre os respectivos 
fl•uctos; 

6.• Os credores de alugueis sobre os mo- A;rt. 1726 .. Considera-se herança todo 0 veis, alfaias e utensílios do uso domestico ; activo e passivo de uma pes~oa f'allecida e 
7.• O auctor ou seus legítimos repre- herdeiro aqnelle a quem se transfere a t~

sentantes sobre os exempla~·es da obl'a ·taltdade do acervo herodítarlo ou uma qota 
existente na massa do editor, que lhe parte delle. 
dever em virtude do contracto da edição da . Art. 17~7. O legata.rio ó successor a 
mesma obra. t1tulo partiCular. 

Art. 1721. O privilegio mencionado no A~t. 1728· :1'-!ão se transmittom por SLic-
n. 5• do artigo antecedente cessa desde que c.es~ao os du·eitos. 0 as abrigações personu-
os fructos são reduzidos a outra especie ou llss~a~.: Transmittem-se, entretanto, as 
vendidos depois de recolhidos. obrigaço~~ ormndas t!_e fuctos illicüos. 

Art. 1722. Si houver diversos credores Ar~. 1 '.2~· A vocaçae hcrodítaria resulta 
com direito ao privilegio do n. 3° ou do da dlsposiçao da lei ou da vontade mani-
n. 4•, applicar-se-ha a -disposição do artigo festada om testamento valido. 
1717. Art. 1730. Si oindividuo morre sem dei-

Art. 1723. Gozam de privilegio geral so-
bre os bens do devedor os seguintes credites : 

1.0 Por despezas funenarias feitas sem 
pompa em relação á pessoa do devet.lor e ao 
costume do legar ; 

2. o Por cu;:;tas judiciaes e por dospezas 
ft:lims para arrecadação e liquidação da 
massa; 

3. 0 Por despezas feitas com 0 1ucto do 
conjugo sobre vivo e dos filhos do devedor 
falbecido, si não excederem do indispensa vel; 

4. o Pelas despezas feitas com a doença de 
que falleceu o devedor, durante o,:; seis 
meze3 que precederam sua morte; 

5.• Pelas despeza.s feiG:J.s com o sustento 

x~r ~estamento yall~o, a totalidade do seus 
dire1tos e obngaçoes transmls,sives passa 
aos seus herdeiros legitimes. ' 

Art. 1731. Aos ?ordeiros nomeados no 
testa~ento transmitte-se o patrimonio do 
íal.lecido, na ~ua totalide, si elle não tiver 
deiXado herdeiros necessarios . 

Art. 1n!2. Concorrendo herdeiros inseri• 
p~os ou legatarios e hurdeiros necessa1·ios 
nao poderá caber aos primeiros mais do u 1~ terço dos bens horeditarios. 

Art. 1733. Tambem subsiste a succossã.o 
legítima, si o testamento se rompe ou c'a· 
duca. 

CAPITULO II 
rostrictamente necossarlo ao devedor falle- DA TRANS!IHSSÃo DA HERANÇA 
cido e á sua família durante os ultimes tros 
mezes da sua vida; Art. 1734. A successão abro·s:J no mo-

6.0 Por impostos devidos á. Fazenda pu- monto da morte do auctor da herança o no 
blica no anno corrente e no anterior; 10gar do seu ultimo domicilio. 

Vo!. I 19 
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Art. 1735. A propriedade dos bens here- Art. 1745. No caso de ignorar o herdeiro 
ditarios transmitte-se aos herdeiros e aos que a successão está defer.ida, e no de estar 
legatarios de cousas infungíveis, desde o elle ausente, seu direito só prescreve 
momento em que a successão se abre. vinte annos depois do fallecimento do hera-

Art. 1736. Desde esse momento -os her- ditando. 
deiros legítimos e testamentarios considc- Art. 1746. Si o herdeiro fallecer antes 
ram-so investidos na pos;e dos bens da de se haver pronunciado a respeito da 
herança. _ herança, a successão se trausmitte a seus 

Os legatarios sómente depois da partilha herdeiros, salvo tracbndo-se de uma insti-
entram na posse dos bens que lhes são dei- tuição sob condição suspensiva, que ainda 
xados. não se tenha realizado. 

Art. 1737. Todavi 1, si o f<tllecido deixar Art . 1747. A acceitação póde ser retra· 
conjuga com quem vivesse sob o regimcn ctada, quando viciada por erro, violencia 
da communhão univers 1l ou limitada de ou dólo. 
bens será este m:mtido na poss:l dos bens Art. 1748. Póde tambem ser retractada 
communs até tres mezes depois da abertura a acceitação, quando a heranç;.a se acha 
da successão, si antes não tiver dado par- diminuída em mais da metade pela des-
tilha aos herdeiros. coberta de um testamento ignorado no mo-

Art. 1738 . Ao conjuga superstite compe- mento da adição. 
tirá tambem a posse e a administração 
dos bens deixados pelo fallecido, qaando fôr 
seu herdeiro e não tiver sido nomeado outro 
inventar·iante em testamento. 

Art. 1739. Na falta de inventariante 
legitimo ou nomeado pelo testador, o juiz, 
a requeriment:> de qualquer dos herdeiros, 
nomeará um delles inventat'iante, ouvindo 
os ou tros, sempre que fôr possível. Ao no-
meado competirá, até a partilha, a posse e 
a administração do espolio, em nome de 
todos. 

CAPITULO III 

DA. A.CCEITA.ÇÃO DA. HERA.NÇA. 

Art. 1740. A acceitação da herança póde 
se1' expressa ou tacita. E' expressa quandq 
resulta de algum escripto publico ou priva-· 
do. E' tacita, quandt> o herdeiro p1•atica. 
algum acto que não podeeia peaticaJ." sinão 
na qualidade de herdeiro. 

Art. 174l . Não importam acceitação da 
herança os acto3 otficiosos referentes aos 
funeraes do finado, os meramente conser·· 
vatorios e os de administração provisoria, 
quando quem os pratica não o faz assumin-
do o titulo ou a qualidade de herdeiro. 

Art. 1742. Tambem não importa accei-
tação a renuncia gratuita em favor de touos 
os hert.leiros. 

Art. 1743. A acceitação não póde ser 
feita por parte, sob conuição, nem a termo. 
Mas o herdeiro, em favor de quem existi-
rem legados, pôde repudial-os, embora accei-
tando a herança. 

Art. 1744. O herdeiro, notificado da aber-
tura da successão, tem o prazo de 30 dias 
para declarar si a acceita. 

Exgottado o prazo sem que o herdeiros~ 
tenha manifestado, entender-se-ha que repu-
diou a herança. 

CAPITULO IV 
DA. RENUNCIA. DA. HERANÇA 

Art. 1749. A não ser no caso do art. 1745, 
a renuncia da herança deve ser expres-
samente declarada por termo nos autos 
antes da partilha. 

Art. 1750. A renuncia não póde se1• feita 
por parte, sob condição ou a termo. 

Art. 1751. O renunciante é considerado 
como se nunca tivesse sido herdeiro. Mas o 
facto de renunciar a herança não o inhibe 
de pedir o3 legados institàidos em seu 
favor. 

Art. 1752. Os descendentes do renunciante 
não podem representai-o na herança re-
pudiada, mas podem adil-a por direito 
proprio, si elle fôr o unico l1erdeiro de sua 
cl1s~e ou si todos os da sua classe ti verem 
renunciado. 

Art. 1753. Na successão legitima, a parte 
do renunciante acceesce ás dos outros da 
mesma classe, e, si elle é mlico em sua 
classe, devolve-se á subsequente. 

Art. 1754. As pessoas chamadas á suecas-
cessão não poderão mais renuncial-a, 
depois de terem prati.cauo actos que im-
portem acceitação, salvo o disposto nos 
arts. 1747 e 1748. 

Art. 1755. Pó de a renuncia ser retra-
ctada, quand.o viciada por erro, violencia ou 
dólo. 

CAPITULO V 
CONSEQUENCIAS. DA. A.CCEITA.ÇÃO DA. HERANÇA. 

Art. 1756. O herdeiro não responde por 
encargos da herança excedentes ás forças da 
mesma. 
. Art. 1757. Por meio do inventario judi-

Cial, e.fl'ectuar-se-ha a separação dos dous 
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patrimoniÓs, o do herdeiro e o do auctor da 
herança. 

Art. 1758. Não se tendo procedido a in-
ventu,rio, incumbe ao herdeiro provar que 
os bens da herança eram insufficientes para 
o pagamento de suas obrigações. 

CAPITULO VI 

Paragrapho unico. Não tem loga-r o perdão 
no caso do n. 4° do art. 1704. 

Art. 1765. A pessoa excluída da successão 
como indigna deve restituir todos os fru-
ctos e rendimentos que houver colhido dos 
bens da heranÇa desde a momento que esta 
foi aberta. 

Art. 1766. A indignidade não prejudica o 
direito hereditario dos descendentes do 

DA H.8RANÇA JACENTE indigno; mas es~es não poderão vir á sue-
Art. 1759. Sempre que os herdeiros legi- cessão emquanto o indigno viver. 

ti mos ou instituídos não forem conheci- Art. 1767. As alienações de bens heredi-
dos ou se acharem ausentes, o juiz com- tarios e os actos de administração legi:1l-
petents procederá á arrecadação e inven- mente realizados pelo indigno, antes da de-
tario dos bens da herança, e não havendo claração da indignidade, são validos, mas 
funccionarios a que isso incumba, nomeará fica salvo aos herdeiros o direito de deman-
quem os administre, até que sejam entre- dar o _indign~ por perJas e damnos, si tive-
o-ues aos seus donos ou que sejam declarados rem Sido preJUdlc::tdos. 
~acantes. Art. 1768. O indigno terá dli·eito de recla· 

Art. 1760. Declarar-ss-hão vacantes os •mar indemoisação por quaesquer despezas 
bens da herança jacente, si, praticadas todas f~itas com a conserv~ç~o dos bens herodita-
as diligencias afim de se des!}obrirem os !ler- rios e de cobrar as dtvtdas que tenha contra 
deiros, este:f não apparocerem. a herança. 

Essa declaração não poderá ter logar antes 
de um anuo, a contar-se da conclusão do 
inventario. 

Art. 1761. A declaraçio de vacancia não 
prejudica o direi"to dos herdeiros que se 
apresentarem convenieutemente habilitados; 
mas decorridos vinte annos após a abertura 
da successão, o Estado onde ella se tiver 
dado adquire a propriedade dos bens reco-
lhidos aos seus cofre3. 

CAPITULO VII 

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER 

Art. 1762. São excluídos da successão, 
como indignos : 

l. o Aquelle que voluntariamente houver 
morto ou tentado matar o auctor da he-
rança; 

2. 0 Aquelle que o tiver calumniosamente 
accusado de crime inafiançavel ; · 

3.0 O pai ou mãi que tiver exposto o 
auctor da herança, que lhe houver negado 
alimentos, ou contestado a sua filiação ; 

4. 0 O pai ou mãi que tiver sido. privado 
do pa irio poder que exercia sobre o auctor 
da herança, por ter incorridó em crime 
contra a honra do mesmo ; 

5. o Aquelle que, por violencia ou fraude, 
tiver impedido o finado de fazer o testa-
mento ou revogai-o. 

Art. 1763. A indignidade deve ser prp-
nunciada judicialmente, mediante provoca-
ção dos interessados e audiencia do indigno. 

Art. 1764. Não pôde ser declarado indigno 
aquelle que obteve perdão do aucéor da 
herança, provado por testamento ou por 
outro documento authen.tico. 

TITULO II 
DA SUCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO I 

DOS QUE NÃO PODEM SER HERDEIROS 
LEGITIMOS 

Art. 1769. Não póde ser herdeiro legitimo 
aquelle que ainda nã.o estava concebido ao 
tempo da abertura da successão. 

Art. 1770. Aquelle que, depois do falleci-
mento de seu conjuge, deixar de fazer in-
ventario dos bens do casal, havendo filhos 
menores communs, fica inhabilitado para 
succeder a esses filhos.-

CAPITULO I! 

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARlA 

Art. 1771. A'quelle que morre sem deixar 
testa;mento, succedem os seus descendentes. 

Art. 1772. Na linha descendente, os filhos 
succedem por cabeça e os descendentes mais 
afastados pJr estirpe, quer se achem todos 
no mesmo gráu, quee em gráus di:!ferentes. 

Art. 1773. Para os e:!feitos da successão, 
aos filhos legítimos são equiparados os legi-
timados, os naturaes reconhecidos e os ado-
ptivbs. 

Art. 1774. Si o fallecido deixar conjuge, 
do qual não se ache divorciado, terá este 
direito a uma porção de bens egual á de um ' 
filho, sempre que o regimen m·atrimonial 
não lhe der direito á meação de todos os bens 
ou sómente dos adquiridos. 
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Art. 1775. Não havendo herdeiros da classe 
dos descendentes, são chamados á successão 
os ascendentes e o conjuge superstite não 
divorciado, quando o regimen matrimonial 
não lhe der direito á meação de todos os 
bens ou sómente dos adquiridos. 

Art. 1776. A porção do coojuge superstite, 
na hypothese do ar tigo anterior, será egual 
á de cada um dos ascendentes c0m quem con-
correr. 

Havendo desegualdade nas quotas dos as-
cendentes, tomará o conjuga o logar de um 
dclles na linha onde fór menor o seu nu-
m·ero. 

Art. 1777. Na classe dos ascendentes, o 
gráu mais proximo exclue o mais remoto, 
sem distinc~;ão de linhas. 

Art . 1778. Havendo egualdade de gráu e 
diversidade de linha, a herança partir-se-ha 
por metade, entre ambas as linhas. 

Art. 1779. Fallecendo o filho adopti v o sem 
posteridade, e coexistindo os seus progeni-
t ores e o adoptante, aos primeiros exclusiva-
mente cabe a herança. 

Na falt tt, porém, dos progenitore3, devol-
ve-se a herança ao adoptante, que prefere 
aos outros ascendentes naturat.>s do fal-
lecido. 
· Art. 1780. Os ascendentes illegitimos sue-
cedem aos seus descendentes, nos mesmos 
casos em que estes lhes succedem. 

Art. 1781 . Tendo o pae, ou a mãe, passado 
a segundas nupcias, t erá sómente o usu-
fructo· dos bens deixados pelos filhos do pri-
meiro m~trimonio, si esses fl.lhos tiverem 
irmãos bilateraes ou sobrinhos, filhos de 
irmãos bilateraes . . 

Art. 1782. Na falta de descendentes e de 
ascendentes, a herança será devolvida, por 
inteiro, ao conjuge superstite não divor- , 
ciado. 

Art. 1783. Si o autor da herança não tiver 
deixado conjuga, serão chamados á successão 
os seus collateeaes até o sexto gráu. 

Art. 1784. Na classe dos collatera.es, os 
mais proximos excluem os mais remotos, 
salvo o direito de representação concedid :J 
aos filhos de irmãos. . 

Art. 1785. Si concorrerem á successão 
irmãos unilateraes e germanos, cada um 
daquelles terá direito á. met:tde do quinhão 
attrlbuido a c . d~\ um des tes. 

Art. 1786. O mesmo principio do artiO'o 
antecedente applicar-se·ha, quando concoi'.r:'e-
r em á successão os filhos do irmão unilate-
ral com 0 3 seus tios ou primos. 

Art. 1787. Não ha direito successo·rio entre 
o adaptado e os parentes do adoptante. 

Art. 1788. Não sobrevivendo conjucre nem 
parente :l.lgum successive1 ao finado ou 
tendo elles repudiado a herança, eséa s~ de-
volve ao :fisco do Estado federado onde era 

domiciliado aquelle de cuja succeJsão se 
tracta. 

A herança será recolhida pelo fisco muni-
cipal, si o autol' della era domiciliado no 
Districto Federal. 

CAPITULO III 
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Art. 1789. Pelo beneficio da representação, 
os descendentes de uma pessoa fallecida são 
chamados a substituil-a na qualidade de her-
deiros, considerando-se do mesmo gráu que a 
representada, e exercendo, em sua plenitude, 
o dir~ito hereditario que a esta competia. 

Art. 1790. Este beneficio é concedido : 
1.• Aos descendentes, de qualquer gráu 

que sejam, porém, ordenadamente, segundo 
á marcha regular dos geáus ; 

2. • Aos sobrinhos, filhos de irmãos. 
Art. 1791. Os iudignos e os desherdados, 

depois de fallt.>cido3, podem ser representa-
dos, mas não aquelle que renunciou á he-
rança. 

Art. 1792. Aquelle que renunciou á he-
rança de uma passoa poderá representai-a 
na successão de outra. 

Art. 1793. A partilha da herança entre 
herdeiros representantes se faz por eatirpes, 
quer sejam elles do mesmo gráu, quer de 
gráus differentes. 

Art. 1794. Os repre3entantes devem col· 
leccionar as doaçõe3 feitas ao representado 
telo ~motor da herança. 

TITULO III 
DA SUCCESSÃO TESTAMENTARIA 

CAPITULO I 
DO 'l'ESTAMENTO EM GERAL 

Art. 1795. O testamento é acto solemne e 
l'evogavel. 

Art. 1796. O testador póde dispô r de tudo 
p seu patrimonio ou de parte delle. Póde 
tambem fazer outras declarações de ultima 
vontade. 

Art. 1797. E' nullo o testamento conjun-
ptivo, seja simultaneo, reciproco ou corre-
~pectivo. 

CAPITULO II 
DA CAPA01D1~DE 'l'ES1'AMENTARIA AC1'!VA 

Art. 1798. São incapazes de teséar: 
l." Os menores de quatorze annos; 
2.• Os alienados, excepto nos lucidos in-

·,éeevallos, e os surdos-mudos nas condições 
1,io ·a.rt. 4°, n. 4. 
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3. 0 Aquelles que não teem o espírito são 
no momento de testar; 

4. 0 A- mulher viuva o.u separada do ma-
rido, que tiver incorrido na comminação do 
art. 265. 

Art. 1799. O fllho-familia maior de 14 
an nos poderá t estar sobre os bens que tiver 
adquirido no serviço militar ou no exercício 
de algum emprego publico, profissão artís-
tica, litteraria ou scientitica. 

Art. 1800. A incapc1Cidade superveniente 
não invaJida o testamento efficaz anterior ; 
nem tão pouco a capacidade superveniente 
torna efficaz o testamento feito drrrante a 
incapacidade. · 

CAPITULO Ui 

DAS FÔRMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO 

SECÇÃO I 

' DISPOSICO!l~ PRELIMINARES 

Art. 1801. Este codigo reconhece como 
testamentos ordinarios : 

1. 0 O publico, escripto por tabellião; 
2. o O cerrado ou mystico ; 
3. o O holographo ou particular. 
Art. 1802 . Não ha outros testamentos es· 

peciaes, alt~m dos mencionados nq capitulo V 
deste titulo. 

SECÇÃO II 

Dô TE8TAMEN1'C PUBLTCG 

Art. 1803. São requisitos essenciaes desta 
fôrma do testamento : 

I. o Que seja escripto por tabellião, em 
seu livro de notas, sob dictado do testador e 
na presença de cinco testemunhas idoneas; 

2. o Qt;te as testemunhas se achem presen-
tes em todos os momentos do acto ; 

3. 0 Que depois de escripto o testamento, 
seja lido pelo t a,bellião, na presença do testa-
dor e das testemunhas; 

4. o Que se faça menção, na eseripturu, da 
formalidade constante do numero anterior; 

5. 0 .Que," logo após a leitura, seja Q acto 
assignado pelo testador, pelas testemunhas 
e pelo tabellião . - · 

Art. 1804. Si o testador não sabe ou não 
póde assignlr, assignará por elle uma das 
te.;tomunhas instrumentarias, declarando por 
que assim o fc~.z. 

Art. 1805. As enunciações do testador, 
nesta fôrma de testamento, devem ser f~itas 
em portuguez. 

Art. 1806. Todo aquelle que puder fazer 
as suas declarações de ~iva voz e vericar 
pela leitura que ellas foram fielmente tras-
dadas, está habilitado a testarpublicamente. 

Art. 1807. O testador deve, durante a 
facção do testamento, ser visto pelo tabel-
lião e pelas testemunhas. 

SECÇÃO III 

DO TESTAMENTO CERRADO 

Art. l808. São requisitos essenciaes dotes-
tamento cerrado : 

1. 0 Que a carta testamentaria faça com o 
seu instrumento-de approvação um todo, de 
modo que não possa ser tirado o conteúdo 
sem que se rompa o involucro ; 

2. o Que o proprio testador entregue o SOl! 
testamento fechado e sellado ao tabellião, 
na presença de cincp testemunhas ou que o 
faça fechar ~ sellar pelo mesmo tabelliü:o, á 
vista das testºmunhas, declarancl.o em voz 
intelligivel ou de modo inequívoco, que na-
quelle papel se eontém o_seu testamento; 

3. 0 Que sobre o dorso do papel ou do in-
volucro do testamento escreva o talJellião 
o instrumento de approvação, do qual déve 
constar: 

a) A entrega do testamento e o pedido de 
approvação ; 

b) O numero dos sellos e a fórma das si-
notes; 

c) A presença das testemunhas nomeg.das, 
desde o principio da solemnillade até o fim 
do auto; 

d) A menção de ter sido o instrumento de 
approvação lido perante o t estador e as tes-
temunhas pelo tabellião ; 

e) A menção da assignatura . do testador, 
das testemunhas e do :tabell(ão ; 

4. 0 Que o actG de approvação seja e.trecti-
vamente assigoado pelo testador, pelas tes-
temunhas e pelo tabellião. 

Art. 1809. Si o disponente não puder es-
crever, assignar!i por elle uma das testemu-
nhas instrumentarias, -declarando por que 
assim o faz. 

Art. 1810 . As di>pc.sições test:l.mentarias 
podem ser escriptas, em liogua ver·nacula 
ou exotica, pelo proprio testador ou por ou-
trem a seu rôgo. A assignatura deve ser do 
punho do testador ou de quem escreveu o 
testamento. 

Art. 1811. O mudo ou surdo-mudo, que 
soubE'r ler e escrever, póde fazer testamento 
cerrado, comtanto que ao apresentai-o ao 
tabellião, perante as cinco testemunhas, es-
creva no dorso do papel ou do i-nvolucro que 
aquelle é o seu testan:).rnto, para 9 qual vem 
pedir à approvação do official publico. 

SECÇÃO IV 

DO TESTAMENTO HOLOGRAPHO 

Art. 1812. O testamento holographo deve· 
ser todo escripto, data,do e as~ignado pelo 
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testador, em um só contexto, sem intervallo 
em branco, entrelinhas ou rasuras ou com 
resalva das que tiver . Esta resalva deve ser 
feita pelo proprio disponente ante de datar 
e assignar o instrumento. 

quer especie de testamento posterior, que 
não lhes faça referencia confirmando, ou 
modificando. 

Art. 1820. Si o codicillo estiver fechado, 
deverá ser aberto do mesmo modo que os 
testamentos . Art. 1813. O testador fará a leitura de seu 

tes tamento perante cinco testemunhas ido-
neas, antes de assignal-o. 

Em acto continuo subscrever o-ha. e o 
mesmo farão as testemunhas, cada uma de 
per si. 

Art. 1814. Depois da morte do testador 
será o testamento publicado em juizo, sendo 
ouvidas as testemunhas e os interessados. 

Art. 1815. Si as testemunhas forem ac-
cordes sobre a factura do testamento e si 
reconhecerem as suas proprias assignaturas 
assim como as do disponente, o juiz confir-
mará o testamento. 

Art. 1816. Faltando até duas das testemu-
nhas por morte, ou ausencia em logar não 
sabido, o testamento poderá receber a con-
firmação judiciaria, si as as tres restantes 
forem accordes segundo o preceituado no ar-
tigo antecedente. 

Art. 1817. O testamento holographo póde 
ser escripLo em língua estrangeira, com-
tanto que seja bem conhecida das testemu-
nas. 

SECÇÃO V 

DAS Tl!!STEMUNHAS TESTAMENTARU 

Art. 1818. Não podem ser testemunhas do 
testamento ordinario: 

l. o O herdeiro institui do e o legatario; 
2. o Os ascendentes, descendentes, irmão 

ou conjuga do herdeiro ou do legatario ; 
3. o O escrevente ou empregado do tabellião 

que o escrever ou approvar. 

CAPITULO IV 
DOS CODICILLOS 

Art. 1819. Por um simples acto particular, 
eseripto, datado e assignado por pessoa capaz 
de testar, poderá ella deixar determinações 
especiaes sobre seu enterro ou sobre peque-
nas esmolas a certas e determinadas pessoas, 
ou ao pobres de certo logar indeterminada-
mente, assim como fazer legados de roupas, 
alfaias, moveis ou joias não muito valiosas 
de seu uso particular. 

§ 1. o Esses actos, salvo direito de terceiro, 
valerão como codicillos, quer o aucter deixe 
testamento, quer não. 

§ 2. o Do mesmo modo tambem se poderão 
nomear ou substituir os testamenteiros. · 

§ 3. 0 Os actos desta especie pode'In ser 
revogratos :por outr~~ iguaes, PJI pol' qual-

Art. 182!. A alteração ou suppressão de 
um codicillo, contra a vontade do seu dono, 
importa para quem a fizer a indignidade pre-
vis ta no n. 6 do art. 1765. · 

CAPITULO V 
DOS TESTAMENTOS ESPECIAES 

SECÇÃO I 

DO TESTAMENTO FEITO EM TEMPO DE PESTE 

Art. 1822. Nos lagares assolados pela peste 
ou por outra molestia contagiosa, achando-se 
interceptadas as communicações, o testa-
mento poderá ser recebido-perante qualquer 
auctoridade judiciaria ou sanitaria do Jogar, 
na presença de tres testemunhas. 

Esse testamento será assignado pelo tes-
tador, peln. auctoridade que o receber e pelas 
testemunhas. 

Si o testador não puder escrever, assignará 
por elle uma das testemunha~. declarando 
por que o faz. 

Art. 1823. O testamento de que tracta o 
artigo antecedente deixará de ser valido seis 
mezes depois de restabelecidas as communi-
cações no logn.r onde elle foi feito ou seis 
mezes depois de se ter o testador transferido 
para logar onde as communicações se não 
~chem interceptadas. 

SECÇÃO li 

DO TESTAMENTO MARITIMII 

Art. 1824. Nos testamentos feitos durante 
f1S viagens marítimas as enunciações do tes-
tador poderão ser escriptas por um official 
~e bordo, na presença do commandante, do 
tmmediato e de duas testemunhos. Depois 
jie lidas as disposições perante as sobre-
~ictas pessoas será o auto datado pela pessoa 
que o ti"Yer escripto e assignado por ella, pelo 
disponente e pelas outras pessoas cuja pre-
sença é exigida por este artigo. 
Paragr~ho unico. Si o commandante ou 

immediatõ quizer fazer testamento, seu logar 
será occupado por quem o dever substituir a 
bordo. 

ArL 1825. Os testamentos, de que tracta 
o artigo antecedente, deverão ser feitos em 
duplicata., para ficar o segundo exemplar em 
poder do testad.)lr e, si este não puder as-
signal-o, devera assignn.r por elle e a seu 
rogo mais uma testemunha, que declare a. 
r~J,zão :pol' que o fa~. 
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Art. 1826. O primeiro dos testamentos re-
feridos será conservado com os papeis mais 
importantes de bordo c mencionado no r e-
spectivo Diario. 

Art. 1827. Si o navio for para porto ex-
trangeiro, ende haj<t agente diplomatico ou 
consular do Brazil, o commandante, OLl 
quem suas vezes fizer, deverá entregar-lhe 
o exemplar do teatamento conservado com 
os papeis de bordo c uma cópia da menção 
delle feita no respec ~ivo Diario, mediante 
recibo. 

_ Art. 1828. Na volta do navio a porto do 
Brazil, o commandante entregará o recibo 
do testamento passado pelo agen te brazileiro 
no extrangeiro, c a outra cópia da menção 
do mesmo feita no Dia1·io de bordo á aucto-
ridade marítima do lagar, mediante recibo, 
que deverá constar do mesmo Diario á mar-
gem da referida menção. 

Art. 1829. Si o primeiro porto em que 
tocar o navio for nacional, o commandante 
entregará o testamento á auctoridade ma-
rítima de que tra.cta o art. 1829. 

Art. 1830. O agente ou a autoridade, que 
receber o testamento feito a bordo, deve re-
mette1-o de officio, o primeiro ao Ministro do 
Exterior e a segundo ao da Marinha, cada 
um dos quaes deverá remettel-o ao do Inte-
rior, para faze1-o depositar em mão de um 
tabellião do domicilio do testador ou, si não 
constar onde seja, no primeiro tabellionato 
da Capital Federal. 

Art. 1831. O testamento marítimo só t erá 
etfeito si o testador morrer durante a via-
gem ou dentro dos tres mezes seguintes ao 
seLl desembarque em terra onde poderia 
fazer outro -em fórma ordinaria. 

SECÇÃO III 

DO TESTAMENTO MiliTAR 

Art. 1832. O testamento dos militares e 
das pessoas empregadas em serviço do exer-
cito póde ser authenticado por um major ou 
por outro official superior, ou por um au-
ditor de g t1erra perante duas testemunhas, 
nutres si o testador não puder assignar e 
pedir a outrem que assigne por elle. 

§ l.• Si o testador pertencer a corpo ou 
secção de corpo destacado, o testamento po-
derá ser authenticado ·pelo respectivo com-
mandante, ainda que official inferior. 

§ 2. • Si o testador estiver em tractamento 
de hospital, seu t estamento será authenti-
cado pelo respectivo official de saude perante 
duas ou tres testemunhas, conforme a dis-

. tincção feita no principio deste artigo. 
§ 3. 0 Si o testador for official mais gra-

duado, seu testamento será authenticado, 
conferme as disposições precedentes, por 
aquelle que o substituir. 

Art .. 1833. Os testament:Js de que trata o 
artigo antecedente serão remettidos com a 
possiv-el brevidade ao quartel-general e por 
este ao Ministerio da Guerra, que, por seu 
turno, os remetterá ac: do Interior, ao 
qua.l -incumbe dar-lhes destino conforme o 
art. 1830. · 

Art. 1834. Só podem testar na conformi-
dade do art. 1834 as pessoas que se acham 
em expedição militar, por causa de guerra 
no ex r.erior ou no interior do Brazil, ou em 
quartel ou guarnição fóra do paiz, ou prisio-
neiros em poder dos inimigos, ou sitiados 
por • elles ou por outros lagares cujas com-
municações estejam interceptadas. 

Art. 1835. O testamento feito na confor-
midade do mesmo artigo fica nullo tres mezes 
depois da volta do tes tador ao lagar onde 
possa testar em fórma ordinaria. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIÃS EM GERAL 

Art. 1836. Para a interpretação das dis-
posições testamental'ias attende-se á vontade 
expressa ou presumida do testador. 

Art. 1837. E' nulla a disposição feit!l> sob 
a condição de ser o testador aquinhoado com 
alguma deixa no testamento daquelle a quem 
institue herdeiro ou lega tario. 

Art. 1838. Não é licito deixar ao livre ar· 
bitrio de terceiro a designação do herdeiro 
ou legatario, mas é valida a disposição em 
favor de pessoa a ser escolhida dentre as de-
terminadas pelo testador. Tambem é valida 
a commissão confiada a terceiro para dis-
tribuir uma quantidade de causas ou de di-
nheiro, por uma classe de pessoas designada 
no testamento. 

Art. 1839. E' nulla a disposição que deixa 
ao arbítrio do herdeiro ou de terceiro a de-
terminação do valor do legado, salvo si este 
for deixado em remuneração de serviços 
prestados ao testador por occasião de sua 
derradeira. moles tia. 

Art. 1840. São nullas do mesmo modo as 
disposições em favor da alma.do proprlo tes-
tador ou da de outrem, qualquer que SP.Í~ 1t 
fórma sob a qual se manifeste essa inLcw.t.u. 

Art. _1841. A disposição em favor dos 
pobres em geral, ou dos estebelecimentos de 
cariil ade particular, ou de assistencia publica, 
entendem-se a favor· dos pobres do Jogar do 
domicilio do testador, ao tempo 001 que 
morreu, ou dos estabelecimentos ahi exis-
tentes. Si existirem simultaneamente esta-
belecimentos publicas e particulares, estes 
preferirão áquelles ; si no municipio não 
houver nenhum e o valor da disposição não 
puder ser applicada á fundação de um novo, 
reverterá em favor do estabelecimento de 
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caridade particular ou de assistencia publica morte. Si a co usa existir no patrimonio do 
m ais proximo, preferindo, em igJaldadJ de testador, m:ts em quantidade inferior á do 
distancia, aquelle a este. legado, este valerá sómente em relação á 

Art. 1842. O er·ro nJ. designação da p93Soa quantidade existente. 
do herdeiro, do legatar ~o ou da causa legada Art. 1853. O legado de uma causa ou 
só annulla a r espectiva dispo3ição quandJ, quantidade, que devo sm· tirada de um lagar 
.pelo contexto da testamentJ ou por outros determinado, só tem e!fl~ito si ella fvr achada 
documentos ou fa.ctos in:;quivocos, não se no referido lagar e, achando-se em quanti-
possa verificar a identidade dJ. mesma pes- dade inferior, sómente a rcspeiio desta va-
soa ou cousa . · lerá o legado. 

Art. 184:1. A disposição pal'a a creação de Art. 1854. E' nullo o legado de uma causa 
uma fundação é valida . ceda que, ao tempJ do testamento ,já era do 

Art. 1844. Si muitos herdeiros são nomea- legatal'io, ou que posteriormente lhe foi 
dos sem determinaçã0 da paete que [~<!Cada tra,nsferida pelo t estador. 
um cabe, en tende-se que a herança deve ser Art. 1855. O legado de um credito ou 
pal·tilhada i.gualmen te entee todos. quitação de uma di vid:J. só mente vale em re-

Art. 1845. Si o t 3stador nomear certos lação á sua impJrtancia aa tempo da morte 
heedeiros individualmente e. outros collecti- do t estador. O herdeiro s:ttisf'az ·este legado, 
vamente, a herança dividir-se-á em tantas entregando ao legatario o respectivo titulo. 
partes quantas forem as pes3o:ts individual Art. 1853 ... O legado feito a um credor de 
mente consideradas e os grupos conjuncta- testador, sem referencia á sua divida ante-
mente designados. ~ rior, não deve ser imputado no p11gamento 

Art. 1846. Sendo determinadas as partes da me:;ma divida. Tamb3m Vitle integl'al-
de cada herdeiro, mas não exhaurindo ellas mente esse legado, si o testador que poste-
a herança, devolvel'·Se-á o remanescent3 aos rio e mente contrahiu uma divida para com o 
herheiros legitimo>, segundo a ordem da sue- legatario a s0lvau ttntes de fttllecer. 
cessão hereditaria. Art. 1857. O legado de alimentos compee-

Si não existirem he··deir.:>s legitimas, a hende o sustento, o vestu:.trio e a lnbitação 
porçã0 residuaria deverá ser ttttribuida aos duettnte a vida do leg11brio. Conforme as 
successores inscriptos , que preferirão só- circumstancias, póle t cnubem comprehender 
mente ao fisco. as despezas de educ11ção. 

Art. 1847. §i forem determina~as as Pl:· Art. 1358. Não se comprehen clem, no le-
tes d~ uns e nao a de" out_ros, as'ngnal'-se ·a, g,ado de um predio, as acquisiçõos postsrio-
com ~gualdade ~ eJ te~ ultnn~s, o que restar, , r 1es á data do testamento si nelle não esti vel 
depo1s _de ~eduzJ.das as poeçoes herad1tar1as r bm incorporadas, de m~do que seja diffici-
dos pnmmros. a sepJ.ração, ou incommodo o uso das du1s 

Ar L 1848. Quan:lo o te ltador · dispõe que partes sepwad.1s. Compreh1mdem-se, porém, 
um deteeminado objec to da herJ.nça não per- no predio legado os melhoramentos e as con-
teocerá ao hm•Jeiro instituído, pertencerá sFrucções que lhe houverem sido acceescen-
elle aos herdeiros legitimas . · t;1dos como accessorios. 

CAPITULO VII 
DOS LEGADOS 

Al·t. 1849. E' valido o legado de uma 
causa. pertencente ao herdeiro ou lega ta rio 
encarregado de entregai-a. 

Art. 1850. Si a causa sómente em pal·te 
pertence ao testador, ao he~·deiro ou ao le-
gatarlo, sómente vale o legado em relação a 
essa parte. 

Art. 1851. Vale tambem o legado de uma 
causa movel apenas designada por sua espe-
cie, ainda que ao tempo do teatame.nto e ao 

· da morte· do testador não se ache, entre os 
seus bens, neahmua da mes•ua especie. 

.Art. 1852. Si, porém, o te>tador dispõe, 
como se fo3S 3 sua, de um:1 cou Ja particlllari-
sada ou comprehendida em certo genero ou 
especie,, sómente yate o legado, si ella se 
achar no seu pateimon,i:o ao tempo de sua, 

CAPITULO VIII 
DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E DO SEU PA· 

~ GAMENTO 

Art. 1859. O legJ.do puro e simples con-
üwe ao legatario, desde a morte do testado e, 
o direito teansmi3sivel aos seus herdeiros de 
pedir a causa legada. 

Art. 1860. O legatal·io deve pedir a posse 
da causa legada ao herdeiro, emquanto n\lo 
cpnstar que Já foi entreglle ao testamenteiro, 
sf o houvet·. 

Art. 1861. O legabrio só tem direito aos 
r~ndiJuentos ou feuctos da causa, desde que 
o herdeiro em testamenteiro é constituído ena 
móra. 

Art. 1862. Todavia, si o test:J.dor não es-
tctbeleceu prazo pal~a o cmnprim 3nto do le-
g,ado, o legatario te-1n, desde <t morbe d,ello, 
d1lreito aos feuctos ou rudi.IDaentos ~da cou~Ll.. 



eoDIGO CIVIL Bf!AZILEIRO t53 

Art. 1863. Si o legado consisti!; em rem:l'a Art. 1874. Considera-se feita a di stribui-
vitalicia ou pensão periodica, uma ou !'mtra ção dos quinhões pelo testador quando elle 
começará tambem a corree desde a morte do designa;. a cada um dos nomeados asua quota 
testador . ou o seu olJjnct'J. As expressões, Püt' partes 

Art. 1864 . No legado de quantidade de- ignaes ou com iguaes qu·nhões, não importa 
terminada, e pagavel periodicamente. o pri- a di.;trihniclfo des\es. 
meiro período começará ·a correr igualmente Art. 1875 . Si um dos herdeiros nomeado 
da marte do testador e o legatario terá di- morre ant Js do testn,dor, ou r :mu ncia á h3-
reito á prastação correspondente ao período r:.nça, ou é excluído de !la, como i ncap:1Z 0u 
em que elle proprio fallecer. · inc1igno, seu quinhão, salvo o dil'3ito do sub-
. Ad. 1865. As prJstações periodbas só stitut,o, revert~ em favor dos co-herdeiros 
)'lodem s9r exigidas no termo dos pcrioJ.os conjunctos ou devolve-se aos herdeiros legí-
correspondente~ . salvo si forem deixadas a timos nos termos do artigo seguinte. 
titulo de alimentos. Estas deve:•ã0 se'l' ade::tn- Art. 1876. Quando não tom logar o cli-
hàas, sempre qNe o testador não dispuzer o rei to de accre2cc e, a quota do herdeiro 
c0ntrario. , nomeado, que deixou de herdar, clevol-

Art. 1866. Instituid0s muit0s hêrde iTos, ve -se aos legítimos, que pelo mesmo facto 
sem declaração de quaes deverã'o f!ltisfazer da acliçã0 ficam sujeitos ás obrigaçõ:Js e en-
os legados, entende-se que todos ficam re- cargos ·corresp0ndentcs. 
sponsaveis pa.r estes, na ;pt'O!l.Je>'I.'Çiio dos respe- Art. 1877. Os · co-herdeiros, a quem ac-
ctivos quinhões. crescer o quinhão do que dehou de herdar, 

Art. 1867. Si, porém, for imposta a um ficam sujeitos as obrigações c encargos cor-
ou mais herdeiros a obrigação_ de satisfazer respond(mtes ao mesmo. 
os legados, sómente elles ficarao responsa- Art. 1878. Legado um mesmo usufructo 
veis para com os lega ta rios. a diversas p3ssoas conjunctarnente, a parte 

Art. 1868. Todavia, si algum dos legados do que faltar, mesmo depois da partilh_!!-, 
consistir em cousa pertencente a um dos reverte aos co-legatarios. Si, porém, na0 
herdeiros, só a este incumbirá pagal-o, salvo houve conjuncção entre estes ou si, awezar 
disposição expressa em contrario. de conjunctos. só lhss fui legada uma parte 

Art. 1869. As despezas . necessarias á sa- fixa do. umfructo, as quotas dos que faltarem 
tisütção dos legados presumem-se a cargo consolidar-se-ão na propriedade, á prop0rção 
dos herdeiroes respeitada sempre, na sua in- que elles forem faltando. 
tegridade a legitima do~ nec:ssarios: Nessas Art. 1879. Quando não tem , loga1' ? di-
despezas presumem-se Ilílclmdos os Impostos rcito de accrescer entre os co-lcgatarws, a 
de transmis~ão- quCJta do que faltar reverte ao herdeiro ou 

Art. 1870. A causa legada deve ser en- leo-atario especialmente. encarregado, ou a 
tregue com os seus aQcessorie>s nr.cC's3arios e todos os herdeiros, na proporção d0s respe-
no estado em que se achar, no~momento da ctivos quinhões, si elle tiver sido ~eduzido 
morte do test ador. do espo'lio. , 

Art. l87l. Si a coHsa legada está. sujeita Art. 1880. A disposição do art. 1877 
a a:Jgl?-m ~nus r~al, fica:rá este_~ cargo .d~ le- applica-se tanto ao hercl?iro como ~o co-Ie-
gatarw; s1, porem, estiver SUJetta á obriga- gatario, a quem aprov.mtar a cadumdade elo 
ção pessoal, esta presume-se ter ficado a legado ou de uma parte delle. 
cargo do herdeiro. · 

Art. 1872. Applica-se aos legados o disc 
posto No art. 1320. 

CAPITULO lX 

DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE OS HER· 
DELR.OS E OS LEGATARIOS 

Art. 1873 _ Tem lagar o direit9 de acor<Js-
cer entre os herdeiros quando, no mesmo 
testamento e por uma mesma disposição, 
são conjunctamente chamados á successão, 
sem _que o testador faça entee elles a distri-
bu~ção dos r espectivos quinhões. 

Esie dtreito c.0m;pete igualmente aos lega-
ta.rios nomeaàos, conjunctamenLe ou não, 
pa.ra uma mesma cousa individuada. 

Vol, I 

CAPITULO X 

DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR TESTA-
MENTO 

Art. 1881. Podem ser nomeados herdei-
ros ou legatar ios as pessoas já concebidas ao 
tempo da morte do testador. 

Podem tambem sel-o os filhos ainda não 
concebidos, de certas e d.ete·rminadas pessoas 
existentes ao tempo da abertura da sue-
cessão. 

Art. 1882. Não podem ser nomeados her-
deiros nem legatarios : 

I. o O escriptot'. do testamento, seus ascen-
deu tes, descendentes e irmãos; 

2. 0 As testemunhas do testamento; 
20 
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3.0 A concubina do testador casado ; · 
4. 0 O tutor, no testamento do pupillo, feito 

antes da prestação judicial e da quitação das 
contas da tutela, salvo si fôr ascendente ou 
irmão do testador ; 

5, 0 O tabellião, o offiCial civil, militar ou 
consular que fizer ou approvar o testamento, 
o commandante de navio e o immediato que 
o authenticaram, a auctoridade judiciaria ou 
sanitaria que o receber no caso do art. 1824. 

Art. 1883. A capacidade do herdeiro ou 
legatario é sómente exigível no momento 
da devolução da herança. 

CAPITULO XI 
DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

Art. 1884. O testador, que tiver desceu· 
dente, ascendente ou conjuge successivel, não 
poderá dispor de mais de um terço de seus 
bens ; os dous terços restantes pertencerão, 
de pleno direito, aos descendentes, aos ascen-
dentes e ao conjuge segundo o disposto no 
capitulo II, titulo segundo deste livro. 

Art. 1885. Computa-se a porção dispo-
nível pela somma dos bens existentes na 
época do fallecimento do testador, deduzidas 
as suas dividas e as despezas com o seu 
funeral. 

Computam-se as legitimas, addicionando 
aos dous terços dos bens existentes em poder 
do testador, as doações por elle feita aos 
seus descendentes. 

Art. 1886. A legitima não póde ser 
recusada, a não ser por de~erdação expressa, 
nem clausulada por condições. 

Art. 1887. Tambem não póde a legitima 
ser onerada com encargos ou legados. 

Art. 1888. Si o testador deixar a terça 
ou algum legado a herdeiro legitimario, essa 
liberalidade não lhe tolherá o direito pleno á 
legitima. ; · 

Art. 1889. Os parentes collateraes serão 
excluídos ela successão, pelo simples facto de 
ter o testador distribuído os seus bens sem os 
contemplar. 

CAPITULO XII 
DA REDUCÇÃO DAS I,IBERALIDADES TESTA-

MENTARIAS 

Art. 1890. Si o testador, que tem her-
deiros necessarios, dispõe sômente de parte 
da terça entende-se que os instituiu no resto; 
si, porém, dispõe de mais, todas as disposi-
ções são reductiveis aos limites da terça. 

Art. 1891. Verificado o excesso das dispo-
sições testamentarias sobre a terça, serão 
reduzidas proporcionalmente as quotas dos 
herdeiros nomeados, e si não bastar, tambem 

os legados, na proporção do valor de ·cada 
um. 

Art. 1892. Todavia, si o testador, pre-
venindo o caso, dispoz que certos herdeiros 
ou legatarios fossem inteirados de prefe-
rencia, a reducção do . excesso da terça 
far-se-á nos quinhões ou legados dos outeos, 
obseevando-se a respeito destes a ordem esta-
belecida no artigo antecedente. 

Art. 1893. Quando o legado sujeito á 
reducção consistir em um predio commoda-
mente divisível, ella far-se-á pela divisão 
proporcional do mesmo predio. 

§ l. o Si a divisão não for possível commo-
damente e o excesso do legado for de mais 
de um quarto do valor do predio, o lE'gatario 
deverá cedel-o aos herdeiros, salvo o dirE'ito 
de pedir-lhes o valor ela parte que couber 
na terça. No caso contrario poderá :ficar 
com o immovel, repondo o excesso. 

§ 2. o Si o legatario for ao mesmo tempo 
herdeiro necessario, poderá inteirar sua le-
gitima no mesmo immovel de preferencia 
aos outros, sempre que ella e a parte subsis-
tente do legado absorverem o valor do 
mesmo ou não o excederem em mais de dez 
por cento. 

CAPITULO XIII 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 1894. E' licito substituir outra pes-
soa ao herdeiro ou legatario nomeado, para 
o caso _de um ou outro não querer, ou não 
poder acceitar a herança ou legado. Esta al-
ternativa se presume, ainda que o testador 
sô se refira·a um dos dous casos. 

Art. 1895. E' tambem licito substituir 
muitas pessoas á uma sô ou vice-versa, e 
ainda substituir com reciprocidade ou sem 
ella. 

Art. 1896. O substituto fica, sujeito ao 
encargo ou condição imposta ao substituído, 
quando outra não for a intenção manifestada 
pelo testador, ou resultante da natureza 
pessoal do mesmo encargo ou condição. 

Art. 1897. Si, entre muitos co-herdeiros 
ou legatarios de partes deseguaes, for esta-
belecida uma substituição reciproca, a pro-
porção dos quinhões fixada na primeira 
disposição presume-se mantida na segunda. 
Si, porém, for incluída mais alguma pessoa 
na substituição, com as outras atlteriermen te 
nomeadas, os quiobões devolvidos perten-
cerão por partes eguaes aos substitutos. 

Art. 1898. E' licito egualmente instituir 
o herdeiro ou legatario :fideicommissaria-
mente, impondo-lhe a obrigação de trans-
mittir a herança ou legado, por sua morte, 
ou em outro tempo determinado, ao seu sub-
stituto. 
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Art. 1899. O· fiduciario é considerado 
herdeiro, para responder pelos encargos da 
herança; dentro das forças· della, emquanto 
não se realisa o facto resolutorio de seu 

transforma de modo que elle perca a indi.vi" 
dualidade e o nome que dantes tinha. 

Art. 1912. A superveniencia de descen-
dente successivel ao testador, que não tinha 
ou ignorava tel-o, quando fez o testamento, 
invalida-o em todas as suas disposições, si o 
descendente· supeeveniente sobrevive ao tes-
tador. 

direito. · 
Art. 1900. Os direitos e obrigações do 

tiduciario em relação aos bens da herança, 
são os do usufructuario. 

Art. 1901. O fideicommissario pôde re-
pudiar a herança desde que seja devolviJa. 
Neste caso, deverão os bens ficar em poder 

·do tiduciai'io ou de seus herdeiros, si outra 
cousa não tiver determinado o testador. 

Art. 1902. T:ransmitte-se ao fideicommis-
sarlo tambem a parte da herança ou legado 
que tiver advindo ao fiduciario por direito 
de accrescer. 

· Art. 1903._ O fideicommissario responde 
pelos encargos da herança que ainda su-bsis-

. tirem quando elle vier á successão, mas não 
· é obrigado a respeitar aquelles que, sem seu 
consentimento, tiverem sido creados pelo 
fiduciario. 

Art. 1904. Caduca o fideicommisso, si o 
fideicommissario morre antes do fiduciario, 
ou antes de se realizar a condição resoluto-
ria do direito deste ultimo. Neste caso, 
consolida-se a propriedade dos bens fidei-
commettidos, em beneficio do gravado, si 
outra cousa não tiver determinado o tes· 
tador. 

Art. 1905. São nullas as substituições 
além do segundo grau. 

Art. 1906. Anullidade da substituição não 
prejudica a validade da instituição do pri-
msiro grau, a qual valerá sem o encargo 
resolutorio. 

CAPITULO XIV 

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAJ'4ENTOS 

Art. 1907. Os testamentos pódem ser ex-
pressamente revogados por outro posterior 
ou por escriptu!'a publica. 

Art. 1908. A revogação feita por testa-
mento póde ser .total ou parcial. 

Si a revogação fôr parcial ou si o tellta-
mento posterior não contiver um clausula 
revogatoria expressa, o anterior subsiste em 

• tudo que não fôr COFltrario ao posterior. 
Art. 1909. A revogação produzirá os seus 

elfeitos, ainda que o testamento posterior 
caduque por indignidade, inc.1pacidade ou 
renuncia do herdeiro nelle nomeado. 

Art. 1910. Considera-se tambem revogado 
o testamento que foi pelo testador, inten-
ciona1men·fie, riscado, cancellado ou rasgado. 

A rt . 1913 . Rompe-se tam bem o testa-
mento, que foi feito na ignorancia de exis-
tirem outros herdeiros. reservatorios dotes-
tador. 

Art. 1914. Cessam, porém, as disposições 
dos artigos antecedentes, quando o testador 
prevê precisamente o caso e salva a legitima 
do herdeiro necessario. 

CAPITULO XV 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 1915. O ·testador póde nomear um 
ou mais testamenteiros para darem cumpri-
mento a suas disposições de ul!tima vontade. 

Art. 1916. O testador póde determinar que 
a posse dos seus bens, no todo ou em parte, 
seja continuada pelo testamenteiro, atê seis 
mezes depois da abertura. da successão. 

Art. 1917. O herdeiro, realizada a hypo-
these prevista pelo artigo antecedente, po-
derá fazer cessar a posse do testamenteiro, 
entregando-lhe uma somma sufficiente para 
o pagamento dos legados ou dando caução 
para o cumprimento. 

Art. 1918. Si o testamenteiro tiver ·a 
posse e a administração dos bens deve reque· 
rer o inventario dos mesmos e promover a 
execução do testamento até á sua partilha. 

Não lhe competindo a posse e a-dministra-
ção dos bens da herança, deve requerer ao 
juiz para ordenar aos herdeiros que lhe for-
neçam o dinheiro necess9.rio para o cumpri-
mento das disposições testamentarias. 

Art. 1919. Cumpre-lhe sustentar a vali-
dade do testamento, exclusivamente, si fôr 
inventariante, e conjunctamente com o in-
ventariante si outrem exercer esse encargo. 

Art. 1920. Si o testador não lhe conced·el' 
prazo mais extenso, deverá prestar as con-
tas da sua testamentaria, dentro de seis me-
zes, cont-ados da notificação de sua nomeação, 

Este prazo poderá ser prorogado pelo juiz, 
havendo motivos justos para fazel-o. 

Art. 1921. As attribuições do testamen-
teiro são pe1·sonalissimas. · 

Art. 1911. O legado é implicitamente re-
vogado, quando o testador aliena total ou 
parcia~mente o objecto da liberalidade ou o 

Art. 1922. Havendo dous ou mais testa-
menteiros, sem discriminação de funcções, 
qualquer delles está habilitado a promover 
a execução do testamento, ficando todcis soli-
dariamente obrigados pela sua gestão. 

Art. 1923. As despezas necessarias para o 
fiel desempenho das funcções do testamen-
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'teiro correrão por conta da massa heredi-
taria. 

Art. 1924. Si o testamenteiro não fôr her-
deiro nem legatario, terá direito a um pre-
mio arbitrado pelo juiz, que attenderá á im-
portancia ela herança e a maior ou menor 
difficuldade da execução do testamento. 

Paragrapho unico. Esse premio não poderá 
exceder a cincJ p.Jr cento da porção disponí-
vel dos bens hereditarios. 

Art. 1925. O testamenteiro que fàr lega-
tario poderá pref<:lrir o premio ao legado que 
lhe tenha deixado o testador. 

Art. i926. Si o testador tiver dis tribuido 
toda a herança em legados. o testamenteiro 
será o inventaeia.nte, não havendo conjuge a 
que deva caber o exercício dessas attribui-
ções. • 

TITULO .IV 

DO INVENTARIO E DA PA~'TILHA 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

DO INVENTARIO JUDICIAL 

Art. 1933. A parHha judicial será prece-
dida pelo inventario e avaliação dos bens. 

O inventario deve começar dentro de um 
mez e as paeti.lhas devem ser ultimada l den-
tro de tres mezes contados da data da succes-
são. 

Este ultimo prazo poderá ser· prorogado 
pelo juiz, si houver justo motivo para isso. 

Art. 1934. O inventario deve descrever, 
individualmente, com clareza_ e precisão, 
t1dos os bens-da herança· e os alheios que 
forem encontrados no espolio do inventa-
riado. 

Art. 1935. A avaliação deve ser feita pelos 
louvados das partes. 

A11t. 1936. Consideram-se partes legiti-
mas, para nomear avaliadores, o inventa-
riante, os herdeiros mai0res e os represen-
tantes do> incapazes. 

O invel).tariamte, porém, sómente nomea-
rá avaliador quando houver divergencia 
entre o dos herdeiros maieres e o des inca-
pJ.zes. 

Art. 1937. A Fazenda Publica só se con-
sidera parte legitima para intervir nas ava-

Art. 1927. Todo herdeiro póde pedir a pw- liações quando fôr c.hamada á succeder na 
t i lha da herança, ainda que o aut·Jr della lh'o fe1lta de outros herde1 ros. 
tenha vedado. Art. I 938. Si o ·espolio não exceder a 

DAS PARTILHAS 

. . . ,· 1500$, e houver entre os herdeiros algum in-
. P?dem tamb?m pe~ll-a os cessteo.anos de capaz, 0 juiz poderá, a requsrimento de 

dt~ettos heredttano., e os c-redores do her- qualquer interessado ou mesmo de . oflicio, 
detro. dispensar as formalidades ordinal'ias e mJ.n-

Art. 1928. Si. os herdeiros tiverem capaci- dar prJceder a um arroL'1metito em Jogar 
· d:xde civil, poderão fazer a part'lha amiga- da clescripção dos bens. 
velmente, por eseriptura publi.c:1, por ter-
mos :oos autos do inventario, ou por escri-
pto particular homologado pelo juiz. , 

CAPITULO III 
DOS SONEGADOS Art. 1929. O bbellião não poderá lavrar 

a escrlptura nem o juiz jnlgJ.r por scnt:mça 
o accordo das partes, antes que ellas provem Art. 1939. · O herdeiro que soneO'ar bens 
ter pago os direitos devidos á Fazenda Pu- da herança, deixando de os dar a descrever 
blica. no inventario, qu'an~o estiver em seu poder, 

Art. 1930. Quando os herdeiros não estão ou omittindo-os na collação n q1:1e for obri-
de accorclo ou algum delle3 não t 3m capaci- gado por direito, será coagido a ontreO'al-os, 

. dadejurldica, a partilha será proccssada -p3. não ;podendo mais ter parte nelles, pa:;.anclo 
rante 0 juiz competente. além disso, a.os seus coherdeiros o valor da: 

Art. 1·931. A divisão dos bens deve ser quillo q<ue tiver sonegado. . 
effectuada com a maior egualdade, não em Art. 1940. Si o auctor ela sonegação fôr o 
attenção simplesmente ao valor que lhes for proprio inventariante ou testamenteiro, será; 
da!ilo, mas tamb 3m á su:J. natureza ·e quali.- além . disso, destituído de suas funcções, 
dade. desde que se fi:1ça provada sonegação. 

Art. 1932. O immovel que não couber no Art. HJ4l. A pena de perder o sonegante 
quinhão de algum herdeiro nem admi.ttir 0 a parte que lhe competiria nos bens sone-
rQcur30 da div :;;ão, será vendido em hasta gados é applicavel, por occasião da partilha, 
publica, si dous ou mais herdeiros não pedi- á f1·~ude que for descobert.a antes da con-
rem que lhe3 seja o mesmo dado em parti- clusao della. 
lha, sem divisão mat'@ria;l, e ella couber nos A de p~g,ar o valor dos bens soneO'ados 
s<il~s quiBhões 011 e.xc::Jdel.~os de pouoó. ,dever,á. ,l!er peiida por.a9ção.ordinarla,.0 
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· Art. 1'942:. Srtis oens sonegad0s não f'úrem 
restituídos p0r n.ão existirem mais em peder 
do soneganiie, deverá elle paga1• o debrG do 
valor dbs mesmes. 

Art. 1943. A acção de senegados póde 
ser , tambem propesta pelos cred0ras da he-
rança. 
·Art. HJ44. A arguição de sonegado só 

póde ser feita ao inventariante-depois delle 
encerrar o inventario com a declaração de 
.lhe não consta-r a existencia de mais algum 
bem do eilpolip a · descrever, e ao herdeiro 
ceo-ferente depois delle ter junpta:de .aos 
autos a sua deciaração dos bens s·ujeit0s <í. 
cql'lação. 

CAPITULO IV 

CAPITULO v 
DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS DO ESPOLIO 

Art. 1955 . Todos os herdeiros devem con-
tribuir para p pagamento das dividas ou 
enc.argos da herança, na proporção das 
suas quotas, sa.lvo disposição do testad0r om 
contmrio. 

Art. 1956. Haven.do no espolio bem im-
movei hypothecado ou sujeito á r'enda, ruas 
resgatavel, cada coherdeiro póde pedir que 
elle seja desobeigado antes da partiLha, mas 
si esta se fizer antes ãa l'emissão oa do re.>-
gate, o irB.m@vel gr·avado será av;aliadGJ na 
mesma proporção dos eutros, dedH-zindo-sc 
do se11 valo1' o do credito hyp0tb.ecaFio, 0u 

.DAs o OL L.A ç õ E s do capital correspoRdente á rentila consti-
tuída sobre elle. 

Art. 1945. Os descendentes que cencor- Paragrapho uni:c0 . O herdei-eo a quem 
rem á successão de um ascen.dente comnmm ccmber o referido imrnovel ficará, pelo mesmo 
devem collacionar as ·doaçõss e os dotes qNe facto, representçmdo todos os OH·tros para 
tiverem delle reéebido em vida. com o credor, e ·responsavel para com elles 

Art. 1946. Devem ser tambem tra.zjd(')s á pelas perdas e damnos que por sua culpa ou 
collaÇão os fmc~e3 accrescides aos bens de falta lhes resultarem. 
que tractao artigo anterior, desde a datada Art. 1957. O immovel da successão, su-
aber tura da successão·. · jeito a onus real ou encargJ não resga.tavcl, 

Art. 1947. Serão dispensados da co!lação · tambem será partilhado deduzindo-se do seu 
as 'liberalidades yue o ascendente determinar valoro do onus ou do capital cor1•esp0nd:en-
que SPjam supportadas por sua terça. te ao encargo. 

Será, porém, conferido o que exceJer úa Art. 1958. Os herdeiros ficam pessoal-
porção disponível da herança. mente obrigados, até a -importanci.a dos seus 

Art. 194$. A dispensa da obrigação de quinhõ~s. para com os credores do espolio, 
collacionar póde ser dada e·m testamento ou sem prejuízo. das acções que a estes compe-
no proprio titulo da liberalidade si fôr ins- tem contra toda a suceessão, emquanto i di-
trurnento publico. visa e sobre os bens que lhes estiverem hy-

Art. 1949. O que renuncia a heraaça e o pothecados ou dados em pcmhor, ou sugeitos 
que é excluído da successão devem conferir á preferencia. 
a~ liberalidades recebidas, para @ fim de res- Art. 1959. O herdeiro que, para remi e 

_ tituirem a parte inofficlosa. · uma hypotheca, pagou mais do que a sua 
Art. 1950. Considm·a-se offi.ciosa a parte parte na divida co.mmum, tem acção regres-

do dote ou doação que exceder á legitima siva pelo excesso contra cada um dos outros 
·de um herdeiro nece.ssario e mais a porção para haver -as respectivas partes. 
de que podia dispor o autor da herança. Art. 1960. No caso de insolvencia de ai-

Art. 1951. A coilação deve ser feii:t por gum dGs co-herdeiras sua parte na sobreJita 
estimação, imputando-se o seu valor no divida rateia-se proporcionalmente por todoJ 
quinhão do herdeiro. os outros. 

Art. 1952. O valor dos bens quo devem Art. 1961. O legatario sempre se presum_e 
ser conferid@s ou coUacionados será apre- desobrigado pelas di vidas da hentnça, salvo 
ciado na época da abertura da successio, o direito dos credores hypothecarios sobre o 
deduzindo-se as bemfeitorias então exis· preclio legado e o dos outl'OS revogarem as 
tentes; entre as quaes não se incluem os liberi.l.liêlade;; fraudatorias dos seus· credores, 
melhoramentos que incumbem ao, usof!'u- si o espolio fôr insolva.vel. 
ctuario. Art. 1962. Todavia o legatario do predio 

Art. H:l53. Não será trazido á collação hypothecado que,. sem ser obrigado, redime 
o immovel que tiver perecido sem çulpa do a hypotheca, fic<L subrogado em todos os di· 
herdeiro. . r a i tos do credor contra os herdeiros. Presu-

Todavia se esta v a seguro, deve ser co lia· me-se que elle está obrigado a remir a hy-
cionada a indemnisação paga pelo segurador. ,potheca sempre que esta fôr posterior- ao 

Art. 1954. As dividas passivas do herdei- testamento em que se fez o legado. 
ro para com o autor da herauça imputar- Art. 1963. Os credores do finado e os ie· 
s_~-hã0 na. quota da devedor. gatarlos podem pedir que o acervo heredita· 
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rio seja separado do patrimonio do her-
deiro. 

CAPITULO VI 

DOS EFFEITOS DA PARTILHA E DAS GARANTIAS 
DOS QUINHÕES . 

Ar&. 1964. Feita a partilha., cada herdeiro 
é considerado como tendo sido titular dos di-
reitos que lho cabem no quinhão hereditario, 
desde a devolução da herança. 

Art. 196·5. Os herdeiros respondem entre 
si pelas pel'turbações e evicções que qual-
quer delles soffrer nos bens do seu quinhão 
hereditario, quando esses factos se fundarem 
em causa anterior á partilha . 

Os coherdeiros poderão afastar de sl essa 
responsabilidade, por uma clausula expressa 
no auto da partilha. 

Art. 1966. A re3ponsabilidade dos coher-
deiros é proporcional ao seus quinhões here-
dltarios, rateiando-se entre todos a parte do 
insolvente. 

CAPITULO VII 

DA RESCISÃO DA PARTILHA 

Art. 1967. A partilha póde ser rescindida, 
quando viciada por vlolencia ou dolo, e 

quando o herdeiro provar que foi lesado em 
mais de um quarto do seu quinhão. 

A acção de rescisão da partilha prescreve 
em quatro annos depois de sua e:trectuação. 

Art. l 968 . Determina-se a lesão pelo valor 
dos bens no tempo da partilha. 

Art . 1969. Aquelle contra quem é movida 
a acção de rescisão póde perimil-a e obstar 
á nova partilha, olferecendo ao autor a im-
pol'tancia da lesão allegada. 

Ar&. 1970. O herdeiro que vendeu, no 
todo ou em pade, o seu direito, depois de 
ter conhecimento do dolo ou de ter cessado 
a violencia, não póde mais intentar a acção 
de rescisão põr qualquel' desses dous mo-
tivos . . 

Art. 1971. Si alguns hens da herança fo-
rem omittidos na partilha , sem que a omis-
são detel'mine pertul'bação na distribuição 
igual dos quinhões, esta será mantida, mas 
dar-se-ha uma sobre-partilha, tendo por ob-
jocio os bens omittidos. 

Art. 1972. Si, de boa fé, tiver havido 
omissão de um herdeiro, cada um do · outros, 
será obrigadJ, na proporção de sua quota, a 
compor o loto do omittido, sem que seja ne-
cessario rescindir a partilha. 

Art. 1973. E' nulla a partilha feita com 
quem não fôr herdeiro. 



Mensa~em uo Sr. Presluente -ua Re~u~llca Dr. M. ferrar ue tam~os Salles 
E 

Exuosi~ão de motivos llo Sr. ministro do interior Dr. EDita cio Pessôa 
Senhores Membros do Congresso Nacional-

Tenho a honra de submetter ao vosso escla-
recido exame o projecto do Codigo Civil BI'a-
zileiro, elaborado pelo Dr. Clovis Bevilaqua 
e revisto por uma commis·são especial de ju-
risconsultos, o qual acaba rle ser-me apre-
sentado pelo Ministro da Justiça, com a ex-
posição que a este acompanha. 

Realizou-se assim a esperança que vos 
manifestei em minha mensagem de 3 de maio 
do corrente anuo. 

Resta agora ao Congresso Nacional, inspi-
rando-se no seu reconhecido patriotismo e 
dedicação a causa publica, converta em 
realidade a legitima e antiga aspiração da 
Nação Brazileira de possuir, reunidas em 
um só corpo, todas as disposições de seu Di-
reito Civil. 

Capital Federal, 17 de novembro de 1900. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

Sr. Presidente - E' de tão grande alcance 
para a vida de um povo a codificação de suas 
leis, e particularmente de suas leis civis,- que 
nunca serão demais os esforços empregados 
para obtel-a . 

Expressão do estado do direito no momento 
em que é promulgado, um Codigo Civil con-
densa os resultados até esse-momento adqui-
ridos pela razão jurídica e revela á Nação 
a sua propria cultura e os meios de acção a 
seu alcance. 

Interpretando as necessidades da época, 
cerca os interesses legítimos de garantias 
adequadas e abre espaço ás espansões da acti-
vidade livre. Definindo de modo preciso os 
direitos e regulando-lhe o exercício, cerceia 
as intrusões do arbítrio e firma entre os in· 
teresses que collidem o equilibrio necessario 
ao regula1· desenvolvimento da vida social. 
Eliminando a~ fórmas imprestaveis, allivi-
ando a intelligencia de uma sobre-carga 
inutil, facilita a acção da justiça, tornando-a 
mais accessivel · aos particulares, impondo-a 
mais lucidamente á consciencia dos juizes, 
dando relevo e nitidez ao seu conceito. En-
feixando os preceitos legaes em um todo 
simples e methodico, expungindo-lhes as 
contradicções e incongruencias, subordinan-
do-os a um systema claro e harmonico, o Co-
digo é como um verbo creaclor que faz brotar 

da confusão e da incerteza a simplicidade lu-
minosa do Direito. 

Essas ·vantagens não foram desconhecidas 
dos antigos·. Prova-o a historia romana, cuja 
codificação ainda hoj e constitue, por assim 
dizer, a trama sobre que se urde a nossa con-
cepção jurídica : prova-o tambem a historia. 
da Península Iberica, de onde procederam os 
nossos antepassados e cüjos monumentos le-
gislativos, a começar do codigo wisigothico, 
si não teem a imponente magestade das con· 
strucções romanas, são todavia repositorios 
opulentos de bons e valiosos princípios. 

Mas foi incontestavelmente neste seculo 
que a importancia da codificação se revelou, 
de morto dominador, á consciencia dos povos. 
E' assim que se explica a generalização do 
movimento que, iniciado na França em 1804 
e na A ustria em 1811, se propagou celere 
por toda a Europa e se extendeu impetuoso 
por toda a America, quebrando as resisten-
cias do tradicionalismo, vencendo a i-nercia 
das idéas adquiridas e dominando até os anta- -
gonismos políticos. O instincto de imitação e 
o amor da novidade seriam explicações mes-
quinhas para a grandeza e extensão desse 
movimento, que só estacionara de certo, 
quando houver feito o seu caminho através 
do direi to privado de todos os povos cu! tos • 

E esse a! v o não está longe. Facil é veritl-
cal·o, examinando o estado actual da legis· 
lação civil da Europa e da Ame rica. 

A Belgica, annexada á França na occasião 
em que Napoleão publicava o seu Codigo, re· 
cebeu-o então e ainda hoje o conserva com pe· _ 
quenas alterações, emquanto se prepara na 
meditação e no estudo para substituil-o por 
um outro genuinamente nacional. 

A Hollanda, depois de reger se durante 
muitos annos pelo Codigo francez, conseguiu 
em 1838 condensar a expressão peculiar de 
seu direito -em uma nova systematização em 
que se equilibram as influencias das idéas . 
francezas e das idéas allemãs. 

A Italia, fraccionada ai nela no momento em 
que lhe chegaram os primeiros impulso3 de 
movimento . de codificação, deixou-se invadir 
por elle e mais tarde, conquistada a unidade 
política, apressou-se em consolidai-a, ado-
ptando em 1865 um codigo civil geral, que se 
póde considerar um aperfeiçoamento do Co· 
digo Napoleão. 
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Pouco depois era Portugal que, livre Só mente o Brazil não tem um Codigo Oi vil I 
emfim do absolutbmo, abandonava aR velhas O seu Codigo são as Ordenações Philippinas, 
Ordenações, e publica.va o seu Codigo Qivil, já repudiadas pelo proprio Portugal, e que 
obra notavel pela prudencia com que pro. contam approximadamente tres seculos de 
curou conservar as tradiçõt s do direito na- existeocia ! · 
cional e pela justiça e ~cgurança de suas Ora, por mais lenta que tenha sido durante 
iuéas, mais do que pela originalidade, talvez esse tempo 3 evolução da sociedade, é - fóra 
não muito fd iz, da sua classificação. de duylda que não póde esta legislação re-

Na Suissa surgem os codigos civis de di- flectir os interesses, as idéas e os sentimentos 
versos cantõeo, alguns de 'les modelos esti- da época presente. Accresce que no seu 
ma·lo3, como 0 de zurich, obra de Bluutschli, tronco vetusto se vieram enxertar, segundo o 

:D u d' h 1 t" exigiram necessidades reaes ou suppostas, 
que se tornou a onte os co Jgos e ve tcos le,is extravaguntes em tão crescido numero 
do grupo germanico. e dominadas por tão diversa orientacão, q.ue 

Dos canlõ :'S subiu o movimento atá á Fe- não é fóra de proposito repetir com um ju· 
deração, que promulgou o Codigo das Obri- rista feancez do seculo passado: ~Temos leis 
gações em 1881 e para mais tarde prepara o inuteis, leis insufficientes, leis esquecidas, 
Projecto de Codigo Civil Suisso, destinado a leis coritradictOJ'ias, . leis per1g0S1;J.S e .leis im-
substituir as legislações cantonaes. possi veis . ~ _ 

A Hespanha, onde os (ueros pareciam obs· Dahi este facto, que em materia de direito 
taculo insuperavel á uni fi cação das leis civis, civil não temoe a sirriplic:daue, a clareza e a 
possue o seu Codigo deste 1889, e o Imperio segurança que, nesta orJem de idéas são VlHl· 
Allemã.o, conseguindo subordinar Ro interesse tagens que a todas superam; temos pelo 
e á gloria do paiz as pretenções dos EstàLlos contrario, a duvida, a confusão, a anarchia, 
conteLlerados, revê-se hoje com orgulho na que faci"Jita a subtileza das interpretações 
obra legislativR de 1896, de uma admiravel cavillosas e escóra a fraqueza das decisões 
correcção scienti:fica, alliada ós mais uteis ap- vn.cillantes. 
plicações do espírito pratico. ' Dos perigos de um ta l est .tdo do Direito 

. A Russia, a Roumania, o Montenegro, . a nos informa a historia das nações. 
Turquia e a Grecia não se mostraram indiT- Foi ;tttendendo a essas considerações, foi 
ferentes ao trabalho de systema tização do inspir.1ndo-me nos ex em pios acima a pontadas, 
Direito Civil. que entendi já ser tempo de enfrentar, com 

A Inglaterra, é verd<tde, tem-se mantido (iecisiio e fiemeza, a obra, difficil, sem du· 
em posição excepcioual, insulada nas suas ~i tia, mas hoje in adia vel, de remodelação do 
tradições, circumstaocia que, no dizer de posso direito civil. 
Tylor da ao direito priva1o inglez uma .es· . Comosabeis, em prineipio do anuo passado, 
tranha feição medieval. 'ponvidou o Governo o Dr. Clovis Bevilaqua, 

Entretanto, mesmo na Inglaterra, juriscon- :lente cathedratico de legislação compa·rada 
sultos os mais eminentes, como Bacon, na FaculdaLle.de Direito do Recife, para ela-
Youog, Barrington e outros, teem salien- borar o Projecto do nosso Codigo Civil, apro-
tado a obscuridade e incoosistencia do direito veitando, tanto quanto possi vel, os trabalhos 
inglez e reclamado a codificação como medida ,congeneres q11e já possuímos e os bons ele-
sal v adora. Já Beotham dizia qua a common mantos do · d1reito vigente. O Dr. Clovis Be· 
law era a vergonha e o flagello do seu paiz, vilaqua estava como que naturalmente' indi-
e empenhava-se por submetter a legislação cado para a grandiosa empreza, não só como 
ingleza a uma codificação homogenea. um dos nossos mais profundos jurisconsultos, 

Como quer que seja, porém, o caso excep- mas twm.bem por já baver desenvolvido em 
ciooal da Inglu terra não constitue razoa vel- eminentes obras de doutrina -o Direito da 
mente um argumento contra as vantagens · Familia, o Dit·eito das Obrigações, o Direito 
da. codificação, que apezar delle, será o ca- d(LS S~•ccessões - quasi todo o Direito Civil. 
n1cteristico da historta do direito.oo &eculo Iniciado o trabalho em abril e terminado 
X.lX. em novembl'o de 1899, remetti-o sem demora 

Na Americaos povos de origem hespanbola a alguns dos nossos mais conceituados ju-
consideram a adopção de uma legislação civil ristas, cuja opinião e conselhos deslljei ouvir. 
de cal'acter nacional como um complemento O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo 0 
da sua emancipação politica. · primei-ro a quem me dirigi, apresentou-~e 

A Bollvia teve o seu Codigo Civil em 1830, extenso elucido parecer, de que em tempo 
o Perú em 1851, o Chile em 1855, o Equador vos dei conhecimento. Mais tarde resol·vi 
em 1862, Venezuela, l8jl, o Uruguayem 1868, reunir os outros juriscon~ultos Drs. Olegario 
a Republica Argentina em 1869, oMexico em Hercu.lano de Aquino e Castro, João Evaoae. 
1870, Honduras e Salvador em 1880, Guate- lista Sayãode Bulhões C .. trvalho, Joaquim0da 
,mala. em 1887. Costa Barrudas, Amphilophio Botelho Freii·e 
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de Carvalho e Francisco ae Paula Lacerda de 
Almeida, em commissão revisora do Projecto, 
sob a minha presidencia. 

Encetal'la a primeira revisão em março deste 
anuo, estava ella concluída em principio do 
agosto, após.51 Eessões . Seguiu-se uma se-
gunda revisão, desta' vez com audiencia ae 
autor, celebrando·se mais 12 sessões . Termi-
nada esta segunda revisão, redigido o Pro-
jecto e impresso de accordo com o vencido, foi 
ainda sujeito a uma nova leitura em tres 
sessões e, em principio do mez corrente, de-
finili vamente approvaclo. 

Corno vêdes, não houve precipitação que 
prejudicasse a marcha regular dos trabalhos 
e a execução da obra; houve, sim , perseve-
rança e esforço por parte daqmlles a cujas 
luzes e patriotismo recorrera o Governo. 

Demais, é preciso ter em consideração que 
não é essa a nossa primeira tentativa para a 
elaboração de um Codigo Civil. Não se deve 
dissociar o projecto actual dos que o prece-
deram. 

O primeiro passo para a codificação do 
Direito Civil patrio foi dado em 1855, quando 
o insigne Teixeira de Freitas, se encarregou 
de consolidal·o. Já antes o assumpto pre-
occupava os nossos homens publicas, pois ju-
ristas como Carvalho Moreira instavam pela 
R evisão geral e classificação das leis civis e do 
processo no Brazil ( 1845) e estadistas como 
Euzebio de Queiroz vacillavam entre a idéa 
de fazer-se uma adaptação do Di_gesto P or-
tuguez de Corrêa Telles e a de preparar-se 
desde logo um Codigo Civil. ln fe lizmente, 
esses desejos não se traduziram em factos. 

Em 1858, estava tel'minada a Consolidação 
das Leis Civis, solida-·construcçã.o de sciencia 
e de direito pratico, emprehendida como 
trabalho preliminar e « de simplificação des-
tinado á grande obra do Codigo Civil Brazi-
leiro, » e encetava-se a codificação confiada 
ao mesmo sabia jurisconsulto, empreza ex-
traordinaria a que elle dedicou todas as 
13nergias elo seu grande espírito até 1872, 
apenas com uma curta interrupção em 1866. 

Em 1872, recinclido o contracto com Tei-
xeira de Feitas, firmou-se um outro com o 
conselheiro Nabuco, que desgraçadamente é 
surprehendido pela morte em 1878, antes de 
ultimada a obra a que se consagrara. 

O novo contractante não era um estranho 
aos trabalhos da codificação do direito civil 
brazileiro. Já em 1851 declinara a missão de 
preparai-a; em 1858 fizera parte da com-
missão incumbida de dar parecer sobr e a Con· 
solidação; na qualidade de ministro, convidara 
Teixeira de Freitas para emprehender a ela-
boração do Codigo Civil e no Conselho de Es-
tado opinara por que se acceitassem as idéas 
do codiftcador, que se propunha a fundir o 
direito commercial com o civ1l e a precedel·os 
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de um codigo geral destinado as difiniç>ões e 
aos princípios communs aos diversos ramos 
da legislação. 

Fallecendo o conselheiro Nabuco, o.lfere· 
ceu-se ao Governo o Dr. Felicio dos Santos 
para continuar a empreza interrompida, e 
tres annos depois, em 1881, apresentava os 
seus Apontamentos . A commissão nesse 
mesmo anno nomeada para emittir parecer 
sobre esse trabalho não lhe foi favoravel, 
embora não lhe desconhecesse o valor nem 
os meritos do operoso jurista. 

Resolveu então o Governo converter a 
commissão revi~ora dos Apontamentos em 
commis::ão permanente para elaborar um 
projeclo definitivo. Fizeram parte desta os 
Drs. Lafayette Rodrigues Pereira, Antonio 
Joaquim Ribas, FranciscoJustino de Andrade, 
Antonio Coelho Rodrigues , AIJtonio Ferreira 
Vianna e Joaquim Felicio dos Santos. 

A commissão foi dissol 'vida em J 8l:l6, depois 
ele se haverem clella retirado os Drs. Ribas, 
Justino de Andrade e Felicio dos Santos, e 
sómente em 1889 foi nomeada outra em sub-
stituição, comp(lsta dos Drs. Oleg·ario de 
Aquino e Castro, Silva Costa, Affonso Penna, 
Souza Dantas, Coelho Rodr igues e José Julio, 
sob a presidencia do Ministro da Justiça, Dr. 
CandilJ.o de Oliveira. 

lam os trabalhos dessa nova commissão 
marchando com regularidade, quando sobre-
veiu a queda ela Monarchia. 

A Republica não podia deixar de pre-
occupar-se com o grave assumpto e, querendo 
emprehender al ,zuma cousa de mais decisivo, 
incumbiu em 1890 o Dr. Antonio Coelho Ro-
drigues de redigir o projecto do Codigo Civil 
Brazileiro. 

Concluído em 1893, não foi o projecto ac-
ceito pelo Governo, em virtude do parecer 
da commissão que o examinára . A' vista 
disto, resol véu o seu autol' o:fl'erecel-o ao Se-
nado ela Republica, onde representava então 
o Estado do Piauhy . 

Depois de largo e luminoso ·debate nessa 
Casa elo Congresso, foi resolvido, a 6 de no-
vembro de 1896 . que se autorizasse o Go-
verno a contratar «com um jurisconsulto ou 
com um~ commissão de jurisconsultos bra· 
zileiros a revisão do projecto do Codigo Civil 
organizado pelo Dr. Antonio Coelho Ro-
drigues.» 

Essa resolução ficou pendente de delibe-
ração da Camara dos Deputados, que lhe não 
deu andamento . 

Do que acabo de expôr, creio poder con· 
cluir: 

I. o Que desde 1855, com pequenas inter-
rupções, de 1886 a 1889 e de 1896 a 1899, o 
pensamento brazileiro se lem applicado di-
recta e esforçadamen te á consecução de um 
Codigo Civil; 

21 
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2. o Que esses esforços mantidos perseve-
rantemente durante 40 annos e corajosa-
mente r ecomeÇados sempre que os desfalle-
cimentos ou outras circumstancias adversas 
os vinham interromper, constituem uma 
verdadeira cadêa, sem solução de coutinui .. 
dade, já porque o a pparecimento das mesmas 
pessoas em duas ou mais das tentativas in di-
cadas firmou entre estas um bem accentuado 
traço de u nião, já porque os estudos succes-
sivamente feitos vieram aplainando as diffi-
culdades, robustecendo, com a experiencia, 
a r azão j uridica e coucorrenclo com valiosos 
subsídios para o trabalho de hoje, que se 
apresenta como o resumo dos precedentes, 
add itado pelos ensinamentos da doutrina e 
da legislação compar ada . 

Estudando a historia das codificações mo-
dernas, será facil reconhecer que nenhum 
povo consumio tanto t empo em conquistar 
um Codigo Civil. 

Na França, o primeiro pl'oj ecto de C&mba-
céres foi apresentado em 1793 e em 1804 já 
o paiz ent rava no regimen tlo Codigo. 

A Allemanha gastou vinte e dous annos, 
desde 1874, época em que o Conselho Federal 
nomeou a Commis:;ão preparatoria encarre-
gada de fixar o plano e o methouo da elabo· 
r ação do Codigo, até 1896, data da sua pro-
mulgação. E o Imperjo All emão, mais do 
que ditficu lclades de pura elaboração, teve 
que vencer as resistencias dos costumes atfei-
çoados aos diversos regimens jurídicos e a 
desconfiança dos Estados par ticulares· que se 
defendiam nas suas legislações autonomas 
como num reducto, receiosos de serem in tei-
ra~ente absorvidos. no vas to organismo im:-
perial, que se ergma pujante e avassalador 
com a victoria sobre a França . 

A Hespanha teve, em 1851, um projecto 
de Codigo Civil; mas essa prim~ ira tentativa 
parecia definitivamente abandonada si não 
esquecida, quando em 1880 recomeç~ram os 
trabalhos de. organisação do Codigo, que 
desta ver. foram coroados de ex i to em 1889 . 

Poderia levar adiante o confronto, cada 
vez mais frisante, si não me detivesse o re-
ceio de alongar·rnfl demasiado. 

Uma outra conclusão pólle·se ainda tirar 
rlo h istoJ'ico quo fiz rlls tenta t i v as de codi· 
:tlc1çí'í,o Antre nó~ o él q 10 a iniciRiiva. do Go· 

verno actual, convidando um jurisconsulto 
a prepar ar o projecto do Codigo C i vil Bra-
zi!eiro, tendo em vista os trabalhos anter iores, 
é, ele a lguma fôrma, a realização do pensa-
mento do Senado, ex presso no projeeto n. 35, 
de 1896 . . 

A idéa da codificação já está sufficiente-
mente amad urecida entre nós; os estudos 
necessarios já fo ram feitos na medida de 
nossas força~ e a Nação anceia por ver r efle• 
cticla na esphera do direito privado a ex-
pressão nit ida e vigorosa de sua unidade 
politica, e por sen.tir no dominio jurídico a 
!'orça oohesiva que ha de promanar do Codigo 
Civil como base elos Codigos Processuaes dos 
Estados. 

Não vos farei, Sr. P residente, uma ex po-
sição circumstanciacla do systema seguido 
nem das innova'Ções propostas pelo ·projecto . 

Para caracterizai-o, porem, nas suas idéas 
fundamentaes e dells vos otferecer uma ra-
pidi1 vis ta de conjuncto, direi que póde ser 
considerado um natural desdobramento do 
direito patl'io vigente, ao influxo das cor-
rentes do pensamento moderno, do qual 
proctHO.U refiectir as conquistas já incorpo· 
rarfas ao patrímonio humano, e que ao prin· 
ci pio de liberdade que domina o direito 
pr ivarlo oriundo da Revolução Franceza , 
principio que dignifica e estimula o individuo, 
associou o principio da solidariedade humana, 
por influencia do qual o direito encara os in-
divíduos não como seres isolados, mas como 
etqmentos de um todo de ordem mais elevada 
e, harmonisando todos os intereses , ampara 
aq11elles que, de outro modo, não poderiam 
re~st ir no confl icto vital. 

l!.ntrego·.VOS, s~ . presidente, o Projecto do 
Co1i1go C1vll Braztle1ro, para que vos digneis 
arresental-o ao Congresso Nacional, de cujo 
saber e \)atriot ismo espera o Brazil a votação 
de:;ta let ha t antos annos promettida, e, con· 
cluindo, seja· me licito externar os votos que 
faço e que, acredito, serão os votos de toda a 
Nação, para que o resultado de tão prolon-
g.a~os labores não seja, ainda desta vez, uma 
SHflples obra de littera tura j uriclica accre-
scentada ao ca tnlogo das que já possui mos . , 

pa.pital Federal, lO de novembro do i900, 
- Epitacio Pessôa, 
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PROJWCt'O DH CODlUO CIVlL llltAZlLm!M 
TITULO PRELIMINAR 

Art. 1. 0 A lei promulgada na fórma da 
Constituição, si não fixar outro prazo, seril 
obeigatoria: na Capital Federal e nas dos 
Estados, tres dias depois de publicada na res-
pectiva folha official; no3 municípios, trinta 
dias depois de su:1 publicação na Capital do 
Estado respectivo. 

O Governo Federal providenciará sobre a 
publicação da lei nas capitaes dos Estados. 

Art . 2. o Quando a execução ela nova lei 
ficar dependendo da expedição de regula-
mento do Poder Executivo, os prazos do ar-
tigo antecedentes serão contados da data tln. 
publicação do regulamento, na forma esta-
belecida pelo mesmo artigo. 

Art. 3. 0 Desde que a lei ó obrigatoria, 
ninguem póde allegar a sua ignorancia .. To-
davia, os actos praticados em contrario ás 
suas disposições, antes de conhecidas, por 
falta de publicação otficial, serão validos, 
sem prejuízo dos recursos ainrla cabiveis na 
conformidade da legi ~tação anteriot• . 

Art. ·J. o A tlflmom na publicação oll1ci :~ I 
da lei devidamente promulgada. ou a :;ua 
occultação , promovid·l. ou occasiona.•la. por 
funccionario publico de qualquer oedem ou 

ça.tegoria, é consideeada opposiçã.o di.recta e 
effectiva á execução da mesma lei. 

Art. 5. 0 A lei não prejudicará em caso 
algum direitos adquiridos, actos jurídicos 
já perfeitos e a causa julgada. 

§ I. o Consideram-se adquiridos não só os 
direitos que o titular ou alguem por elle já 
póde exercer, como aquelles cujo exercício 
depende de prazo prefixado ou condição pre-
estabelecida e não alterava! a arbitrio de 
outrem. 

§ 2. o Considera.-se acto jurídico perfeito o 
que está concluido na conrormidade da lei 
vigente ao tempo em que fbi praticado . 

§ 3. o Considera-se co usa julgada a decisão 
judiciaria, contra a qual não cabe mais re-
curso ordinario. 

Art. 6. 0 Salvo a disposição do artigo ante-
cedente, a lei interpretativa se considera da 
mesma data da interpretada. 

Art. 7. o As leis reJa ti vas ao estado das 
pessoas applicam-se, desde quo se tornam 
obrigatorias, aos que se acham nas condições 
por ellas estabelecidas. 

Art. 8. o Uma lei só póJe ser derogada ou 
revogada por outra. -

Art. 9. 0 A lei posterior revoga a. anterior 
em tudo que lhe fôr contrario. Tocavia, a 
dispos ição especial posterior não revoga a 
geral anLerior; nem a geral po.~teriol' revoga 
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a especi al antet' ior, quando aquella não se 
referir a esta, explícita, ou im plicitamente, 
para alter ai-a. 

Parag-rapho unico. Tambem se considerará 
revogada a lei an terior quando a posterior 
regular por completo a mesma materia . 

Art. lO. As leis federaes são obrigatorias 
em todo o territol'io brazileiro, nas suas 
aguas territoriaes, e no ex trangeiro até onde 
se extender a sua extraterritorialidade, reco-
nhecida pelo direito ou pelas convenções 
internacionaes . 

Art. 11. O juiz não póde recusar-se a de-
cidir as causas submettidas ao seu conheci-
mento, sob pretexto de silencio, obscuridade 
ou dubiedade da lei. 

Art. 12. A lei que faz excepção ás regras 
geraes só pôde ser applicada aos casos nella 
especificados. 

Art. 13. Nos casos omissos a:pplicam-se as 
disposições re~uladoras dos casos analogos e, 
na falta destas, os princípios geraes de di-
reito. . 
- Art. 14 . Ninguem pôde derogar, por con-
venção, as leis que r·egulam a constituição 
da família, nem as que interessam á ordem 
publica e aos bons costumes . 

Art. 15. Não será applicada, no Brazil, ~ei 
extrangeira contraria á wberania nacional, 
offensiva dos bons costumes ou directamente 
incompatível com uma lei federal braq;ileira 
fundada em motivo de ortlem publica . 

Art. 16. São r econhecidos no Brazil os di· 
reitos adquiridos em virtude de sentença ou 
acto praticado no extrangeil'o, segundo a lei 
rASpectiva, comtanto que não importem 
offensa á soberania nacional, á ordem publica 
ou aos bons costumes. 

Art. 17. A fôrm a extrínseca dos actos pu-
blicas ou particulares é regulada pela lei do 
lagar em que são praticados. -

Art. 18. Os meios de prova são regulados 
pela lei do lagar onde se verificou o acto ou 
facto qne se tractar de provar; si, porém, a 
lei commum das partes auctorisar meios diffe-
rentes, estes serão admissíveis entr,e ellas. 

Art. 19. A prescri p~ão ex tinctiva é r egida 
pela lei do Jogar em que se or iginou a obri-
gação, e a usucapião, pela da situação dos 
bens. Si estes forem moveis que tenham 
mudado de logar ent:-e o começo e o fim do· 
prazo da usucapião, esca será regubda pela 
lei da situação delles ao tempo em que se 
consumma.r. 

Art. 20. A lei nacion al da pefsoa r ege o 
seu estado e capacidade . Todavia, o estado 
e a capacidade civil serão subsidiariamente 
regulados pela lei do domicilio e na falta 
deste pela da residencia: 

a) quando a pessoa não tiver patria, por 
havel-a perdido em -um paiz e não havei-a 
adquirido em outro; 

b) quando a pessoa ti ver duas patrias, em 
razão de confl icto não resol vido das leis do 
pa iz do nascimento e do paiz de ori gem ; ex-
cepto si uma das patrias fôr a brazileira, 
caso em que deverá es ta prevalecer . 

A capacidade das pessoas jur ídicas é r egu-
lada pela lei de sua ~éde, salvo, quanto ás 
extrangeiras, auctorisação do Governo para 
fun ccionarem ou fazerem valer seus direitos 
no Brazil. 

Art. 21. Ninguem póde prevalecer-se da 
murl ança de nacionalidade em prejuízo das 
obrigações que houver contrahido anterior-
mente. 

Art. 22 . Os brar.ileiros que se acharem no 
extrctngeiro poderão ca~ar segundo a fôrma 
legal do paiz em que esti ver em, ou segundo 
a estabelecid a, pelo Codigo Civil Brazileiro, 
devendo ser , nesta ultima hypothese, o casa-
mento celebrado perante o agente consular 
ou di plomatico do Brazil no lagar. 

Art. 23. Em qun,lquer dos casos do art igo 
antecedente , deverão ser respeitadas as dis-
posições do Codigo Civil que exigem publi-
cações de proclamas e estabelecem impedi-
mentos matrimoniaes. 

§ l . • Os proclamas serão publicados no 
domicilio do contrahente brazileiro ou no 
domicilio de cada um dos contrahentes, si 
am bos forem brazileiros. Hi o con trahente 
brazileiro não tiver domicilio no Bra zil , as 
publicações dos proclamas ser ão feitas no 
teu ultimo domicilio nacional. 

§ 2 . • Os interessados poderão oppor os im-
pedimentos legaes, perante o agente coo-
~ular ou diplomatico do lagar om!_e se tiver 
~e r ealizar o casamento, e o agente os com-
municará, de officio, ao contrahente ou con-
tra hentes brazileir os, para que sejam levan-
tados no fôro de seu domicilio nacional. 

§ 3. • Uma copia authentica do acto de ca-
samento será r emettida ao juiz do domicilio 
nacional do conjuga brazileiro, afim de ser 
feita a inscripção no livro do r egistro civi l. 

Si ambos os conjuges forem bra7.ileiros, 
bastará que a inscri pção se faça, no domicilio 
nacional do marido. 

Art. 24. As disposições do Conigo Civil 
Brazileiro sobre os im pedi mentos e as fol'ma· 
lidades preliminares do casameuto são appli· 
cave is aos estrangeiros que se casarem no 
Brazil. 

Art . 25 . O estrangeiro que quizer casar 
no Brazil, deverá , além disso, pl'ovar que se 
acha em con dições de contraltir casamento 
segun do a sua l ei nacional. Essa prova far -
se-ha por meio de certi fi r.ado, quer do g,mte 
consular ou diplomatico, quer de auctori· 
daue competente de seu paiz, ou J!Or outro 
modo julgado sufficiente pela auetoridade 
local. 
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Art. 26. Os effeitos civis do casamento em 
relação á pessoa elos conjugas serão regu-
htdos pela lei nacional elo marido. 

Art. 27. O regim~n dos bens entre os 
conj uges de nacionalidade differente, na au-
sencia de pactos a.nte-nupciaes, será deter-
minado pela lei do primeiro domicilio con-
jugal. 

Art. 28. Si o casamento fôr celebrado pe-
rante o representante consular ou diploma-
tico do paíz de origem do marido, será a lei 
nacional deste, na ausencia de declaração 
em contrario, a reguladora do regimen ma-
trimonial, dos bens. 

-Paragrapho unico. A lei nacional regu-
lará tambemo regimen matrimonial, quando 
os conjuges extrangeiros tiverem a 
mesma nacionalidade. 

Art. 29. Embora a tutela do incapaz seja 
regulada por sua lei nacional, as auctori-
darles brazileiras t erão competencia para 
tomar provisoriamente, as medidas neces-
Sflrias á protecção da pessoa e conservação dos 
bens do incapaz exteangeiro, até que o Estado 
respectivo proveja como de direito. 

Art. 30. A tufula do incapaz extrangeiro 
será regu lada pela lei braz ileira : 

1. 0 Si, por qualquer motivo, oe:stado a que 
pertence o incnpaz não providenciar para 
que llle seja dado tutor ou curador, não 
obstante · se aebar informado dessa necessi-
dade; · 

2. 0 Si o tutor ou curador, nomeado por· 
quem ti ver direito de fazel-o, residir no 
Brazil. 

Art. 31. Logo que fôr informado pelas 
auctoridades locaes de que existe um in· 
capaz extrangeiro, a cuja representação é 
preciso prover, o Govemo br,lzileiro commu-
nical-o-all ao Governo extrangeiro compe-
tente. 

Art. 32. Sal v o os de localisação perma-
nente que ficam como os immoveis, sujeitos 
a lei ele logar de sua situação, os bens mo· 
veis são regulados pela lei pessoel do pro-
prietario. 

Art. 33. Os bens moveis, cuja situação 
fôr mudada, pendendo acção real sobre 
e1les, continuam sujeitos :o lei da situação 
que tinham quando foi iniciada a mesma 
acção. 

Art. 34. As obrigações eonvencionaes, 
assim como as que se originam de decla-
ração unilateral da vontade, serão regu-
ladas: 

a) quanto a substan0ia, pela, lei do logar 
onde foram celebrados o:> actos que as origi· 
naram, salvo estipulação em contrario, 
of:fensa ao direito uacional dos pactuantes ou 
á ordem publica; 

b) quanto aos seus effeitos e ao modo de 
!=JXecução pela lei do loga1• onde se cum~ 
prirem. 

Seguirão, porém, a lei brazileira as obriga-
ções que pelo seu objecto, só no Brazil, forem 
exeq ui veis. 

Art. 35. As obrigações resultantes de actos 
illicitos são regidas pela lei do lagar onde 
foram praticados os factos que lhes deram 
causa. 

Art. 36. Abre-se a successão hereditaria 
no ultimo domicilio do auctor da herança. 

Art. 37. A ordem da vocação hereditaria 
e o direito dos herdeiros legitimas regu-
lam-se pelo direito nacional da pessol:). ele 
cuja successão se trata, salvo o que se acha 
disposto no li v. IV, tit. I, cap. VI e tit. li, 
cap. li, sobre heranças vagas abertas no 
Brazil. 

Art. 38. A forma do- testamento é regulada 
pela lei do lagar em que é feito; e a sub· 
stancia,, pela lei nacional do testador, vi· 
gente ao tempo de sua morte. 

Art. 39. A competencia, a fórma. do pro-
cesso e os meios de defesa são regidos pela 
lei do lagar onde se mover a acção. 

Art. 40. As ·sentenças dos tribúnaes ex· 
trangeiros serão exequiveis no Brazil, me· 
diante as condições estabelecidas pela lei 
brazileira. 

Art. 41. Não exigirá fiança ás custas do 
processo áq_uelle que invocar a intervenção 
dos t1•ibunaes brazileiros, para a solucão <!e 
qualquer pendencia de ordem· privada, ainda 
que resida fóra da Republica. 

PARTE GERAL 
TITULO UNIOO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. lo. Este Codigo reconhece e regula: 
1 o. Os direitos e deveres das pessoas na-

turaes e jurídicas entre si ; 
2. 0 Os direitos e obrigações das mesmas 

pes-soas em relação aos bens. 

LIVRO PRil\IEIRO 
Das pessoas 

TITULO I 
DIVISÃO DAS PESSOAS 

CAPITULO l 
DAS PESSOAS NATURA.ES 

Art. 2. o Torlo ser humano é capaz de di· 
reitos e obrigações na ordem civil 

Art. 3 _o A lei não reconhece distincção 
entre naciooaes e extrangeiros para a acqui-
sição e gozo dos direitos civis. 
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Art. 4.0 A personalidade civil do ser hu-
mano começa do nascimento com vida ; mas, 
desde a concepção a lei garante os direitos 
eventuaes do nascituro. 

Art. 5. 0 São absol utamente incapazes de 
exercer por si os actos da vida civil: 

I. o Os menores de quatorze annos, de 
de ambos os sexos ; 

2. o Os loucos de todo o genero; 
3. 0 Os surdos-mudos, sem educação que os 

habili te a fazer conhecida sua vontade ; 
4 . o Os ausentes declarados taes em juizo. 
Art. 6. o São incapazes, relativamente a 

certos actos, ou ao modo de exercel-os: 
l . o Os maiores de quatorze annos, em 

qu·•n to não completarem vinte e um; 
2. o As mulheres casadas, emquanto sub-

sistir a sociedade conjugal, com as restric· 
ções constantes do li v. 1 da parte especial, 
tit. li, cap. I!I. 

Art. 7. 0 A incapacidade absoluta ou rela-
tiva é supprida pelo modo estabelecido na 
parte especial deste Codigo . 

Art. 8. 0 Na protecção que o Codigo Civil 
dispensa aos incapazes, não se comprehende 
o beneficio de restituição. 

Art • . 9. 0 Aos vinte e um aunos completos 
termina a minoridade; todavia o menot' que 
1iver completado dezoito annos poderá ser 
declarado maior . 

Si o menor estiver sobre o patrio poder, 
essa declaração será feita pJr quem exercer 
esse poder, e homologada pelo juiz . 

Si estiver sob tutela, serà feita ju;Hcial-
mente, a requerimento do menor auctorisado 
pelo tutor. 

Art. 10 . A existencia da pessoa natural 
termina com a morte, e esta se presume no 
caso de ausencin, nos t ermos dos arts. 572 
e 573 . . 

Art. ll. Si duas ou mais p~ssoas fallece-
rem na mesma occasião, sem que se saiba 
qual dellas morreu primeiro, presume-se qne 
morreram simultaneamente. 

CAPITULO li 

DO REGISTRO CI VIL DOS NASCIMENTOS, CASAMEN· 
TOS E OB!TOS 

Art. 15. os erros verificados nos termos do 
reg1stro civil poderão ser rectificaclos, á mar· 
gem , depois de justificados judicialmente, 
pela parte interessada, com citação do offi· 
cial do registro e do Ministerio Publico. 

Art. 16 . A fa.lta dos te1•mos por omissão 
ou extra vi o dos lançamentos- ou por perdas 
dos livros, poderá set' justificada do mesmo 
modo, conjuctamente com o facto cujo termo 
se tratar de supprir. 

Art. 17. A ratificação de nome, sobrenome 
ou appellido, e a mudança de sol:renome ou 
appellido poderão ser registradas por despa-
cho do juiz, em petição motivada do r eque-
rente ou de quem de direito o representar. 

CAPITULO lli 

DAS PESSOAS JURlDICAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES OERAES 

Art. 18. As pe~soas jurídicas são de direito 
publico ou de direito privado. 

Art. 19 . São pessoas juridlcas de direito 
pui.Jlico interno : 

a ) o aggregado dos Estados Brazileiros, 
considerado como unidude nacional; 

b) cada um dos Estarlos contidos na Fede-
ração Brazileira; 

c ) ca,Ja um dos munici pios cousti tucional· 
meqte organisado no te rri torio brazileiro. 

Art. 20 . São pessoas jurídicas de direito 
privado : as sociedades civis c as fundações , 
quap.do devidamente in8cri ptas, e as socie.: 
ciades commerciaes, obser·vadns as dispo8ições 
do qireito commercial. 

Af. t. 21. Este Codigo reconhece as pessoas 
juri~icas estrangeiras ; mas, as de direito pu-
blico não poderão possuir immoveis no Bra-
zil, sem prévia autorisação do Governo Fe-
deral. As de direito privado serão, em tudo, 
equiparadas as nadonaes, desde que submet· 
tam ás leis e os tribuoaes do paiz, condicção 
tambem necessaria para que possa ter, no 
Brazil, sucursal, agencia. ou estabelecimento 
que as represente legalmente. 

Art . 2~. E' applicavel ás pessoas jurídicas 
o di~post') no art. 8°. 

SJ.i:CÇÃO li 

SOC!EDAD"lS C I VI~ COM PERSONAL!DADJ•: JUR!DICA 

Art. 12. Os nascimentos. casamentos e 
obitos serão registrados em livros ]'ara esse 
:fim defltinados, os q ues devem ser abertos, 
numerados, rubricados e encerrados pela au-
ctoridade j urliciaria competente . 

Art. 13. Os termos de nascimento, ca~a- Art. 23 . Não poderão constituir-~e nem 
menta e obito serão sempre gra tuitos . funccionar no Brazil, sem prévia auctorisação 

Ar-t. 14. A certidão extrahida dos livros as sociedades, agencias ou estabelecimentos 
do registro civil pelo respectivo otllcial, fará rle seguro, ou dJ monte-pio, nem as destina-
prova plena, emq uanto não !ôr contenciosa-~ <.las ao fornecimento de generos alimentares . 
mente demonstrada a sua fal~idade ou a do Sl tiverem de fuuccionar na Capital Federal 
termo corrospondente. ou em mais de um Estado, a dieta auctor-isa-
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ção será concedida pelo Governo na União ; 
si, porém, em um Eó Estado, pelo governo 
respectivo. 

Art. 24. As sociedades organisadas, como 
pessoas jurididas, teem existencia distincta 
da dos socios que as compoem. 

Aquellas que não tiverem personalidade 
jurídica serão regidas -pelas disposições do 
li v. lU da parte especial deste Codigo, rela· 
tivas á sociedade, valendo, todavia, como 
contracto entre os socios; e os actos jurídicos 
praticados em nome .dei! as obrigarão pessoal-
mente o seu auctor, em relação a terceiro. 

Havendo mais de um auctor, a responsabi-
lidade será solidaria, salvo o direito regres-
sivo contra os demais socios, para a devida 
indemnisação. 

Art. 25. A sociedade organisada, como 
pessoa jurídica, é representada nos actos ju-
diciaes ou extra-judiciaes, por seus directores 
ou gerentes, incumbidos de sua administra-
ção. 

Art. 26. A sociedade, como pessoa jurídica 
deixa de existir e procede·se a respectiva 
liquidação : 

1.0 Quando a maioria dos socios tiver resol-
vido sua dissolução, resalvados os direitos da 
minoria e de terceiros ; 

2. 0 Quando cahir em estado de insolvencia 
judicialmente verificada ; 

3. o Quando expirar o prazo estabelecido 
para sua duração; 

4. o Quando realisado o fim para que fôra 
organisaua; 

5. o Quando decretada sua dissolução pela 
auctoridade competente ; 

6. 0 Quando o numero de socios ficar redu-
zido a m'enos de sete, si ella se tiver consti-
tuído sob a !órma anonyma, e a menos de 
tres nos outros casos. 

Art. 27. A dissolução só pode ser decretada 
pela auctoridade nos casos dos ns. zo, 3° e 6° 
do artigo antecedente, ou a requerimento de 
qualquer sacio, quando a direcção da socie-
dade comprometter o interesse publico. 

Paragrapho unico. A dissolução das >ocie-
dades de fins economicos não comprehendidas 
no art. 23, rege-se pelps preceitos estabele-
cidos na secção competente da parte especial 
deste codigo. 

Art. 28. Extinguindo-se uma sociedade de 
fins idéaes, cujos estatutos não disponham 
sobre o destino ulterior de seus bens, e não 
tendo os socios tomado a respeito uma deli-
beração válida, será' o patrimonio socia 1 de-
volvido a um estabelecimento do município 
ou do Estado, que prosiga o mesmo fim. 

Não bavendo no município, nem no Estado 
estabelecimento algum nas contlicções intli-
cadas terü. lagar a devolução em favor do 
fisco do Estado. 

Art. 29. Extinguindo-se uma sociedade de 
fins economicos, o remanescente do haver so-
cial partilhar-se-á entre os socios e seus her-
deiros. 

SECÇÃO Ili 

FUNDAÇÕES 

Art. 30. No acto constituitivo da fundação 
deve o seu instituidor, seja pessoa natural 
ou jurídica, fazer-lhe dotação especial de 
bens livres e desembargados, e declarar não 
I!!Ó o fim a que a uestina, como tambem o 
modo pelo qual deve ella ser gerida e repre-
sentada. · 

A fundação é representada pelas pessoas 
incumbidas de sua administracão, as quaes 
poderão delegar seus podet'es a um ou mais 
procuradores geraes ou espec:iaes, de accordo 
com as disposições dos seus estatutos. 

Art. 31. A fundação póde ser constituída 
por escriptura publica, estando o instituidor 
na livre disposição e administração de seus 
bens, ou por acto de ultima vontade. 

Art. 32. Quando os bens destinados á fun-
dação forem insuffi.cientes, deverão ser redu-
zidos a títulos da divida publica ou adminis· 
trados segundo as disposições do instituidor, 
até que, pelos seus rendimentos, accumulados 
ou por novas dotações destin.adas ao mesmo 
fim, possam ser effi.cazmente ~pplicad<?S. 

Art. 33. As fundações ficarao sob a mspe-
cção do Ministerio Publico do Estado onde 
estiverem situadas. 

Si extenderem sua acção a mais de um 
Estarlo, ficarão sob a inspecção do Ministerio 
Publico de cada um clelles, · 

O disposto em relação aos Estados tem 
applicação ao Districto Federal. 

Art. 34. As pessoas encarregadas da appli-
nação dos fundos, logo que tiverem conhe-
cimento da instituição, formularão, de accor-
do com as bases desta, os estatutos pelos 
quaes se ha de reger a fundação, submettcn-
do-os, em seguida, á approvação da aucto-
ridade competente. 

Si fôr denegada a approvação, poderá esta 
ser supprida pelo juiz competente do Estado 
ou,. do Districto Federal, com os recursos 
legaes. 

Art. 35. Os estatutos da fundação só pode-
rão ser modificados sob as seguintes condições: 

1." Que a modificação seja decidida pela 
maioria apsoluta da corporação ou das pes-
soas que teem direito de gerir e representar 
a fundac:ão; _ 

2." Que não contrarie o fim da fundaçao ; 
3, a Que seja approvacla pelo respectivo 

inspector. . 
Art. 36. A maioria >encida, na modifi-

t'ação dos estatutos, podeJá, dentro de u~n 
anno, recorrer ao jniz competente para pechr 
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a ann ullação della, ficando sa lvo o di reito 
de terceiros. 

Art. 37. Verificando-se que é nociva ou 
jmpossivel a manutenção de uma ~undaçã_?. 
ou vencido o prazo de sua duraçao, serao 
os seus bens, salvo disposição em contrario, 
do acto consecutivo ou dos est!l.tutos, incor-
porados ás outl'as fundações que se des tinem 
ao mos mo ou analogo fim. 

Art. 38. Esta verificação póJe ser promo-
vid~t pela ma.ioria de que tra~a o art.. 35, 
ou pelo in pector da fundaçao, mcdtante 
acção contenciosa. 

1\ EOI~'l'RO ClVH, DAS P E SSOAS JUR!DICAS 

Art. 39. Para as inscripções das asso-
ciações e fundações , de accot-do com o dis-
posto no art. 20 deste Codigo, have rá na 
Capital Federa.! e na dos Estados, um registro 
publico, feito em livro espe ~ial e ao nexo ao 
registeo predial, em conformidade do regu-
lamento que fôr expedido pelo Governo da 
União. 

A iuscripção far-se- ha á vista do contracto 
social, os tatu tos ou compromisso, devida-
mente authenticados, os quaes ficarão arcbi-
vados no carto1•io elo regi tro predial, bem 
assim o acto de auctorisação, no caso do 
art. 23. 

Art. 40. Não só o acto constitutivo, mas 
tambem o registro, deverão conter as seguiu· 
tes declarações: 

1." A denominação, fius e séde da associa-
ção ou fundação ; 

2." O modo pelo qual é administrada. e 
representada, <tctiva e passivamente, em 
juizo e em geral nas sm•s relações com 
terceiros; 

3." Si o estatutos, contncto ou compro-
misso são reformavcis no tocante á adminis-
tração, e de que modo ; 

4. n Si os membros respondem subdiaria-
mente pelas obl'i"'ações da associação ; 

5." Os caos de extincção e o destino do 
re pectivo patrimonio. 

Art. ·t!. Antes da inscripção, os estatutos, 
coutract ou compromisso serão publicados 
iutegmlmente, ou por exteacto que contenha 
as declal'açães a qne se refere o artigo 
antecedente, n~• folha. official da capital onde 
a sociedade ou fundação tiver sua séde. 

Paragt•apho unico. Torla as alteJ•açõos que 
soffe r o acto constitutivo deverão ser publi-
cada · e escriptas do mesmo modo, sob pena. 
de não poderem ser oppostas a. terceiro . 

SECÇÃO V 

PESSOAS J URIDICAS DE DIREITO PUBLICO 

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

1. o Quando estes agirem no exercício de 
suas funcções, excepto si praticarem abusos 
ou omissões, pelo~ quaes serão os unicos 
responsa veis; z.o Quando, em nome dellas, praticarem 
actos de direito privado, dentro dos limites 
de suas attribuições. 

TlTULO li 

DOM ICI LIO CIVIL 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Ar. 43. O domicilio civil da pessoa natu-
ral é o logar onde estabelece de modo defini-
tivo sua residencia. 

Art. 44. Si, porém, a pessoa tiver a séde 
de seus negocies ou occupações eJ;U 1ogat·es 
idi:I:I'erentes, ou si a sua residencia t'ôr em 
Jogar di verso dA. séde de seus negocies ou , 
occupações, será havida por domiciliada. em 
qualquer desses legares. 

Art. 45. Aquelle que não tiver residencia 
habitual conltecida, nem puder justificar 
posse de domicilio, de accordo com o dispo to 
no art. 43, será havido por domiciliado onde 
fôr encontrado. 

Art. 46. A disposição do artigo antece~ 
dente applica-se ao viajante, quanto ás obri-
gações que contrahir em viagem. 

Art. ,17. A mudança do domicilio de uma 
pessoa opera-se pela transferencia de sua 
residencia, acompanha~la da intenção de fixar-
se em outro logar. 

Pa1•agrapho unico. A prova da intenção 
deve ser feita. pelas declarações da pessoa 
mudada, ó.s municipalidades dos Jogares de 
onde sae e p,ua onde vae; e, na falta. dessas 
declarações, póde pt'esumir~se a intenção 
pelo f<tcto ela mudança e pelas circumstancias 
que o acompanha.rem: 

Art. 48. O domicilio das pe soas jurídicas 
de direito priva.r!o é onde estiver a séde de 
sua administração ou direcção, si outro não 
lixal'em os e tatu tos. 

Tendo, porém, a pessoa jlll'idica· div'et'5os 
estabe lecimentos em circumscripçõesjurisdic-
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cionaes diiferentes, cada um delles se1·á 
considerado domicilio para os acto3 nelle pra-
ticados . 

Si a séde da administr·ação ou cl irecção !la 
pessoa jurídica se achar no extrangeiro, os 
e~t1belecimentos situados no Bt•azil são haVI· 
clo3 por domicilio para as obrigações con-
trahidas pelas respectivas agencia,s. 

CAPITULO II 

DISPOSIÇÕES ESPECIAES 

Art. 49. Os incapazes teem o mesmo 
domicilio de seus r epresentantes. 

Paragrapho nnico. A mulher casada tem 
por domicilio o do marido, salvo o caso de 
estar judicialmente separada, ou quando 
lhe competir a administração do casal. 

AL't. 50. Os funccionarios publicos consi-
deram-se domiciliados no logar onde exercem 
suas funcçÕ3S, não sendo estas t emporarias, 
periodicas ou de simples commissão. 

Paragrapho u nieo. Sendo as funcções de 
qualquer das ca teg·orias exceptuadas, con-
servam os funccion arios o domicilio que 
tinham antes de ex ercei-as, ate manift:s-
tarem a intenção de mudai-o, na conformi-
dade !lo par agrapho unico elo art. 47. 

Art. 51. O domicilio do militar em serviço 
activo é o logar onde o estiver prestando, 
salvo o direito de opção pelo anterior, quanto 
aos actos praticados antes da trausferencia 
lia sua residencia. 

Paragrapho unico. As pessoas com praça 
na armada teem seu domicilio na respectiva 
estação na vaJ, ou no Jogar onde fõr a séde 
do emprego que estiverem exercendo em 
t erra. 

Art. 52. O domicilio dos officiaes e tripu-
lantes da marinha mercante é o logar oude 
estiver matl'iculado o respectivo navio. 

Art. 53. O Jogar da prisão ou do desterro 
é o domicilio do preso ou do desterrado em 
cumprimento de sentença; mas, um e outro 
podem optar pelo domicilio anterior á prisão 
ou ao desterro. 

Art. 54. A pessoa que póde optar por um 
domicillo devera fazer em juh.o a declaracão 
de sua preferencia, logo que fõr citada, sob 
pena de ficar pertencendo o direito de escolha 
ao auctor. 

Art. 55, O ministro ou agente diplomatico 
do Brazil, que citado no extraogeiro, allegar 
sua extraterritorialidade, sem declarar 
domicilio patrio, póde ser demandado no 
ultimo que teve em tarritorio nac ional, 
ou na Capital Federal. 

Art. 56. Para a execução das obrigações 
nascidas de contra0to. pouem as partes li-
vremente escolher fóro diverso elo domicilio. 

Yol. I 

LIVH.O SEGUNDO 

Das cous a s 

TITULO UNICO 
DIFFERENTES CLASSES DE BENS 

CAPITULO I 

DOS BENS CONSIDERA DOS EM SI MESMOS 

SECÇAO I 

BBNS IMMOVE! S 

Art. 57. São bens immoveis: 
I. • O solo e suas partes integrantes, 

solidas ou fluidas, sua superficie, o espaço 
acima della, o subsolo com as minas nelle 
existentes, as arvores e os fructos pen-
dentes; 

2 . o Tudo quanto. está per:_manentemente 
incorporado ao solo pela acçao do homem, 
como as sementes depois de lançadas na 
terra , os edificios e construcções de q~aiqu~r 
natureza, cuja adherencia ao solo nao seJa 
provü;oria , e o que se acha fixado ~um 
immovel de modo que se não possa. r etirar 
delle sem destruição ou fractura ; 

3 . o Os object0s moveis que o proprietario 
intencionalmente colloca no immovel como 
accessorio permanente para exploraç~o in-
dustriai, embelleza.mento ou commod1dade. 

Art. 58. Consideram-se immovei~ para 
os e1fe1tos legaes: 

I. o Os direitos reaes sobre immoveis, in-
clusive o penhor agrícola e as acções 
garantidoras desses direi.t os ; . 

2.• As apolic<3s ela. dtvld~. pubhca con ... 
solidada que forem Jmmob1llsa.das perpe ... 
tua ou temporariamente; 

3 . o O direito á successão aberta. 
Art. 59. Os bens moveis, immobilisados 

comll accessorios , podem em qualquer 
tempo, ser mobilisados pelo propri~ta:io 
e distrahidos de seu destmo, salvo du·e1to 
de terceiro. 

Art. 60. Não perdem a qualidade de 
immoveis os materiaes provisoriamente 
separados ele um predio para reparos e 
melhoramentos delle . 

SECÇÃO II 

D ENS MOVE I S 

Art. 61. São moveis os bens que podem 
ser transportados de um Jogar para outro, 
por força propria .ou e x tr~nha, exceptuados 
os accessorios el e 1mmoveJs, nos termos dos 
ar ts . 57 n. 3" e 60, 

22 
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Art. 62. São considerados moveis para 
os eil'eitos legaes: 
•l. o Os direitos reaes sobre objectos mo-

veis e as acções correspondentes ; 
2. 0 Os direitos de obrigação e as acções 

respectivas ; 
3. o Os direitos de auctor. 
Art. 63. Os materiaes destinados a alguma 

construcção, emquanto não forem empre-
gados, conservam a sua qualidade de moveis, 
e readquirem-na os que provierem da de-
molição total de algum predio. 

SECÇAÔ lil 

COU SA S FUNOIVEIS E CONSUMlVEIS 

Art. 64. São fungíveis os bens moveis 
que podem ser substituídos por outros do 
mesmo genero, qualiLlade e quautidade; 
e não fungíveis os que não se prestam a 
esta substituição . 

Art. ô5. São consumíveis os bens moveis 
cujo uso importa destruição immediata de 
sua substancia, sendo considerados taes os 
destinados á alienação. 

. sECÇÃO IV 

COUSAS D!VIS!VEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 66. Cousas di vi si veis são as que se 
podem partir em porções reaes e distinctas, 
formando cacla uma dellas um todo perfeito. 
No caso contrario, são indivisíveis. 

Art. 67. São indivisíveis: 
1." Os beus que não se podem partir sem 

damno; 
2. 0 Os que, embora naturalmente divi-

síveis, a lei ou a vontade das partes con-
sidera iuclivisiveis. 

COUSAS SINGULARES E COLLECTIVAS 

Art. 68. As cousas simples ou compostas, 
materiaes ou immateriaes, podem ser sin-
gulares ou conectivas: 

a ) singulares quando, embora reunidas, 
são consideradas de per si e independente-
mente das demais ; 

b) e collectivas, ou uni versaes, quando 
se consideram formando um todo. 

Art. 69. Nas co usas collectívas, o des-
apparecimento de indivíduos não importa 
o da collecti v idade, salvo quando reduzida 
a um. 

Art. 70. Na collecti vida,Je flca subrogado 
ao iudivil.luo o respectivo valor e vice-versa . 

Art. 71. O patrimonio e a herança são 
c ousas uni vet·saes e subsistem ainda .que 
não COR~~em ele cousas ma teriaes. 

CAPITULO li 

DOS BENS CONSIDERADOS UNS EM RELA.ÇÃO AOS 
OUTROS 

Art. 72. -Cousa principal é a que tem 
existencia propria, abstracta, ou concreta, 
mas distincta de outra ; accessoria é aquella 
cuja existencia suppõe a ?~ princip~l. 

Art. 73. Salvo disposiçao especial, a 
cousa accessoria segue a principa l . 

Art. 74. 0.;; fructos e productos, a-Ssim 
como os rendimentos, entram na classe 
das co usas accessorias. 

Art. 75. São accessorios do solo: o es-
paço aéreo acima de sua superficie, os 
proJuctos organicos _dest3:, o sub-solo c~m 
os mineraes nelle mclmdos, bem assim 
quaesquer obras feitas, acima ou abaixo da 
superficie, adherentes de modo perma~ 
nente. 

Art. 76. Tambem se consideram acces~ 
sorios da causa todas as suas bemfei-
torias, ainda que de maior valor, excepto: 

1 • o A pintura em relação á tela ; 
2. o A esculptura em relação á ma teria 

prima; 
3. 0 A escriptura e quaesquer trabalhos 

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

Art. 77. As bemfeitorias podem ser vo-
lugtuarias, uteis ou necessarias. 

~ l. o São voluptuarias as que não 
augmentam o valor da cousa, ainda que 
tornem mais agradavel o seu uso. 

§ 2. 0 São uteis as que augmentam o 
valor da cousa. 

§ 3. o São necessarias &.s que teem por 
fim conservar a oousa ou evitar a sua de-
tel'}·oração. 

Al't. 78. Não se consideram bemfeitorias 
os melhoramentos sobrevindos á cousaa, sem 
a intervenção do propriebrio, possuidor ou 
detentor. 

CAPITULO III 
DO~ BENS EM RELAÇÃO ÁS PESSOAS 

SECÇÃO I 

BENS PUBLICOS E PARTICULARES 

At't. 79. São publicas os bens pertencentes 
á União Federal ou a cada um dos Estados 
ou municípios do Brazil, e particulares todos 
os outros bens pertencentes ás demais pes-
soas, na turaes ou j u rirlicas. 

Art. 80. Os bens publicos podem ser de 
uso especial, de uso commum ou dominiaes. 

§ 1, o São de uso especial os eàificios 
publicas e os terrenos applicados a repar-
tições o-q e~tal;>el~cimentos de serviço Lia 
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Un ião ou de algum dos Estados ou muni-
cípios, e pertencentes à pessoa, a cujo cargo 
estiver o respectivo serviço, bem assim os 
accessorios dos mesmos edi fi cios ou terrenos. 

§ 2.0 São de uso commum o;; bens que se 
applicam á commodidade ou recreio da po-
pulação em geral. 

§ 3. 0 São dominiaes os bens que se com-
prehendem no patJ'imonio do titular, como 
objecto de direito real ou pessoal, e não fi!Stão 
applicados a algum uso commu m ou espe-
cial. 

Ar t. 81. Os bens comprehendidos nos§§ 
1 o e 2° do artigo antecedente são ina.lie-
naveis, emquanto conservarem o respectivo 
uso especial ou commum; os dos 3°, porém, 
podem ser alienados, na conformidade da. 
lei. 

Art 82. O uso commum dos bens publicas 
póde see gratuito ou retribuído, conforme 
fôr estabelecido pelas respectivas leis espe-
ciaes, e segundo a natureza dos mesmos bens 
ou do seu uso . 

SECÇÃO li 

BENS DA UNIÃO 

Art. 83. Comprehendem-se nos bens per· 
tencen tes á União: 

§ I. 0 A zona de que trata o art. 3° da 
Constituição, e os bens destinados ao uso 
commuín a ao especial a que se reterem os 
artigos seguintes ; 

§ 2. 0 As ilhas formadas nos mares do 
Brazil ou nos rios navegavei~ ou fluctua-
veis que banllarem dous ou mais Estanos, ou 
ligarem algum delles á Capital Federal, ou 
desaguarem no oceano, ou servirem de li-
mite entre o territorio da União e o de 
outro paiz; 

§ 3. o Os terrenos de marinha e accres-
cidos, salvo os direitos adquiridos; 

§ 4. 0 Os despojos tomados ao inimrgo ; 
s 5. o Os bens que de futuro adquirir por 

qualquer titulo civil, emqua.nto não tiverem 
uso especial ou commum. 

Art. 84. Considera-se terreno de marioh<~ 
uma facha de terra de trinta metros, con-
tados do ponto attingido pelo preamar médio 
na costa ou nas margens dos ' rios que des-
aguam no mar, até onde sofi'rerem a in-
fluencia dos respecttvos fluxo e refluxo. 

§ 1. o Esses terrenos, -depois de discrimi-
nados os que forem prAcisos para a facili-
dade da navegação e defesa e segurança 
da costa, deverão ser aforaàos a quem os 
requerer, preferindo, porem, os donos das 
t erras limitl'ophes, na proporção das respe-
ctivas testadas. 

§ 2 . o E~ ta preferencia, e na mesma pro-
porção, competirá aos referidos donos, em 

relação aos tereeno.:; accrescidos aos de ma· 
rinlla. 

§ 3. o O aforamento de uns e de outros 
deverá ser precedido da publicação da base 
do calculo do respectivo fôro. 

Art. 85. São bens federaes de uso 
commum: 

§ 1. o Os mares territoriaes, comprehen-
didos entre a costa e a linha de respeito, 
os gol phos, bahia~, enseadas portos e anco-
radouros; 

§ 2. 0 Oi! rios navegaveis ou flmtuaveis, 
até onde o forem, que ligarem, ao menos, 
um dos Estados á Capital Federal, ou dous 
delles entre si, ou desaguarem no oceano, 
ou servirem de limite entre o Brazil e 
outro paiz; 

§ 3. o As estradas e caminhos publicas 
que entrarem no plano da viação federal , 
ou communicarem dous Estados da União 
entre si, ou algum delles com a Capital 
Federal, ou com a fronteira de outro paiz; 

§ 4. o Os telegraphos e telephonos estabe-
lecidos pela União ou desapropriados por 
ella, ou adquiridos por qualquer outro ti-
tulo. 

Art . 86. Entre os bens federaes de uso 
especial comprehendem·se os do art. 64 da 
Constituição e os definidos no § 1° do art. 80 
deste Codigo. 

Art . 87. As estradas e caminhos compre-
hendidos no§ 3" do art . 85, mas construiclos 
por outrem, continuarão a pertencer aos re-
spectivos donos, emquanto não forem des· 
apropriados pela União, ou reverterem a ella, 
si a reversão ti ver sido estabelecida por 
lei ou contracto . 

§ I. o Os Estados interessados na con-
strucção das referidas estradas ou caminhos 
poderão promovei-a, com ou sem auxilio da 
União, mediante prévio accôedo com o Go-
verno desta, sobre o traçado, a bitola, a fi-
xação do respectivo capital e as bases da 
tarifa. dos transportes de bens federaes e dos 
funccionarios da União em serviço. 

§ 2. o Quando as mencionadas estradas ou 
caminhos interessarem a dous ou mais Es-
tados, seus Govaroos poderão celebrar entre 
si e com o da União os accôrclos necessa-
rios á respectiva construcção, os quaes, 
todavia, não poderão importar onus á Fa-
zenda Federal, si não forem autor isados 
pelo Congresso Nacional. 

§ 3. o Si a ,'.onstrucção se fizer por con-
cessão a alguma emprez,t ou companhia, 
mediante clausu la de reversão, esta só 
approveitará ao Estado· ou aos Estados que 
houverem Jn'omo vido a mesma construcç~o. 

§ 4. 0 As disposi.;ões anteriores não preJU· 
dicam o direito, que tem a. Un ião, de des-
apropriar as mesmas estradas cu caminhos, 
quando lhe convier, e de computar no re-
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spectivo pagamento a ímportancia do auxilio 
que lhes h ou ver prestado. 

Art. 88. Os rios comprehendidos no § 2·' 
do art. 85 podem ser utilísados pelos Es-
tados ribl'irinhos, sem licença do Governo 
da União. Este direito é extensivo aos 
outros Estados em relaçãÕ aos rios que 
desaguarem na costa do Br~zil, salvo o 
disposto no paragrapho unico do art. 13 
da Constituição. 

Art. 89. Quando a pessoa que houver 
feito ou adquirido e5sas estradas. ou ca-
minhos, construidos com subvenção. garantia 
de juro ou outro auxilio do Governo da 
União ou ele algum dos Estados, fôr decla-
rada inso\vavel, o mesmo Governo poderá 
desapropriai-os pelo valor que então ti vetem, 
deduzido o da respectiva subvenção, garantia 
de juro ou auxilio. 

SECÇÃO III -

DENB DOS ESTADOS 

Art. 90. São pertencentes a cada Estado: 
§ 1. o Os liens que eram da antiga pro· 

vincía e os que depois adquiriu ou adquirit· 
no futuro, por qualquer titulo c i vil, e não 
forem applicados a algum uso especial ou 
comrnum; 

§ 2. 0 Os bens que lhe foram attribuidos 
pelo ar.t. 64 da Constituição ; 

§ 3. o Os bens vagos e heranças vacantes. 
Art. 91. São bens de uso commum: 
§ 1. 0 Os rios e lagos na.vegaveis, ou flu· 

ctuaveis, as eskadas e caminhos publicos 
que não estiverem çomprehendidos nos 
§§ 2° e 3° do art. 85, nem circumscriptos 
ao territorio de um d~s respectivos munici· 
pios; . 

§ 2 . 0 Os telegraphos estabelecidos na con-
formidade do art. go § 4° da Constituição. 

Art. 92. Serão considerados bens de uso 
especial ele cada Estado os que estiverem 
comprehendidos na c\efiniçilo do art. 80 § lo. 

SECÇ;\.0 IV 

§ 2." As feiras, mercados, theatros, ruas, 
praças, passeios, j(l.rdins e quaesquer logra-
douros ou estabelecimentos publicos feitos á 
custa das rendas municipaes ou mediante 
subsidio do respectivo Estado, ou da União, 
ou por donativos particulares; 

§ 3. 0 Os cemiterlos publicas e os particu-
lares, que forem desapropriados. 

Art. 95. Todos os bens publicas de uso es-
pecial, que não pertencerem á União ou a 
a lguns dos Estados, serão considerados do 
respectivo município. Esta disposição com-
prebende as escolas primarias, a casa da mu-
nicipa!idane e cadeias sitas no respectivo ter-
ritorio, ainda que construídas por conta da 
União ou do Estado, assim como os quarteis 
não destinados á força federal. 

CAPITULO IV 

DAS COUSAS QUE ESTÃO FÓR.A. DO COMMERCIO 

Art. 96. São co usas fóra do commercio 
aquellas que não são suscBptiveis de apropri·. 
ação ind ividual e aquellas cuja alienação for 
pro!Jibida por lei. 

LIVRO 'I'EH.CEIRO 

Ds acqui,;oição, conser•vação e ex-
t;incção de dh•eitos 

TITULO I 
ACTOS TURIDlCOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 97. Todo acto licito que tenha por 
fim irnmediato adq uerir, conserva.r, modi-
ficar ou extinguir direitos denomina-se acto 
jurídico. 

,f..rt. 98. Para validade do acto jurídico 
exige-se: capacidade no agente, objecto licito 
e forma prescripta ou não prohibida por lei. 

Art. 99. A incapacidade de uma das partes 
BENS MUNrcrPAEs não pode ser iuvocad<t pela outra em proveito 

A t 93 Pertencem a cada muoiiJipio: · proprio, salvo si for indivisível o objecto do 
r · · · direito ou ela obrigação commum. 

§ 1." Os bens proprios, que houver ad- Art. 100. As pessoas absolutamente ioca-
qflirido e os que no futuro adquirir por pazes devem ser representadas por seus Jilaes, 
qualquer titulo, emquanto não forem des- tutores ou curadores;· das relativamente in-
tinados a algum uso especial ou commum ; capazes, os menores-de vinte e um annos se-

§ 2. 0 Os bens do evento e os moveis, a rão autorisados por seus paes ou tutores nos 
que não fôr achado senhorio certo. actos que importem extincção de direitos 

Art. 94. São bens municipaes de uso com- ou e1•eação de obrigação, e a mulher casada, 
mum: pelo marido, nos casos em que a autorisação 

§ 1. 0 Os rios e lagos navegaveis ou fiuctu- ' for necessaria. -
aveís, e as estradas e caminllos publicas cir-! Art. 101 . Nas declarações de vontade, 
Ct_If!lS_criptos ao terr-itorio do respectivo mu-j deve-se attender mais á intenção de quem as 
mmp10; · faz do que aos termoB de qne se serve. 
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CAPITULO li 

DOS DEFFEITOS DOS ACTOS JURIDJCOS 

SECÇi\.0 I 

VICIO DA VONTADE 

A 

Erro ou ignorancia 

Art. 102. Os actas jurídicos podem set• an-
nullados quando as d()clarações de vontade 
houverem sido feitas por erro substancial. 

Art. 103. Considera-se erro substancial o 
que versa sobre o objecto principal da decla-
ração ou sobre alguma de suas qualidades 
essenciaes, em relação ao fim visado pela de· 
clarante. 

Art. 104. Reputa-se igualmente erro sub-
stancial o que recáe sobre qualidade essen-
ciaes da pessoa a quem se refere a decla-
ração. 

Art. 105. A transmissão enonea da von-
tade, por intermedio ele alguem ou de algum 

. instrumento, pode ser arguida de nullidade, 
nos mesmos casos em que o pode a decla-
ração directa. 

Art. 106. _O erro de conta e de calculo dá 
Eóinente ao prejudicado o direito do recti· 
:fical-o até um, dous ou tres annos depois de 
approvada a conta ou calcula, confornfe resi· 
direm as partes no mesmo município, em 
municípios ditferentes do mesmo Estado ou 
em diversos Es-tados. 

Art. 107. A falsa causa sàmente ·vicia o 
acto quando for expressa como razão deter-
minante ou sob a forma de condição. 

Art. l 08 ~ O erro na indicação da pessoa 
ou da cousa a que se referir a declaração da 
vootada não vicia o acto quando, por seu 
contex~@ e pelas circumstancias, se puder 
verificar a identidade. 

B 

Dolo 

Art. 109. Os actos jurídicos podem ser an-
nullados por dolo, quandG> este for causa elo 
a c to . 

Art. lJO . O dolo accidental dá apenas lo-
gar á indemnisação por perdas e damnos, E' 
áccidental o dolo quando, a despeito elle, o 
acto teria sido effectuado embora. por modo 
diverso. 

Art. 111. Nos a c tos bilateraes, o silencio 
de uma das partes sobr.e facto ou qualidade 
essencial que e outra tenha ignorado, con-
stitue. omissão dolosa, si se provar qtte, sem 
elle, o rrcte nãs se teria realisado. 

Ad. l 12 . Póde tambem ser annullado o 
acto por dolo de terceiro quando ti ver h a• 
vido sciencilt de uma .. elas partes. 

Art. 113. O dolo commetticlo pelo repre~ 
sentante ele uma das p;ntes obriga o repre-
sentado, mas dá-lhe acção regressiva para 
indemnisar-se do .clamno contra o ropresen-
tan te dúloso. 

Art. 114. Si o dolo fôr de ambas as partes, 
11enhuma dellas poderá allegal-o para annul-
lar o acto ou para pedir ind.emnisaç~o. 

c 
Coaçãõ 

Art. 115. A coação, para viciar a vontade, 
deve ser tal que inspire ao paciente receio1 
fundado rle damno imminente á sua pessoa, 
familia ou bens, ignal, pelo menos, a.o que 
possa resultar do acto a que é coagido. 
_ Paragrapho uni co. Entre os meios de co-
acção comprehendem-se as suggestões byp-
noticas. 

Art. 116. Na apreciaÇão da coacção ter-
se-á em vista o sexo, a idade, a condição, a 
saude, o temperamento do pasciente e quaes· 
quer outras circumstancias que a possa ou 
não fazer parecer grave. 

Art. ' 117. Nãd se considera coacção a ame-
aça do exercício normal de um direito, nern 
o simples temor reverencial. 

Art. 118. A coacçã,o vicia o acto, ainda 
que exercida por te.rceiro. 

§ l. o Si a coacção exercida por terceiro ti-
ver sido préviamente col'lhecida da parte a 
quem ella aproveitar, responderá esta soli-
dariamente com o auctoc ela violencia por to· 
das as perdas e damnos causados. 

§ 2. o Não tendo a par te prejudicada com a 
annullação do acto tido conhecimento da co-
acção exercida por terceiro, será este respon-
savel para com ella por perdas e damnos . 

SEOCA0 II - . 
OUTRO> DEFFEITOS 

A 

Simulação 

Art. 119. Haverá simulação nos actos ju~ 
ridicos em geral: 

J . o Quando constituírem ou fr~nsmittirem 
direitos a pessoas, que não forem aquellas 
para quem realmente se constituem ou trans-
mittem; 

2. 0 Quapdo contiverem qualquei' decla~ 
rl)ção, confissão, condição ou clausula que 
não fôr verdadeira. 
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Art. 120. Haver(~ simulação nos netos entre devodor fôr consideru.velmentc inferiOr ao 
vivos: corrente. 

i", quando as partes 03 tiverem celebrado Art. 128. Si o adquirente dos bens do 
sem intenção de realizar o acto apparente, devedol' insolvente ainda não tiver pago o 
on qualcluor outro. Haverá em tal caso preço e este fôr, approximn.damente, o_ cor-
simulação absoluta; rente, desobrigar-se-ha fazendo depos_ltal-o 

:3•, quD.ndo as parte3 os tiverem disfttrçado, em juizo, com citação edital de todos os mter-
na intenção de re<lliza.rem outro acto de assados. 
di versa. natUt·eza. I-Ia verá, em tal caso, simu- Art. 129. A acção rescisoria, nos casos 
lação relativa; · dos arts. 126 o 127, sómente procederá contra 

3•'. quando a. data dos instrumentC's par- · o devedor insolvente e a pessoa que com ello 
ticulares tambem não fà1· verdadeira. celebrou estipulação · considerada frandu-

At·t. 121. A simulação, todavia, não se lenta. Não será admittida contra ulteriores 
con~id rará defeito em qualquer dos casos adquirentes. · . . 
dos deus nrtio-os antecedentes, sem que tenha Art. 130. O credor ch1rographarw, que 
havido mti fé, i to é, intenção de pt•ejudicar recebe do devedor insolvente o pagamento 
a ter iro ou de violar disposição da lei. da divida ainda não vencida, fica ob_rJgado a 

Art. 12· . Si ;.t simulação fõr absoluta, sem rcpôr á massa tudo quanto recebeu. 
que tenha havido inteução de prejudicar a Art. 131. Presumem-se fraudatorias dos 
ter~eü·os ou de violar dispo ição da lei, e direitos dos outros credores as garantias de 
assim so prova.t' a requerimento de ttlgum dividas ainda uão vencidas, que o dov~dor 
d contrahente-, jnlgar-se-ha que nenhum insolvente tiver dado a algum credor chiro-
a.cto ex:istir·L. grêtphario. 

,\rt . 123. Si a siiuulação fór relativa e Art. 132. P1•esumem-se, porem, de boa fé 
ta.mbom não tiver havido intenção de pre- e valem: 
judicar a terceiros, ou de violat• disposição da 1", os negocias ordinarios inclispensa.veis ;t 
lei, os ·1ctos não valerão com o caracter appa- manutenção de estabelecimento mercantil, 
rente qn tiverem, mas com seu caracter agricola ou industrial do devedor; 
verdadeiL·o, 'i como taes puderem valer. 2•, os pagamentos de divida vencida; 

.\rt. l2L Sempre que tenha havido in- 3", os actos pelos quaes o devedor contrahe 
tençã. do prejLldioar a terceiros ou de violar novas à.'ividas, ainda que estas sejam gara.n-
dispu~i\,'Ü.O dB lei, os contmhentes nada tidas. 
poderii.o requerer ou all gal' om juizo sobre a I Art. 133. Annullados os aotos fraudu-
Simulaçü.o dos actos, qum· em ncção do um lentos, <t v:1ntagem resultante reverter::\. em 
contra o outro, quer contra terceiros. proveito da massa. 

Al't. 125. Tercetros p1•ejudicados pela si- Si os actos revogarlos tinham por unico 
mulaçiio, ou o Mioisterio Publico, _no inte~~ objccto attribuir direitos de preferencia por 
osso da Fa.zenda Nacwn<.tl ou d<t le1, podm·ao I ilypothecJ, antichrcse ou penhoe, a :;ua nul~ 
dem<tndnr êt uullidade dos actos .simulados .l!idat~e importanL .ómcnte a perda da. prefõ-

B 

Fraude contra credores 

Art. 1"'6. Os actos tlo alionaçao gratuito. 
ou do remis ão do dividt~, pt•aticados pelo 
tl 'YCtlor ji\ insolvente, ou proxi.mo ao estado 
tle iu.'vlvencia, poderü.o sor a.nnulh~dos pelos 
re lOl'e • chit•ogt•apha.rios, como lesivos do 

:e11s d ir i tos. 
Sõmeutc o~ credores quo j6. o PPA.lll n.o 

tempo da. rc<tliZ<1Çiio do~ netos conHidera.dos 
fl'audull'ntos podem porlil' a I' ::;c.isã.o dclles. 

Art. 1 <>7. Tttmberu so consideram lesiyos 
dos Cl'0li.or " chirog-raph:trio ·, c por issa an~ 
nula oi\ os contrantos ouero~os do tlovedor 
in olvonto, quanL1,1 os pn tuantes tiverem 
Pl'tlCt>l i.!o dP ru;~ f,. Est.a pt•e nme-so: a) 
qll11Hlo n itPnlvenr.ia (t\t• nottnia, 011, pntn 
monos, h n ver l'ití.Õ.·l para SOl' eonhecill<t da 
p ·soa quo contr,~cttt qum o insolroute; li) 
qucmdo o proço da cou <t [,l'l.Ul~l'ot'itla p lo 

t'encm. 

CAPITULO 1II 

DAS MODALIDADES DOS ACTOS JURID1COS 

Aet. 134. Con idera-se condição a cla.usula 
quo faz · depende1· do algum acontecimento 

f·utut·o e incerto a c!:Ticacia do a.cto jurídico. 
Art. 135. São permittidas, em geral, todas 

as condições que não forem expressamente 
j:lrnhibidn.s por loi. Entre as prohibitlas 
melnem-so aquellas quo tir::t.riam todo o 
oífoito ao n.clo ou fo.l-o-lüam sullordinado ao 
·~l'bitrio do uma da partes. 

Art. 136. As condições phy icamente im~ 
possi v ois e as de nfio fazet• uma co usa. im-
po,siveL reputam-se inexistentes. 
A~ juridi amente impo'sivoi•' invalidam os 

~~cto~ a. ellas snbortlitiados. 
Art. 137. Nii.o se con idel'a condiçi'i.o 11. 

clu.usula que na,o deriY,,, exclu:::ivamonte, 
t~;~ voutado tlos a.gontes, mas decor1'e, noces~ 

" I 
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sariament3, da natureza do direito a que 
accede. 

Art. 138. Siaefflcacia de um acto jurídico 
depender de condição suspensiva, emquanto 
esta não se cumprir, não se tem adquirido o 
direito que o acto visa estabelecer. 

Si depender de conrliçti,o resolutiva, o di-
reito tem-se por adquirido para poder ser 
exercido desde logo. 

Art. 139. Reputa-se realizada, para os 
efl'eitos jurídico', a condição cujo implemento 
fôr maliciosamente impedido pela. parte, em 
cuj o detrimento se realizar. Ao contrario, 
reputa-se não re,tlizada a condição maliciosa-
mente cumprida pela parte a quem aproveita 
o seu implemento. 

Art. 140. Ao titular do direito eventual, 
no caso de condição suspensiva, é permittido 
exercer os actos destinados a conservai-o. 

Art. 141. Si alguem dispuzer de uma 
causa, sob condição suspensiva, e, pendendo 
a cond;ção, fizer outras disposições sobre a 
mesma, estas invalidar-se-hão com o imple-
mento da condição, si forem com este 
imcompativeis. 

Art. 142. O termo inicial suspende o 
exercício, mas não a ucquisição do direito . 

Art. 143. Ao termo inicial applicam-se as 
disposições dos arts. 140 e 141, referentes ci 
condição suspensiva e ao final as do art. 138, 
relativa á condição resolutiva. 

Art. 144. Salvo disposição em contrario, 
computam-se os prazo3 excluindo o dia de seu 
inicio e incluindo o de seu vencimento. Si 
este c[l,llir em dia feriado, considerar-se-ba 
pPorogado o prazo até o seguinte düt util. 

O decimo quinto dia de cada mez é consi-
deTado sempre o meiado delle. 

Considera-se um mez o tempo decorrido de 
um dia qualqum• de um deltas até ao dia de 
igual numero no seguinte. 

Os prazos fixados por hora serão contados 
de minuto a minuto. 

Art. 145. Nos testamentos, o prazo pre-
sume-se em favor do herdeiro ; c, nos con-
tractos, em favot• do do vedo i', salvo si do teôe 
do instrumento on das circumstancias re-
sultar quo foi cstabnlecido em fn.vor elo credor 
ou de ambos. 

Art. 146. Os acto:i entre vivos sem prazo 
l'ão cxr.quivois dr.sclc logo, salvo si n. execução 
dever set• feit<1 em lagar diveriio ou depender 
de tempo pal\t. se re<ltlir.al', 

At-t . 147 .. O encal'go não snspender;i a 
a quisição nem o o:x:ercicio do direito, excepto 
imposto como condição suspensiva por decla-
rctção expressa do disponente. 

Cf\PITULO IV 

DA FÓRMA DOS ACTOS JURIDICOS :Til SUA PROVA . 

Art. 148. As declarações de vontade não 
dependem, para sua validade, de fórma al~ 
guma especial sinão nos casos em que a lei 
expressamente o exigir. 

Art. 149. Prescrevendo a lei fórma es· 
pecial para o acto, não terá elle validade, si 
se apresentar revestido de outra fórma, ex· 
capto quando tiver sido estabelecida sancção 
differente contra a preterição da fórma 
exigidn.. 

Art. 150. Em relação ás partes, presu-
mem-se verdadeiras as declarações cons-
tantes dos documentos por ellas assignados. 

Art. 151. Todavia, as enunciações que não 
tiverem relação directa com as disposições 
principaes ou com n. legitimidade das partes 
não dispensam de outras provas as pessoas 
interessadas na verdade das mesmas. 

Art. 152. Quando a lei exige certo e de-
teJ•minaclo meio de prova, entende-se que 
estabelece fórma especial para o acto. 

Art. 153. O assentimento ou autorisação 
de alguem, necessario para a validade de 
algum acto, deverá ser provado do mesmo 
modo que este, o constar, sempre que fôr 
posai vel, do proprio instrumento. 

Art. 154. Quamlo as partes celebrarem 
um contracto com a clausula de não valer 
sem instrumento publico, este será da sub-
stancia do acto: . · 

Art.' !55. O instrumento publico é da sub-
stancia do acto: 

1. o Nos pactos ante-nupciaese nas adopções; 
2. o Nos contractos tendendes á comtituiçlo 

ou translação de llireitos reaes sobre im-
moveis; 

3." Nos contractos de penhor agrícola ou 
pecuario, 0 nos de caução fie títulos de cre-
dito publico, quando immobilisados. · 

Art. 156. O instrumento particulal', feito 
e assignado por quem estiver no gozo da 
livre disposiçãô e administração de seus bens 
e subscripto por duas testemunhas, prova 
obrigações convencionaes de qualquer valot', 
quando o iostt•umento publico não fôt• da 
snhsLanci~. uo a.cto, por determinação da lei 
ou por convençi.to entt•e ns parLes. 

A ctvta do,;se instrumento, pórom, em re-
lação a terceiros, será a uo seu reconheci-
mento por ol1leial publico, ou de sua apre-
sentação em juizo ou em repartição publica 
ou, finalmente, a do fallecimento de alguma 
das pa:ttes signatarias. 

Art. 157. Os actosjuridicos a. que 11ão fôt• 
impost.<l fórma obl'igrttOJ'ia pocleriío ser pt'o· 
vados por qualquer dos seguinte~ meios: 

I. o Confissão; 
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2. o A c tos processados em juizo; 1 2. ó Quando a lei o prohibit• a pessott de que 
3. • Documentos publicos ou particulares; se trata; 
4. 0 ~olhaspublieas, offlciaes ou não; - 3.• Quando fór illici.lo ou ímpossivel ·o seu 
5. • Testemunhas; objecto · 
6 .• Presumpção; ' _ . . 
7 . o Exame e vistorias; 4_. • Quando_ nao revestir a forma pre-
8 . • Arbitramento. scl'lpta por le1; 
Art. !58. As certidões v e?"bo ad ve1·bum de 5.• Quando fôr preterida alg-uma solemni-

alguma peça judicial ou do protocollo das dade que a lei considere essencial para a sua 
a udiencias feitas pelo escrivão respectivo ou fórma ; 
sob_ suas vistas e subscriptas. por elle, bem 6.• Quando a lei o declarar nullo ou lhe 
a_sstm os traslados de autos, s1 fore1p- con~e - neo-ar e1feito. 
ndos ou concert-ados por outo escnvao, farao " , . . _ 
a mesma prova que os origioaes. Ar-t. 167. As nulltdades do art1go antece-

Art. 159. Terão lambem a mesma força dente podem ser - alleg~das_ por q~mlquer m-
probante os traslados e publicas-fórmas, feitos t et·essado ou pelo_ M1mster10 Publlco, quando 
por official publico de instrumentos ou do- lhe coubet' mterv1r. 
cumentos lançados em suas notas, sendo con- Devem ser prorrunciarlas pelo juiz, quando 
feridos e coucertados por outro- , conhecer elo acto ou de seus e1feitos, e as 

Art. 160. Os traslados de que tratam os encontrar provadas, não lhe sendo permit-
artigos antecedeut('s , ainda que não ooocer- tido suppril-as, ainda que lh'o requeiram as 
tados, serão coneiderados instrumentos pu- partes. 
blicos, Si os originaes tiverem sido produ- Art. 168. Póde ser annullado o acto juri· 
zidos em juizo para prova de algum acto. d 

Art. 161. Em nenhum caso considerar-se h a i co: 
pro-va sufficiente o testemunho de uma só I.• Quando u agente fôr incapaz relativa-
pessoa. mente; 

Art. 162. Não podem ser admittidos como 2.• Qua11do se achar viciado por erro, 
testemunhas: dólo, coacção, simulação, fraude, ou lesão. 

1 ·" Os loucos de todo 0 genero, ainda que Art. 169. Sal v o direito de terceiro, o acto nos intervallos lucidos; 
2.• Os cegos e surdos, nos casos em que 0 anuullavel pàde ser ratificado pelas partes. 

conhecimento do faoto que se quer provar A ratificação retroage à data do actó. 
depende da vista ou do ouvido ; Art. 170. O acto de rat ificação deve conter 

3. • Os menores de quatorze ·annos; . I a substancia da obrigação e a declaração da 
4. o Os condemnados por falsidade, furto, vontade de ratificai-a. 

ostellionato ou roubo. 
Art. 163. Podem ser r-ecusad.os como tes-

temunhas: 
l. • O que tiver interesse no objecto do li-

tígio ou fôr ascendente ou colla.teral em se-
gundo gráo, por consanguinidade ou por 
affinidade, de alguma das partes ;, 

2.• Os conjuges, em favor um do outro. 
Art. 164. Podem excusar-se de ser teste,-

munhas todas as pessoas que, por seu estadp 
ou. profissão, devam ser depositarias de s~; 
gl'edo alheio .. 

Art. 165. A lei federal, quando allegada,, 
não necessita de pwva. 

A estadoal e_a municipal. quando tivererp 
de ser a.pplicadas fóra elas circumscripções 
territoriaes para as quaes fo1·am promul-
gadas, dever,ão, assim como a estrangeir!f, 
se r provadas por quem as invocar. 

CAPITULO V 
DAS l\'1JLLIDADES 

Art. 166. E' nullo o actojuridico: 
1. o Quando praticado por pessoa absolut~

mento incapaz ; 

Art. 171. E' escusada a ratificação exprasEa, 
quando e obrigação já. tiver sido cumprida 
em parte pelo ú.evedor que conhecia o vic:io 
res pectivo. 

Art. 172. A ratificação expeessa, assim 
como a execução voluutaria da obrigação an· 
nullavel, nos termos dos artigos antecedentes, 
importa renuncia a todas as acções ou ex-
cepções que o devedor podia intentar ou 
oppôr . 

Art . 173. As nullidades do art. 168 não 
teem eifeito antes de julgadas por sentença 
nem podem ser pronunciadas de officio. Só-
mente pelos interessados podem ser alle-
gadas, e aproveitam Eó aos que as allegam, 
salvo o caso de solidariedade ou indivisibli-
dade. ~ 

Paragrapho uni co. A nullidade do instru-
mento não induz a do acto, sempre que este 
puder provar-se por outro meio. 

Art. 174. A nullidadêparcial de um acto 
não prejudicará a parte valida, qnando esta 
fôr sepa.ravel. A nullidade da obrigação 
principal implicará a das obrigações acces-
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sorias, mas a nullidade destas não in.Juz a 
tb obrigação principal. 

Art. 175. As obrigações conlrahidas po t· 
menores, entre quatorze c vinte e um annos, 
poucm ser annulladas, quando resultarem: 

I. o De actó por elles pt·aticmlo sem auto-
ri sação de seus l~gilim9s repre,s :: nlant~s; 

2 . o De acto praticado sem assistenc1a do 
curador que nelle devia intervir. 

Art. 176. O menor não póde invocar sua 
idade para eximir-se de uma obl'igacão, si 
dolosamente a occultou, quando i oquirido pela 
outra parte; ou si espontaneamente se cte -
cla roLl maior na occasião de obrigar-se. 

Art . 177. o menor é equiparado ao maior 
em relação âs obrigacões resultantes dos 
actos illicitos pelosquaes deva re.:;ponder. 

Al't. 178. Ninguem póde recla.mar o que 
pagou a um incapaz,. en~ virtude de u_ma 
obrigação aonullada; SI mw pro':ar que a Jm-
portancia paga verteu em proveito do mesmo 
incap~z. 

Art. 179. Anuullado o acto, as partes 
serão restituídas ao estado em que se acha-
vam antes de pra.tic11.l-o . Não sendo possível 
a restituição, serão indemnisadas de modo 
ef)_uivalente. 

CAPITULO VI 

bOS ACTOS ILLICITOS 

A:rt. 180. Aquelle que, por acção ou om~s
são volunlaria, negligencia ou im_prudenc.Ja, 
oJiende dil'eito de outrem fica obngado a re-
parar o damno causado. 

A determinação da violação ou olfensa e 
avaliação da responsabillidade regulam-se 
pelas disposições dos tits •. VH e IX, cap . li, 
do li v. lll da parte especial deste qo~I~o. 

Art. 181. Não constituem actos Illtcttos os 
pmticados em legitim~ ~efesa ou n_o exee-
cicio reo-ular de um d!l'etto re3onhe01do. 

Art. l82. Tambem não constitue acto illi-
cito a deterioração ou destruição de causa 
alheia, para remover pe;igo i~!llinen~e. 

Este procedimento sera legitimo, somente 
si as circumstancias o tornarem absoluta-
mente necessario e nã o exceder os limites do 
indispensavel para remoção do peri go. 

CAPITULO VII 

DO .1\ÍODO DE AÇQUISIÇÃO DOS DIREITOS 

3.• 03 clireitos completamente adquiridos 
dizem-se presentes; aq uelles, porém cuja a~
quisição não se operou completamente, dl-
zem-se futuros . 

O direito futuro é deferido quanlo a acqui-
s ição só depende da vou ta de do respcti vo 
suje ito; e não deferido, quando depende de 
facto on condição que póde f<tlhar. 

T1TULO H 
CON:3ERVAÇÃO E DElcESA DOS DIREITOS 

Al't. 184 . Túdo direito reconhecido é pt'il-
vido de uma acção que lhe garante o exel'-
cicio. 

Art . 185. P<U'U. peopor a acção em juizo, 
assim como para. contest:tl-a, é necessario tee 
nella. interesse legitimo, seja economico ou 
de ordem moral. 

O interesse mora.! só a.utorisa a acção 
quando se referir directamcnte ao auotor ou 
á sua í'amilia. 

TITULO III 
EX.TINCÇÃO DOS DIREITOS 

CAPITULO I 

DO PEilECHIENTO DA COUSA 

Art. 186. O pel'ecimento do objecto de 
um direito, importa a extincção dei:ite. 

Act. 187. Considera-se perecida a causa : 
1. o Quanuo perde suas qualidades essen-

ciaes ou seu valor economico ; 
2 . o Quamlo se conf'uude com outra, do 

modo que as duas se não possam disting-uit' ; 
3. o Quandb fica em Jogar de onde não pó de 

ser retirada . 
Art. 188. Si o perccimen to da co usa re-

sultar de facto contrario á vontade do dono, 
este tem acção pelos prejuízos causados, salvo 
si se verificarem as hypolheses dos arts. 181 
c 182. 

Art. 189. A mesma obrigação de indem-
nisar contl'ahe aquelle que, sendo incumbido 
de conservar a cousa, a dei;a peeecet· por 
negligencia. Fica-llle salvo o direito regres-
sivo contra terceiro culpado. 

CAPITULQ H 

DA PRE ;CR!PÇÃO 

. ECÇÃO I 

Art. 183 . Na acquisição dos direitos vi- nrsPosrçõlls a r. RAEs 

goram as regras seguintes: A1·t. 190. P1tr,t ser válida n. t•enuncia d:t 
I. • os direitos adquirem-se quer por acto prescr1pçao exigem-se os re1uísitos so-

proprio, quer por intermedio tle outrem ; guintes: 
2.• E' permittido adquirir direito para si 1. 0 Que se dê depois de consummada a pre-

ou pJra terceü·o; , SCJ·ipçüo i 
Vol. l 
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2. o Que não seja feita em p1•ejuizo de ter-
ceiro; 

3. 0 Que níío seja na livre administração de 
seus bens. 

Art. 191. A renuncia da prescripção póde 
ser expressa on tacita. Esta presume-se dada 
a realisação de qualquer facto do interes-
sado, ímcompati vel com a vontade de preva-
lecer-se da prescripção. 

Art. 19~ .. Os -credores ou terceiros, legal· 
mente interessados em. fazer valer a prescrip· 
ção, podem allegal-a, apezar da renuncia do 
devedor. 

Art. 193. Salvo o caso de renuncia oppor-
tuna e válida, a prescripção póde . ser alle-
gada pela parte a quem ella aproveita, quer 
na primeira, quer na segunda ínstancia. 

Art. 194. A.s pessoas jurídicas, de qual-
quer categoria, estão, relativamente a seus 
bens, sujeitas aos efl'eítos da prescripção como 
qualquer pessoa natural e podem, do mesmo 
modo, allegal-a, quando lhes aproveitar. 

Art. 195. Fica salvo ás pessoas legalmente 
privadas da administraçfio ele seus bens, o di-
reito regressivo contra seus representantes 
legaes, quando a prescripção fôr devida á ne-
gligencia ou dolo destes. 

Art. 196. A prescripção iniciada contra 
uma pessoa continua a correr contra o seu 
herdeiro. 

;Art. 197. O juiz não pode supprir, de of-
ficto, a allegação da prescripção. 

Art. 198. Com o principal prescrevem os 
direitos accessorios. 

SECÇAO II 

CAUSAS QUE lMI!EDEM OU ~USPENDEM A PRESdRIPCÇÃO 

Art. 199. Não corre prescripção: 
1. 0 Entre conjugas, na constancia do ma-

trimonio; 
2.• Entre ascendentes decendeutes, durante 

o patrio-poder; 
3. 0 Entre tutelados ou curatelados e seus 

tutores ou cumdores, durante a tutela ou 
curatela. 

Art. 200. Tambem não corre prescripção. 
J.o Contra os incapazes de que tracta o 

art. 5°; . 
2.° Contra os ausentes do Brazil em ser-

viço federal ; 
3. o Contra os militares em serviço de 

guerra. 
Art. 201. Não cor,re egualmente: 

. Art. 1. 0 Emquanto pende condição suspen· 
ISlVa; 

2 .0 Emquanto não se vence o prazo; 
3.• Emquanto pende acção de evicção. 
Art. 202. A suspensão da prescripção em 

avor de umrdos credores solidarios só apro-

veita n.os outros, si o objecto da obrigação 
for in di vis i vel. 

SECÇÃO 1II 

C,\ USAS QUE I NTERROMPEM A PRESRll'ÇÃO 

Art. 203. A prescripção interrompe-se: 
L 0 Pela citação pessoal feita ao devedor, 

ainda que ordenada por juiz incompetente; 
2. 0 Pelo protesto, nas condições do numero 

anterior; 
3. 0 Pela apresentação elo titulo de credito 

em juizo de inventa rio ou em concurso ele 
credores; 

4. 0 Por qua.Iquer acto judicial que consti-
tua em móra o devedor; 

5. 0 Por qualquer acto inequívoco, ainda 
que extl'ajudicial, que importe reconhecimento 
do direito por parte do obrigado. 

Art. 204. Em cada um dos casos do art. igo 
~tntecedente, a interrupção pócle ser promo-
vida não só pelo proprio titular do direito 
em via de prescrever, ou por quem legal-
mente o represente, como por qualquer ter-
ceiro que tenha legítimo interesse. 

Art. 205. Não importa interrupção ela pre-
scripção a citação nulla por vicio de fórina, 
por circumducção ou por perempção da ín-
st~ncía ou da acção. 

Art. 206. A interrupção da prescripção 
feita por um dos credores solidarios aproveita 
ags outros. Quando o re<:onhecimento do di-
re,ite é feito por algum dos devedores preju· 
dica aos seus consortes. 

Art. 207. A prescripção interrompida em 
relação a um dos herdeiros de um devedor 
solidario, não obl'iga os outros herdeiros ou 
d~v:eclores, ainda que a divida seja hypothe-
caria. 

Para interromper-se no todo a prescripção, 
a :respeito dos devedores solidarios, é preciso 
que o acto de interr~pção seja notificado a 
todos os herdeil'os do devedor solidario, ao 
cabeça do casal, ou ao inventariante, ou que 
o reconhecimento da dívida seja feito por 
tqdos os herdeiros. 

Art. 208. No caso da primeira parte do ar-
tigo antecedente, a massa hereditaría fica 
sujeita ao pagamento da quota não prescripta 
do herdeiro que se confessa devedor ou a 
q11em foi p.otificado o acto ele interrupção da 
Pfescrl pçao. 

Art. 209. A interrupção da prescripção em 
relação no devedor. principal ou o reconheci-
lllento feito por este, prejudica ao fiador, 
lllas a prescripção interrompida em relação a 
e~te não prejudica ao devedor principal, · 
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S lLCÇi\0 IV 

Art. 210. O prazo ordioario da prescripção 
lias acções pessoaes é de trinta annos, con-
tados do dia em que poderiam t13r sido pro-
postas . . _ 

At't. 211. Pr(Jscrevc em sets mezes a acçao 
d0s it'oteleii'os , es táhjadeiros qu' fornecedor es 
de viveres pnnt serem consumidos no pnoprio 
estabcle.ci.mento, J.lGIO preÇ:> da hOS(JedageJjl 
ou dos ai imen los forn?cic!os . _ 

Art. 212. Prescreve em utn aono y. acçao: 
I." Dos p ro fessores, mestres OJt repetidüf<3S 

de sc iencia, .lil terrÚUl'a ou ar to, pelas liçqes 
(jUe porerp, pagaveis por periodos n~o exce-
dente a um mez ; 

2 . o Dos donos de pensão peJ'manente ou 
casas de ed ucação ou de instruc.;!lo; p_elo 
preço da pensão ou instrucçilo dos sous pen-
siooi~üls, alomnos ou aprendizes ; 

3. 0 Dos s .erv iç<t~3, opeçario3 e jomnleirps 
pelo pagamqnto de s_eufl 3Uiarios. 

4. o Dos officia1:ls ele jus ti ça e padeiros do 
aur.li to rio ou escrivães, pelos salnl'ios dos actqs 
que praticarem ; 

.1\J't.. 5. o I~os n1edicos, cirurg iões o)l phar-
maceulico3, Ot! pot' suas visitas, operações 
e medicamentqs forn~cidos m ediap. te pr.es-
cripção de facultativo; 

6. o Dos ad vog;1dos. solic\tadores, curad_qr.es 
peritos e procuradores j udiciaes, pará o paga-
meqto de s~1:1s lwnorarios, conta.ndo-se o prazo 
do vencimento do contracto, da decisão do 
processo, ou da revogação do manda tq; 

7. o Dos commerciautes, pelos geoeros VJ3ll· 
didos a retalhq serp titulo escr:ipto Cc1rnecido 
p3lo comprador; 

2 . 0 Dos professore3, lJ10Stres e repe t idores 
de sciencia, Iitteratúr.1 ou arte, cujos honos 
rari03 sejam estipqlw~os em presta!{ões cor-
r esponilentes a perwcl.qs maiores d.e um mez ; 

3. o Dos officiaes publicas, para o pagamento 
de suas despez,ls acleantadas e salarios, con-
tado o pl'azo da data do r~specti v o a c to ; · 

4. o Dos engenheiro~, ~rclti'tectos, agr imen-
sores c esteriometras, por seus honor.arios, 
contaclo o prazo da t erminação ele seús tra- ' 
ba lho3. 

Art. 215. Pco;3crcyem em qp.qtpo [)npos as , 
acções do D.nnullação ou rescisão de coqtrp.cto, 
sempre ql.!e, por ll ispo}iç~o especial, n~o 
tenham meupr pra~o. 
. Esta: prÇJscri pção ' cprpeç.1, np pa~o de 'Vi o· 
Jencia ', elo d ia em que ell a ceS'!ar: ; no pasp ç!e 
erro, dólo ou lesão, elo d ia em qu,e um 0\1 
outro foi descoberto. Em t'Jiação !!-OS actos 
dps incaJlazes qu interdictos dq diil: em que 
cessar a respec ti Vil ~;a usa, e 13111 re l :;~ção ao3-
~ctos l1a mul her cq.s~da, dp qia ~.la uissoluÇJ,Q 
do casamento. 

Art. 2 I 6. pmscre-y~ erq cinço Jtnqp~ 11 ílCQão 
para have_~: 

l. o As prestações de pensões a limentícias; 
2. o As prestações de rendas perpetuas ou 

vitalicias; · 
3.0 0~ j urps q].lquaesqqeF OI} tra,spr.e~ taçÕ.eS . 

pagaveis :inn1.1a, l meqt~ qu em peujgcto;:; illlliS 
curtol! a[p~la de credi to real ; 

4. 0 ,Os alugq,ÇJ is de preQ.iq ru>tiJ:lQ O!! UJJ• 
bano; 

5. o A (l.Cção civil fq.nP,ada n~ o1fensa l!l.O ill• 
reito auctot·ai. 

6." A acção par<'!. in<J.emnis!:!çTo do gam r ó 
c1usaclo pelo delicto. - . · 

8. o Dos correctores, leiloe,iros ou agentes 
de commercío, para haverem as suns com-
missões ou salarios, contado o prazo cja data . 
do acto pelo qual silo devidos ; 

Art. 2-Í7. São regq l acl~1s pela p):r t~ f3Sp,ecial 
OUtroS CGSPS de preS,CJ lpçao ele cu rto IJri/-ZC!. 

PARTE ESPECIAL 9 ." QJs credores, para r evogarem os a .ctos 
pratjcados pelp devedqr e111 fraude da exe-
cução. 

Art. 213. o~ pl1aZOS dos os. 1° e 2° do 
artigo antecedente contam se do t QI'mo de 
cada periqd.o vepcido, considerando sê cada 
prestação como uma çl ivida distipcta; o do 
n . 3°, da data em que terminou o ser-
v.içq, e si este duJ'al' mais .de um annp sem ser 
pago , c'Onsülerar-se-ha ajustado por pre.stações 
lj.nnuaes, e cada um::t dellas como uma di vida; 
o çj.o n. 4•, conta-se da data do acto pelo qual 
frlr t)evido o s~ J a:rio, e o Llo n . 7•, da data ela 
eutrega dos generos. 

Art. 214. Prescrevem em dous a nn os as 
ncções. · · ' 

1.• Dos credores de di virJa inferior a 10)$, 
exceptuando-sc as co mtemplaths no arts. 211 
e ~ 1 2; 

Ll'V.RO PIU1\IEIR6 

Direito d1~ familia 

TITULO I 
QASAA1ENT9 

QAfiTULO ~ 

DAS PROMESSAS DE CASAMB:NtlO 

Art. 218 . .As prorpe3sas ele casamento 11íl.o 
prouuzem obrigação l egal ue contrahir: niatri. 
monio . Si, porém, a parte promittente se in-
r epencler, sem culpa· dq. O!.).tra, sará qqrigad~ 
a restitujr as preqdas rec0bidí1S e Íll!Íepl-' 
nisal·a do q ti e ti ver ' desp.endiqo na pr.eyis~q 
do casament,a . 
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CAPITULO Ili CAPITULO II I 
DAS PORMALlDAl>ES PRELliiil~ARÊS DO CASA· 

MENTO 
D03 HiPEDlMENTOS AO CASAM:8NTO 

Art. 226. Não podem contra h ir casamento: 
Art. 219. As pessoas· quo pretenderem 1.• Os ascendentes com os descendentes, 

casar deverão habilitar-se perante o offlcial seja o parentesco legitimo, natural ou civil. 
do registeo civil, exhibindo, em fórma que 2.• os afflns em linha recta, s '.lja o vinculo 
lhes dê fe publica, os documentos seguintes: legitimo ou natural ; 

1.• Certidão de idade ou prova. equivalente; 3.• O adoptante com o conjuge do adop!ado, 
2.• Declaração de seu estado e domicilio ou e o arloptado com o conjuge do adoptante ; 

residencia; 4. • Os irmãos, l <3gi timos ou illegitimos, 
3.• Declaração do estado, domicilio ou resi- germanos ou não ; 

dencia de seu paes, si fot·em conhecidos ; 5. • O adnplado com o filho que tenho. so-
4.• Auctorisação das pessoas sob cuja de- . breviado a seu pae ou mãe adopliva; 

pendencia estiverem, nos casos em que o di- 6. 0 As pessoas li gadas por outro casamento; 
rei to a faz necessaria, ou o supprimento della 7. o O conj uge adultero com o seu co-réo 
pelo ,juiz; condemnado ; 

5.• Declara~.ão de duas testemunhas maio- 8 .0 O conjuge sobrevivente com o que foi 
res, parentes ou extranhos, que attestem coudemnado como autor ou cumplice de ho-
conhecel-o.s e afflrmem que elln.s não se acham micidio voluntario, ou tentativa àe homicídio 
impedidas de contrnlür casaowqto; sobre a pessoª' do conjuge premorto ; 

6 .° Certidão de obito do conjuge f,tllecido 9.• Os que, por qualquer motivo, se acha-
onde annullação do casamento anterior, si o rem contos, inclusive a rapi;a.da, emquanto 
casamento projectado ti ver sido precedido de não estiver em Jogar seguro e fó ra do poder 
outro. do raptor ; 

Art. 220. A' visto. desses documentos, ex~ 10. Os que estiverem sob o patrio poder ou 
hibidos pelos contrahentes, ou por seus pro- sob tutela ou curatela, emquanto não ti-
curadores ou repeeseutantes Iegaes, 0 oillcial verem o consentimento de seus paes ou tu-
redigira o edital tios respectivos proclamas, tores ; 
que ser<i. por elle publicado duas vezes, com 11. As mulheres menores de quatorze 
0 intervallo de sete dias, de uma á outra, e a_nnos e os homens menores de dezeseis ; 
affixadu em Jogar ostensivo do edifficio onde 112. O viuvo ou a viuva que tiver filho 
se ~elebt·arem os casamentos, desde a. pl'i- dq conjuge fallecido, emquanto não tiver in-
meira publicação ate ao terceiro dh depois v~otario dos bens do casal; 
da segunda. 13. A mulher viuva ou sep~rada do ma-

Art. 221. Si, decorridos quinze dias, de- rido por nullitlatle ou annuilação do casa.-
pois da publicaç;.i.o dos cditaes, não apparecer mr nto, alé dez mezes depois th~ viuvez ou dct 
quem opponha impedimento e 0 ollicial do sepn.ração judicial dos corpos, salvo si, antes 
regi tro civil não ti\'er conhecimento de d~ terminado o reforiLlo prazo, der cL luz 
alg um que lhe incumba eleclara.r, darcL cer- al~um filho ; 
tidão <í.S p!ntes Lle que se acham habilitadas 14. O tutor ou curador e os seus desceo-
para casar-se dentro · dos dous mezes se- de,ntes, ascendentes, irmãos, cunllados ouso-
guinte.;;. brinbos, com a pessoa tutelada. ou curatelada, 

Art. 222. Si os contrahontes residirem m e!Pquanto não cessar a tutela ou curatela, f:1 
n<\0 estiverem saldadas asrespectivascontas, 

circumscripcões jut'isdiccionacs diversas, em salva permissão deixada em testamento, ou 
ambas e farl\ a publicacão dos editaes. oqtro escripto authentico, pelo pao ou mãe 

Art. 223. i algumdo3 contrahentes houver ctq tutelado ou curatelado; 
residido a maior parte dos dons ultimos anno 15. O juiz, ou escrivão e seus de·cendentes 
em outro município, del'erü. prova.r que sahiu asc~ndentes, irmãos, cunhados, ou sobrinhos 
delle sem impedimento parn. ca ar, ÇJU que com orphão ou viuva da oircumscripção 
elesa.ppareceu o que existia . t o,rritorinl onde um ou outro tiver exercicios, 

Art. 224. Os editaes ele proclamas serão salvo licença e •pecial do presidente do tri-
registi'ados pelo oli:icial que tiver publicado, b~nal de a.pellação elo respectivo districto. 
e serão dadas as certidões delles a quem as Art. 227. A a ffin~cl<\cle i !licita s•i se pt'lde 
pedir. provae pot' onfts -ao e pontanca nos termcs 

Art. 225. O juiz poder;L, em cnsos urgentes do art. 2"'0 . 
di pensar O' edit,aes de que tr.:tta o artigo Art. 228. A lllia~iío natural patema, 
antecedente, uma, vez que lhe soj<un apt·e- poeóm, pLido er provatla por qualquet• elos 
sentados O' documento exigidos no u.rt. 219. mquo · pt'tJScriptos no rt. -1-12. 
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CAPITULO IV 

, DA OPP0.3IÇÃO DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 229. A confissão de que trata o 
art. 227, só póJe ser feité• por algum ascen-
dente da pessoa impedida e, si elle não quizer 
dar-lhe outro effeito, poderá fazel-a em se-
gredo de justiça, mediante termo bvrado Art. 235. os impedimentos de. art. 226, 
pelo escrivão do juiz competente p1ra con- ns. to a 11, podem ser oppostos: 
nhecer impedimento, perante o juiz e duas 
testemunhas. · 1. 0 Pelo official do registro civil; 

· § L o ·A uto;da a confissão, 0 juiz Jmpe- 2. o Por quem presidir á celebração do ca-
d. . sarnento ; ; 

1ra .o casamento por despacho, qu0 se reti1•a 3,o Por qualquer pessoa maior que apre· 
á ella, sem nomear o confitente, e que será, sente declaração escripta, com sua assigna-
cle officio, intimado aos contrahentes. tura, e acompanhada elas provas do facto que 

§ 2. o A e3so despacho poderão as partes, a\len·ar. Si as provas não puderem ·ser apre-
depois de haver vista dos autos em cartorio, senktdas na occasião, indicará o declarante, 
oppor as provÇJ.s que em contro.r·io ti verem, preci:'ameilte, o logar onde existem, ou, p·eio 
sempre em segredo de justiça. menos, duas testemunhas residentes no mu-
. § 3.o A' vista de3sas provas, 0. jlliz poderá nicipio, que attestem a existencia do impedi· 

reformar ou sustentar a sua deci sã0 an.terior mento · 
e, em qualquer dos casos, h -:n-el'á recurso Art. 236. Os outros impedimentos só po~ 
suspeasivo. para o juizo superior. Este to- derão ser oppostos : -
murá conhecimento fl'o recurso em sessão se- 1. 0 Pelos parentes, em linha recta, de um 
ereta e fará devo! ver os autos registrados ao dos nubentes, sejam consanguineos ou affins; 
juiz inferiot', ou entregai-os ao respectivo 2. 0 Pelos collateraes, até segundo gráo, 
e~crivão, em mão proprin, e mediante recibo. consanguineos ou affins. 

§ 4. 0 Recebidos os autos no juizo inf.;rior · Paragrapho unico . O modo de contar os 
o escrivão, depois do- cump.ra-se- fará griws de parentesco, regula-se pelos ~rts. 412 
a:nnexar ao pedido dos proclamas uma cópia a 418 deste Codigo. 
do despacho recolTido, e outm da decisão do Art. 237. Si o impedimento for opposto 
recurso, e em seguida queimará os autos nn, de olficio, o official dará aos nubentes ou aos 
presença elo juiz. seus procuradores ou representantes uma 

Art. 230. os menores ele vinte e um annos declaração do motivo e das provas d0 mesmo 
carecem p:.vra casfl.r, do consentimento de impedimento, por elle escripta e assignada. 
ambos os paes, si estes forem legítimos; pre- Art. 238. Si o impedimento for opposto 
valecenrlo 0 do p:lB, quando houver diver- por tercei.ro interessado, o .official ·dará aos 

· 1 nubentes ou aos seus representes uma decla-gencla entre eles. Si, porém, não forem ração do inativo, elo n.ome e da residenciado casados, bastará, o consentimento do pae ou 
mãe que 0 tiver reconhecido, e na falta de i.mpediente e das suas testemunhas, ou a 
reconllecimento ser(b bastante 0 consenti- summa das .provas offereciclas, na falta de 
monto matel'no. · testemunlras nomeadas. 

Art. 239. Em qu1lqtter dos cas.os de impe-
Art. 231. 03 paes; tutores e curadores dimento legal, opportunamente opposto por 

podem, antes ele cJnsen.tir . no casameNto, pessoas competentes, o of:!iciat entregarei. a 
exigir do no i v o ela filha, pupHla ou cul'ate- declaração do art. 237 ou a do art. 238 aos 
telada, attestado medico, provando a ausencia nubentes ou a seu representalilte, o.os quaes 
de qualquer le3ão que ponha em pet'igo a sua fica salvo promover a prova contraria e as 
vida, ou· do molestia grave, incuravel .ou acçõcs civis oti criminaes, que no caso cou- -
tl'ansmissivel. berem, contra o impediente que proceder 

T>gual direito lhes compete a respeito da de má fé . 
noiva. do filllo, t1ltelado ou curatelado. Art. 240. A má fé não se presume no im-

peeliente, que proceder em razão do officio, Art. 232. As mesmas pessoas poderão tam- nem nos paeen tes . 
bem exigir,. elo noivo da tllha, pupilla ou 
curatelada, fullla cClrricla no seu domicilio 
act~al e naq uelle em que t i ver pass~do a 
mawr parte dos dom ultimas annos, si o 
deixou de]lois ele p\lbereJ. 

Art. 233. Até ao momento ela celebração 
dCl casamento, podem os paes e os tutores re-
tirar seu consentimento. 

Ar(;. 234. A denegação do cJnsentimento, 
quando injusta, póde ser supprida pelo juiz. 

CAPITULO V 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 241. Habilitados os confrahentes e 
com a certidão do art. 221, pedirão cí. aucto· 
ridnde que ti ver de presidir ao casamento a 
desiznação elo di<1 1 hora e legar do mesmo, 
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Art. 242. Na falta de designação de outro 
Jogar, o casamento so fa.t•;i na casa das au li-
encias durante o dia e a portas abert."'l.s, na 
pr seuça pelo menos de duas testemunhas, 
podem set· parentes dos contrahenle.3, ou em 
outt•a casa publica ou particular, a aprazi-
mento dns partes, si uma dellas não puder 
sahir da sua, ou não parecer inconveniente 
<lque lla auctoridarle a designação do logar 
tles:}jado pelos contrahentes. 

Art. 2-13. Quando o casamento for ccle-
bt·ado em casa pn.rticulal', esta clever<L con -
servar as portas abet'tas, durante o acto, e 
ns testemuDitas sel'i\o tres ou quatro , si um 
ou ambos os conlt•alt Jntcs não souberem 
escrever. 

Art. 244. No dia hora e lognr desigmtdos, 
pre entes as partes, as testemunhas e o of 
ticial do roaistro civil, o presidente tio acto 
letü. em voz clara e iutelligivcl o art. 226, e 
depois de per"'untar a cada um dos contt·a-
hente", comcçrtndo da mulher, si não tem al-
gum dos impedimentos do mes:no n.rtigo, si 
quet• casar com o outro pot· SU.l livre e ex-
pontanca vouta e, e tet' de ambos raspo ta 
anlt'maliva., convidal-os-ha a repetir·em na. 
meEma. ordem, cada um de per si, a fórmula 
legal do rasamento. 

At t. 245. A formula é a seguiu te para n 
mulher:« Eu F. recebo a vós. F. pot· meu 
legitimo marido emquanto vivermo.~ E pnr,\ 
o hnm m: l~u F. recebo avó.; F. por minha 
legitima rnulhm·, emquanto vivermos. » 

Art. 246 . H.ep:J tida l\ 1óemula pelo segundo 
contrahente, o presidente dird, de pé: « Eu 
F., como juiz, V lS reconheço e decla.ro legi-
timamente as;Ldos, desde e te momento. » 

Art. 2-17 . Em eguida o otncial do 1 eo-istro 
Innçar;L no respectivo livro acto do casa-
m nto nos termos seguintes, com as modi-
1lro.~õJs que o ca o exigit•: «Aos .•. de ... de 
... üs ... horas .. . da ... em cn <L dos nudien-
ins dojuiz (ou onde ror), presentes o mesmo 

jniz ommigo of11do.l elrectivo (ou rul htc) 
e ns testemunhas 1~. e F. (tnntas quanta· 
fot•em oxiaidn~:, conlot·m o ca o) recehc-
1'a.m- e om mnLt•imonio F. ( xposto, ou ti lho 
de F., ou do l•'. e P'. si for legi tin1o ou r co-
nhecido) com .... n.nno· de idade, nnlut•al 
d .... reshlrnle rm ... e 1•'. (com ns mo mo 
d clnrnç~os, con formr n ftliaçii.o ( rom ... 
o.unos do edade, nalurnl de ... residente otn 
......• os q une no me mo a c to declarnt•am 
( si e te ca<o i det• ) que tinham lid ante 
doca nmento o s guinte· filho: F. com ... 
ao nos de ido.tl , F. orn . . . nnnos do i dado 
otc. (ou um filho ou lllhn. de non1 F. com 
. .. anuo de idad ). o que ii.o parent c·s ( si 
o for·tnn) no : " gt·:io ( on no ·1 • g-r;lo d n-
plicado) ria llnhn. olla lOt'r\ 1. Em flt•mozn. cln 
que eu I ~. lavt·eí r,t n ·to, qn vao pot• todos 
ltSsighudo ( ot1 poln. teslPJJJUnhns F. o F. n. 

rogo dos contrahcntes, q ne nã•) sabem Ice 
nem esm·.::ver) . 

Par<tgraplto nnico. Nesto acto as datas e 
os n umeros serão escri ptos por extenso o as 
testemunhas declararão ao assign<'r-se a 
ida·le, profissão e residencia, cada uma de 
per si. 

Art. 248 . Si um dos conteahentes tiver 
manifestado seu consentimento por escripto, 
o termo tambJm meucionanL esta circum-
stancia 11 a razão de lia. 

Art. 2·19. Tambem se moocionar't nesse 
termo o regimen do casamento, com decla-
ração d<L cli1h e do caetorio, em cujas nob1s 
foi p1s3ado o instrumento ante-nupcial, 
quando o regimen não for o commum, ou o 
leg<ll estab~lecido no tit. l!I deste livro p3l':.t 
certos conjugas. 

Art. 250. Si no acto do casnmonto algum 
dos contrahentes t•ecu ar repetie a fót·mula 
legfll, ou declctrar que uiin cJ.sa. pol' sua von-
tade espontanoa, ou que esl<L at•rcpendido, o 
presidente do acto suspe:tdel·o-lr\ immedia-
tamentc, c não a.rlmittir;L retractação nuquelle 
di<l. 

Art. 25 I. ~i o co o tt-.1 hentd recu~antc, ou 
arrependido for mulher e menor de vinte e 
um annos, não serei. rec.3bid<L a cas:~.r cvm o 
outro coutr,thenle, sem que este prove Qtte 
ella est<L depositada em logat• seguro e fót'a 
da companhia ela pessoa, sob cujo pode!' ou 
administração se acl.la v a nar data da recusa 
ou art•epenrlimeuto. 

At't. 25~. No ca,o de moleslia, gra,ve de 
um dos contrahente , o peesillente do neto 
SEil'<L obrigado a ir ü cn.sa. do itnpedido, e 
tl)PSmo ;L noito, comtnn to quo, neste caso, 
a\óm das duns tc,tcmunl.la.s exigidas no art. 
') 12. assi Lam mai~ duas que saibJ.m ler e 
c~ct•ovet· e sej tm maioee.:; de dezo ito an110S. 

Art. 253. No refet·ido caso, a Culta ou o 
impedimento ti;\ nuctoridade competente para 
p~esidit' ao casamento set•á snppeitln. pot• 
q talquet• dos seus snb-titutos legues, e a. do 
o !leia! do t'egistro civil pot' outro rullwc no-
meado pelo presi.leute, c o termo avulso la-
Vl'O.·Io por nquclle ~er;i lançado no li rro com· 
pc t nle no prazo mais b1•evo pnssi vcl. 

At·t. ?5L Quando nl~nm rir conlrahenles 
estiver em imminontc i·i,co de vi l:1, ou lôe 
obrigatlo n ansentae- e preci 1 ilttt.huncnto em 

Elt'Viço publico, obrign.torio n no to rio, o or-
tl.einl do regi tt•o, pt•ccf::dendo de, pacho do 
pt•e idcnte, porlerü, ;l vi'ta. dos documentos 
exigidos no art. 219, e indcp 1mlcntemente 
llos proclamas, dat' a Cl'l' liilii.o do que lt·acta 
o art. 221 • 

Art. 255. Nn 11t"i.meit'O do caos do artigo 
n.nlnt•ed nte, si os contraheute;; niio pllllet•em 

ht.0 J' a pre nc:n. tla nnct.oritlacl ('Ompet nt 
pn m presidit• :'lO neto, 11em d~ nlgum do· ,en' 
stlhlitlitult1S, p rlct•ii.o ce l hmr o cn,ament 
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em presença de seis testemunhas, maiores de 
dezoito annos, que não sejam parentes om 
gráo prohibido do e:1fermo, ouque não o 
sejam mais delle do q•1c do outro conra-
hente. 

Art. 256. Estas testemunhas, dentro de 
q uaeenta e oi to horas, depois do acto, deverão 
ir apresentar-se á auctol'idade judiciaria 
mais proxima para pedir-lhe que faça tomar 
por termo as suas declarações. 

Ar!;. 257. As declarações devem affirmar: 
I. o Que as testemunhas foram convocadas 

da parte do enfermo ; 
2. o Que este prwrecia em perigo de viela, 

mas em seu juizo; 
3. o Que tinha filho do outt•o contrahente, 

ou vivia concubinario com elle, ou que o ho-
mem havia raptado ou deflorado a mulher ; 

4. o Que na presença deltas repetiram os 
dous as formulas do casamento, cada qual por 
sua vez. 

ArL 258. Autoado o pedido e tomados os 
depoimentos, o Juiz proceder(~ as diligencias 
necessa rias para verificar Hi as contrahentes 
podiam ter-se habilitado nos ter•mos do 
art. 219 para casar pela fórma ordinaria, ou-
vidos os interessados pró e contra, que lhe re-
quererem, dentro de quinze dias. 

Art. 259 . Terminadas a9 diligencias e ve-
rificada a idoneidade dos contrahentes para 
casar-se um com o outro, assim o decidira, si 
for magistrado; ou r emetterá ao juiz compe-
tente para decidir, e das decisões deste po-
derão as partes recorrer. 

Art. 260. Si da decisão não se tiver recor-
rido, ou no caso contrario, logo que, apezar 
do recurso, passar em julgado, o .iuiz man-
dará registrar a sua decisão, no livro do re-
gisteo de casamentos. 

Art. 261. Este registro fará retrotrahir os 
cffeitos do casamento, em relação ao estado 
dos conjugas á data da celebração; e, em 
;rela.ção aos fi lhos communs, á data do nasci-
mento. 

Paeagrapho unico . Serão dispensadas as 
formalidades dos arts. 25G a 2GO, si o enfermo 
convalescer e puder ratificar o casrtmento em 
presença do juiz e do official do registro 
civil. 

Art. 262. Em caso urgente c de força maior, 
em que um dos contrn.hentes não possa trans-
portar-se ao logar da resiclencia do outro, 
nem . demorar o casamento, poderá o noivo 
impedido fazer-se representar no acto por 
procurador bastante o especial para receber 
em seu nome o outro contrahente, cuja de-
signaçã.o certa deverá ser feita no instru .. 
mentG da prócuração. 

Art. 263. O extrangeiro, residente fóra elo 
Rra.zil, não poderá casar~se nelle com brazi-
leil'a. por procm·n.çõ.o, sem prova.r qHc a. sua 

lei nacional admi tte a validade do casamento 
feito por este meio. 

CAPITULO VI 
DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 264. O casamento celebrado no Brazil 
deve ser provado pela certidão de seu re-
gistro, feito na conformidade da lei vigente, 
ao tempo de sua celebração. Mas, justificada 
a falta do registro, é admissivel qualquer 
outro meio de prova. · 

Art. 265. O casamento de pessoas falle-
cidas na posse do estado de casadas não pó de 
ser contestado, em prejuízo de seus filhos 
communs, sinão provando-se, por certidão do 
regi~iro civil, que alguma dellas .era casada 
com outra pessoa quando contrahiu. o matri-
monio contestado. 

Art. 266. O casamento celebrado em paiz 
extrangeiro poderá ser provado por qualquer 
dos meios nelle admittidos. Si, pob~m. o 
tiver sido perante agente consular ou diplo-
matico do Brazil, deverá ser provado por 
certidão quer do registro do consulado ou le-
gação, quer . do logar do Br·azil onde tiver 
sido inscripto o acto de casamento, de accordo 
com a cópia authentica remettida pela a.uc· 
t oridade consular ou diplomatica .. 

Art. 267. Quando a prova da celebração do 
sarnento resultar de processo judicial, a in-
scripção do julgado no livro do registro civil 
p.rodu:drá,quer a respeito dos conjuges, quer 
dos filhos, todos os effeitos civis, desde a data 
do mesmo casamento. 

Art. 268. Na collisão e equivalencia de 
provas contradictorias sobre a existencia do 
casamento, a duvida será resolvida em favor 
do mesmo, si os conjuges em questão vi-
verem ou tiverem vivido na posse do estado 
ele casados. 

CAPITULO VII 

DO CASAMENTO NULLO E ANNULLAVBL 

Art. 269. E' nullo e não produz effeito, 
em relação aos contrahentes, nem em relação 
aos filhos, o casamento feito com infracção 
de qualquer dos ns. 1° a 8° do art. 226. 

Art. 270. E' tambem nullo o casamento 
quando não tiver sido contrahido perante 
auétoridade comp-etente . A declaração da 
nullidacle, neste caso, não poderá ser allo-
gada si já ti verem decorrido dous ao nos 
depois da celebranção do casamento. 

Art. 271. A declaração dessa nullidade 
póde sor requerida por qualquer pessoa, qtte 
nella tenha interesse, ou pelo orgão do Mi-
nisterio Publico. 

Art. 272. E' annullavel o casamento con-
trahldo com infracçiío de CiUO.ll)uer dos 
n . 9·' a 15 do art. 226. 
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Art. 27" . A anuull ação do casamento por 
coacção de um do conjuges, só r.óde ser re-
quet·ida pelo coacto, dentro d\3 seis mezes se-
gutntes ;\. datu. em quo tivel' res ado a 
coa.rçiio. 

Art. 274. A aunulln.ção do ca,amento, 
feito por pes-oa. incapaz de con•enti r, só póde 
ser pl'omovida por ellu. me ma, quando se 
to1•nar ca,paz, ou poP s us representantes le-
gaes, nos seis mezes seguintes ao ca·amen to, 
on pol' eus herdeiros dentro de igual vrnzo , 
uepoi de ua mortP, si esta se vecit1cou du-
rante a in ll.pacida.cte. 

Art . 27-. i n, pessoa incapaz se tornar 
cnpl\Z, tl pois do ca"amento e rntitlcal·o, antes 
11 unnullad , a ratificação r Jtrotmhit•á se 

ffeitos <i. data do mesmo ca. o.mento . 
Art. 275. A annullação do casamento feito 

om inft·o.c :ão do n. lO tlo art. 226, ó pótle ser 
1' quel'ldn. pelas pe··oas que ti uha.m o direito 
d com; ntir e não a si-tiram ao acto, dentro 
d tres meze se."'uintes ó. data em que ti· 
-verem onhecimento do casamento. 

Art. 77. A annullação do ca-umento da 
menor d quatorze anuas on do menot• de 
dez "ai', ó póde er r equerida pelo pl' prio 
oujnae menor. até seis mezPs aepoi de u t-

tiuail• àqnella. idade ou pel0 seus r epresen-
tante legaes, ou pelas pe sca mencionadas 
no art. 236, ob~ervada o. mesma ordem, até 
sei mez depois do ea amento . 

Al't. ,_;; . Si a annullação do ca amento 
fõr requeritla por te1·ceiro fica. a lvo aos con-
jn?"eS l'l\tifical-o quando altingirem a idade 
exigitla no n. ll do art . <>26, pern.nt o juiz 

o o01oiul do regi'teo civil, e a ratificação 
terl'\ !Teito r etroactivo, alva a llisposiçii.o d 
art. 32 , n. !>. 

Art. Qi9 . A annullaçií.o do c..'tHtmento não 
bsta à le~itimi ade do filho concebido na 

con lancia. delle. 
Art. 2L0. Tambem erfl. annulla,el o en.-

a.m nto quando um dos conjnae bonYer con-
en tid nell por erro ' n .ia L. em que C3-

ti,· S' :\ re,peito da p -·oa do ouüo. 
\rt. l. Consi.tlera-<e erro e sencial sobre 

o. p ~ oa tlo outro conjuge : 
L o . \. ignora.ncin, tl seu e tndo civil ou r e-· 

]iaios ; 
• ~ A i~n ran ia. de crim inafiànçav l e 

n i\. pre cripto ommettitlo ante tlo cn -\-
m nl · 

. 3.0 .\. iguornncb tle flof~ito ph;\"ic il'J't'me-
rlta Yel e anl t'ior, como a impotencin 
qualqu r mole lia gt'nle, in.::nN,. 1 ou trnn -
mis~i.1·eL 

-1." tlf':_;,rirgimun{lnto da mnlher. si o mn-
ri!lo nih tiniH\ conheciment d .;; ,' !hei . 

"\ ri. ~ '- · A annnlln(':io do n,un~uto, no 
cn s do' n . ! •'. 2· c 3d do;uti~, n.nl r dente. 
,,) p.i i . er r queritla pel onu·o conjuga, 
d 'nlN.l tlt• tho~ Rimo,>, lllhl.tlo.> t1·1 sun tlala 

ou da data desta lei, si fôe anterior a ella ; 
e no caso do n. 4" do mesmo artigo, o_ma-
l'ido só tem direito de pedir a annullação 
até dez dias depo's· de celebrado o casament-o . 

Art. 283. A nullidade do casamento não 
pódc ser requerida. pelo Minis terio Publico 
depois da morte de um dos conjugas. 

Art. 2~-L A declaração d~. nullidade do 
casamento será requerida por acção sum-
maria.. · 

Art . 285. A acção de nullidade ou annul-
lação do casamento e a de tlivorcio serão 
precedidas de uma petição do auctor, docu-
mentada quanto baste para, justifica r a sepa-
r;~ção que será cvncedida palojuiz com a pos-
sível brevidade. . 

Art. 286. Concedida a separação, a mulher 
poderá pedir os al imentos provisionaes, que 
lhe serão arbitrado~. na fórma do art. 490. 

CAPITULO VIH 

DISPOSIÇÕES PENA E3 

APt . 287. O pae ou a mãe que se ca ar in-
fringimlo a disposição do art. 226, n. 12, 
perderá, em provei to dos filhos a quem de-
vht dar p;ll'tilha, duas terças partes dos 
bens que llle deveriam caber no inventario 
do casal e o direito de usufeucto nos bens dos 
mesmo filhos·. 

Art. 288. A mnlhet•, quase ca~ar com in-
fracç<i.o do n. 13 do n1v ·mo artigo, não po· 
derá mais t estar em fttvo r do marido, nem 
fazer valer o testamento anterior em que e te 
seja contemplaria, nem communicar cem ella 
os seus ben , quer presentes quer futuros. 

Art . 289. Si o ca itmeno til'er sido con-
trithido com infracçã,o elos n . 14 e 15 do 
mesmo artigo, o r egimen matrimoni a l dos 
bep sera o da. -eparação, e nenbum dol'l con-
ju15es poderá receber ro outro causa alguma 
por doa~ão ou te tamen lo. 

para.grnpho unico . Con ider·;t- e cu lpado o 
tu~or que não puder apt·e entat' , em seu ravol' 
a escu a da clau ula final do n. l .J do refe-
riqo artigo. 

Art. 290 . O omcia l do r co-i'tro cid!, qne 
publica.r proclama ~ ~em auctorisa~.ão de n.mbo.> 
o pontra.L1entes, ou cle1' n, certidão do ;wt. 2, 1 
em lhe terem iLlo upt·esentado os do-
n p1etlto' xi<>-idos pel ar t. 9 4, ou peu.iemlo 

impedimento aind ;t nã julgado improce-
dente, ou deixar tle !loclarar o im petl imen lo 
qno lhe forem apr euta.do' ou qne lhe \lOn-
starcm com certez•\ . e p ud erem er oppo tos 
por elh r:t' olficio. ficar;\ njoito [L multa de 
· o.:: n. 200.~ para. o. r "pPcti v a. munir i pa li-
da le . 

:~rt . 2DI . ~ m sma mnlt;.,\ incon'el'Ó. o 
jniz, qnç, ~ i - tit• ao ca m nto nntes de le-
vauW.dos o impelli mcntü oppo- to con tt·a 
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algum dos cootrn.hentes, ou deixar de re-
cebei-os, quando opportunamente offerecidos 
no3 termos dos arts. 235 a 240, ou de oppol-os 
quando lhe constarem, ou deverem ser op-
postos ex-o((icio, on re.mrsar-se a assistir ao 
ca~amento sem motivo ju·stiticado. 

/ 

TITULO li 

EFFEITOS JURIDIC08 DO CASAMENTO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Al't. 292. A legitimidade da. ftmilia con • 
stituida pelo casamento extende-se aos fi lhos 
communs, havidos anteriormente. 

Art. 293. O regimcn dos bens entre con-
juges começa a vigorar desde a data do casa· 
menta e é irrevogavel. 

Art. 294. O casa.mento impõe aos conjugas 
a obrig-ação da. co habitação, mutua fidelidade 
e assistencia em todas as ci rcumstancias clb. 
vida. 

Art. 295. A ambos os conjuges corre o 
dever de sustentar defender, guardar e educar 
os filhos communs, durante a menoridade. 

Art. 296. Os menores ficam, de direito, 
emancipados pelo casamento, realizado na 
ida.de legal. 

Art. 297. O casamento contra h ido de boa 
íc terit, em relação aos filhos e ao patrimonio, 
os effeitos jurirlicos do casamento valido até, 
ser declal'ado nullo por sentença. 

Art. 298. Quando o casa.meoto fór decla-
rado nullo per culpa de um dos conjugas, 
este perdera todas as vantagens havidas do 
outro e ficará, não ob tante, obrigado a 
cumprir as p1·omes<as que lhe houvet' feito 
no respectivo cont1·acto ante-nupcial. 

CAPITULO If 

DOS DIREITOS E DEVERES DO MAHIDO 

Art. 299. O marido ó o chefe da sociedade 
conjugal. Compete-lhe: 

2. o Prover a sustentação da famj!ia, guar-
dada a disposi ção do art. 347. 

Art. 30 I. A obrigação de sustentar a 
mulher cessa, para o marido, quando ella se 
ausenta, sem justo wotivo, da habit-lção 
conjugal e recusa vol tar. Neste caso, o juiz 
póde, segundo as circumstancias, ordenar em 
proveito do marido e dos filhos, o sequestro 
temporu.rio elos rendimentos da mulher. 

Art. 302. o marido não pó:le, sem consen· 
timento da mulher: 

1.• Alienar, bypothecar ou gravar de onus 
real os bens immoveis communs, nem dispor, 
de qualquer modo, dos dircito3 reaes que o 
casal tiver· sobre bens de, sa espec;e; 

2. o Litigar, acti v a ou passivamente, sobre 
os referidos bens e direitos; 

3. 0 Prestar fiança; 
4.° Fazer doação com os bens e re11Llimentos 

commuos, salvo si fôr remuoeratoria. ou de 
peq neno valor. 

Art. 303. Valerãn, porem, os dotes ou 
doações nupciaes feitas as fi lhas e as doações 
feitas aos filhos por occasião de se casarem 
ou estabelecerem economia separada. 

Art. 304. A outorga da mu ler pó·Je sar 
supprida pelo juiz si ella a. tiver recusado 
sem mo ti v o justo ou r.sti ver impossibilitada 
de dal-a. 

Art. 303. O supprimento judicial da ou-
torg-a valida o acto do ma.rido, mas não 
obriga os bens da mulhor, nem a sua meação 
nos communs. 

A1·t. 306. Aannullac,;ão dos actos t!o marido, 
praticados sem outorga d:t mulher ou sem 
supprimento do juiz, só pode1·á ser requerida 
por ella ou seus berrleiros, ató quatro unnos 
depois da dissolução do cas:<mento. 

CAPITULO lll 

DOS DIREITOS E DEVERES DA ?.JULUER 

Art. 307. Pelo casam<.>nto torna-se a mulhe-r 
companheirn. e sacia. do marido, compar til ha 

!.• A representação legal da fami lia; ' da sua posição social e tem direito de us:1r de 
2. o A administração dos bens communs e seu nome. 

clos_proprios d~ mulher que, em virtude de Art . 308 . E' devor d,t mul her au xi liür o 
reg 1111en ~nlr 1 monlnl adap tado, ou do [~rt~to ma1·ido na. sustentaçã.o ela fu.:nilia. 
ante-nu pmal, devam ser por elle admm1s- . . _ . 
trados · Al't .. 309 . S1 o reg1mcn elos bens nao for a 

3. • o' direito de fixm· e mudar 0 clomicilio commm~hão universal, a mulher será obl'i-
da famllía · garla a mdemmsar as de3peza.q que o mar1do 

4.• o clir~ito de auctorisar a profissão da tiver feito c.om a deft!sa.de seu;; bens proprios 
mui her e a sua residencia ióra ela habitação de c seus dm31tos partiCulares. 
conjugal. Art. 310. A mulher não póde praticar, sem 

A1·t. 300. Incumbe ao marido: a.uctol'isaçã.o do ma1·ido, os mesmos actos que 
1.• Dar a mulher protecção, defesa e t!'ata- e. te não póde prati l)ar sem consentimento 

menta correspondente a sua condição e po!ses; de lia . 
Yol. I 
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Art. 311. Tambem não póoc ,sCl m auctoq 4. o Reivindicar os bens moveis ou ímmoveis 
sação do marido: . cloados ou transferidos pelo marido á con· 

1. 0 Alienar ou gravar, de onus reaes, seus· cubina. 
immoveis proprios, salvo si 0 regimen fôr 0 5. • Dispor dos bens adquiridos na confor-
da separação; midade do numero anterior, e de quaesquer 

2•. Alienar seus direitos reaes sobre im- outros que possua; livres da administração 
moveis de outrem, mantida a clausula re- do marido; · 
stricliva d0 numero anterior; - 6. 0 Promover os meios assecuratorios e 

3.• Acccitarou repudiar herança ou Ie~ acções que lhe competirem contra o marido 
gado; em razão ue seu dote ou de outros bens seus, ~ 

4. 0 Acceitar tutela, curatela ou outro sujei.tos.a administração delle; ~ 
munus publico ; 7. o Propor a acção competente para annul-

5.• Litigar em juizo civil ou commercial a lar o casamento; 
não ser nos casos indicados nos arts. 317 e 8.o Propor acção de divorcio. 
3.20; 9.• Pedir alimentos, quando tiver direito 

6.• ]llxercel' qualquer profissão ; de fazel-o. 
7.° Contrahir obrigação que possa importar. . lO •. ~azer tes~amento ou qualquer outl'a 

alienação dos bens do casal. disposJçao de ulttma vontade. 
Art. 312. A auctorisação do marido póde Art. 318. As a.cções fundadas nos ns. 2°, 

ser geral ou especial, mas dove constar de ~·. 4" e ô• do artigo ~utecedeute competem 
instrumento publico ou particular, previa- a mulher na constanCia do . casam~nto e ~1os 
mente authenticaclo. quako annos subsequentes tu sua dJssoluçao. 

Art. 313. Esta· auctori5ação é revoo-avel a E no mesmo periodo os seus herdeil'os podem 
todo o tempo, respeitados os direitos 0de ter- tambem propor as sobreditas acções, si elta 
ceiros e os efl'eitos necessarios dos a c tos ini- ti ver mor rido e em o fazer. 
ciados. Art. 319. Excepto no caso do n. 4• do 

Art. 314. Auctorisação do marido pó:Je ser a~t. 3l7,fica sempre salvo ' o terceiro, preju-
supprilla judicialmente: clicado com a sentença favoravel {t mulher, o 

direito regros8ivo contra o marido ou seus 
1.• NoscasosdoséJJrts. 310 e 311, §§ l"a 5•; herdeiros. 
2.• Nos casos dos§§ 6• e 7• do art. 311, si t , 

o marido não ministrar a mulher e aos filhos Ar . 320. A mulher compete a direcção 
os meios ele subsistencia. ~administração do casal, quando o marido: 

Art. 315. O supprimento da auctorisação a) estiver em lagar remoto ou não s11bido; 
do marido · para a mulher e;x:ercer alguma b) e·stiver em carcere por mais de dons 
profissão lucra ti v a importa paraella o direito annos; ou 
de dispor do protlucto de seu trabalho. 1 c) fôr judicialmente declarado interdicto. 

Art. 316. Presume-se a mulher auctor isada Paragr,tpho unico. Nestes casos, cabe á 
pelo marido: rpulher administraras bens communs, dispôt' 

1.0 Partt a compra a retalho, mesmos acre- ~os proprios e administrar os do marido. 
di to, das causas necessarias a economia do- Para alienação dos immoveis communs 
mestica, cuja clírecção lhe cabe; ~erá necessarla auctorisaçtto do j~liz. 

2. o Para obter, por emprestimo, as quantias Art. 321. A falta dJ auctortsação do 
que a acquisição dessas causas tornar neces- marido, Dos casos em. que é necessaria e 
sal'ias; não tiver sido suppeida, invalida o acto da 

3. o Paea contrahir as obrigações concui·- mulher, e a sua nullidade póde ser allegada 
renLes á industl'ia ou profisstto que exercer por elle ou seus llercleiros, até quatro annos 
co1~ ~uctorisaçã.o do rna.rido ou supprimerrlo depois ela dissolução elo casamento. 
do JUIZ. Art. 322. A ratificaçli.o do marido, provail::t 

A 1•t. 317. Inilependeutemente ele auctori· p_or instrumento public? ou parti.cu.lar, _anthen · 
sução, póde a mulher casada: pcado, conforme a cu·cumstancta, Im[lOl'ta 

í1 revalidação do acto. 
1. • Exercer o direito que lhe competir Art •. 323. Os actos da mulher auctorisados 

sobre as pessoas dos filhos do leito anterior, pelo marido obrigam todos os bens do casal, 
nos termos do art. 482 deste Codigo; ~i o regimen matrimonial fôt' o da commu~ 

2.• Desobrigar ou réivindicar os immoveis phâo. Sendo outro o regimen, obi'igam 
do casal que o marido tenha gravado ou ~ómente os proprios della, si o marido não 
?li.enado sem sua outorgn, ou supprimento do ~ssumiL' conjunctamente a responsabilidade 
JUIZ; fio acto. 

3.o Annullar as fianç<1S e doações feitas Art. 3M. Qualquer que seja o regimcn llo 
pelo ma.rido com in fracção do disposto nos casamento, os bens de ambos os conjuges 
ns. 3" e 4° do art. 302; fica.m olwigados igualmente pelos actos qua 
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a mulher praticar Dtt coDformiclade dos ns. \ 0 

e 3° do art. 316. 
Art . 325 . AnDu\lado o acto d::t. mulher, 

por falttt .da auctorLsação elo !llarido, r e põem-
se as cousas DO estado anler·ior., satisfazendo 
ella, por seus bens propriose pelos comint.ins 
na proporção do I>royeito qtie teve o casal, 
os damuos resultantes do acto annullado si 
os prejudicados estiverem de boá fê. 

A mesma disposição é npplicavd o,o caso 
elo ser annullado o acto do marido por falta 
do conseutimento da mulher . 

TITULO III 

REGIMI~ N DOS Bffi NS ENTRE CON.TUGE S 

CAPITULO I 

DISPOSI ÇÕES GERAES 

Art. $26 . E' licito aos nubentes estipular, 
antes de celebrado o casamento, tudo que 
llteH aprouver, relativamente a seus bens. 

Tacs convenções não terão validade si 
não forem ,celebradas por escriptura publica. 

Art. 327 . Ter-se- ba por não escri pta 
qualquer convenção ou clausul a que altere 
a orde:n legãl da successão e os direitos 
conjugaes e parternaes, ou que contrarie 
qualquer disposição prohi!Jitiva ou impera · 
tiva deste Cbdigo. · 

Art. 328. Na faltá de convenção, ou sendo 
nulla a celebrada, vigorará o regimen da 
communhão uuiversafde bens, excepto para: 

1. o O viuvo ou vi uva que se casar inft-in-
giudo as disposições do art. · 226 em seus 
ns. 12 e 13; 

2. 0 A pessoa que se casar com iofcacção 
dos ns. 10, li, 14 e 15 do mesmo artigo· 

3 . 0 O homem maior de Eessenta o a mull'ter 
maior de cincoenta. annos, t endo. herdeiros 
n ecessa e i os . 
P~Lra g r'aplio unico . Nestes casos o regimon 

será o de separação de bens. 
Art. 320. As conven ções ante-nupciaes 

ficam sem eiTeito, si niLo se seguir o casa-
mento. 

Art. 330. ~ marido que es ti ver nn. posse 
de bens propr1os da malhet• fica r esponsavel 
para com e !lá e seus herdeiros : 

a) como usufructuarrío, si o rendlmen to fôr 
cbrnmum; . 

b) como pl'ocuraclor, si tiver ma ndato 
expresso ou tacito para administrai-os; 

c) como uepositario, si não tiver dire ito de 
usul'ruil-os, nem de administrai-os . 

Art. 331. As convenções aute·nupciMs 
nii:o terão dfl'eito para com t erceiros sinfio 
dt:pois de registradas, em livro es pecial, pelo 
oficial de r·egistro prerli al da comarca elo 
domicilio elos conjuges . 

CAPITULO 11 

DO l{ ECHMEN DA GOMMUNJIÃO UNIV ERSAL 

Art. 332. O r egimen da communhfio uni· 
versa! entre conjugas con~ is te na tle todos 
O$ seus bens presentes e futuros, não exce-
ptuados em lei. 

Art. 333 : São-excluídos ela communhão: 
l. o As pensões, meio·soldos, montepios c 

outras rendas semelhantes ; 
2. o Os bens doados ou legados com n. cb u. 

sula da incommurtica:bilidade e os sobrogados 
em logn.r clelles; 

3 .0 Os bens g ravados de fi·lei-commisso e o 
direito do herdeiro fidei-commissario, antes 
de realisada a condição suspensiva., bem 
assim os herdados pelo pae e mãe binubos, 
do fill1o de leito anterior, existindo irmiio 
germano do filho fallecido; 

4. o O dpte prometticl,o ou con.stituido a 
filho de outro leito e as despezas feitas com o 
mesmo fill10, inclusive a tle alimentos, ·e o 
promeltido ou constituído expt•essamente por 
um só dos conjuges a filho commum· · 

5 . o As obrigações provenientes de actos 
illici tos ; 

6. 0 As dividas a nteriore3 ao casamento 
salvo si provierem de despezas com os prepa: 
rati vos delle, ou si verterem em benetlcio 
commuin; 

7 . 0 As dbaçõJs ante·nupciaes feitas por um 
dos conjuges ao outro, com a clausula úe 
incommunicabiliclad.e; 

8. 0 As roup.1s de uso pessoZ~l, a9 joias 
esponsalicia:s dadas. antes do ca:samento pelo 
esposo, 03 lt vros e mtrumentos da profissão 
e os retratos de família; 

9. o A fia.nça prestadru pelo mariclo sem 
outorga da mulher. 

Art. 334. A incoinmunicabilidade dos bens 
mencionados no a rtigo antecedente nfío 
com preheacle o:> seus feuctos e r endimentos, 
desde que sejam percebidos ou vencit!os na 
constancia do casamento . 

Art. 335. Na consla ncia do cn.sameoto, a 
pr oprietlal!e e posse dos l.Jens commilns per-
tence conJuntamente a ambos os cobjuges. 

A mulber, poréln, só poderá admiuistra e 
por autori8áÇão do marido ou nos casos tio 
n.rt. 317 n. 5' e art. 320. 

Art. 336. Cessa a communhão de bens 
entre os conjuges: 

1. o Pela morte de um delles; 
2 . 0 Pela sentença que a oulla o casamento, 

con lrn.hiclo de boa fé ; 
3 . 0 Pelo di vorcio. 
Art. 337 . Cessando a communhão, e elfe· 

ctuadn. n. di visão do nctivo e passivo, não 
poderá mais um dos conju ges ser deman-
dado pelos ct•eclores pa1•ticdlares do outro. 
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nm razão de divida não comtemplada na 
partilha. 

Art. 338 . Em qualquer do3 casos em 
que cessar a communltão, terá a mulher 
o direito de renunciar á sua meiação, para 
o fim de ser esta applicada ao pagamento 
dos credores e ficar exonel'ada das dividas 
rlo casal, salvo si as tiver contrahido antes 
do casamento ou na qualidade de commer-
ciante. 

Paragrapho unico. Todavia, a mulher que 
depois de renunciar a meiação, fõr demandada 
por dividas contrahidas como commerciante, 
na constancia do matrimonio, poderá nomear 
a penhora bens do casal livres e desemb.\r· 
o-ados. 

CAPITULO Ill 

D) REGIMEN DA. CO:I!IMUNITÃO PARCrAL 

Art. 339. Quando os contrahentes decla· 
rarcm que adoplam o regimen da com-
mnnhão limitada ou parcial, ou usarem de 
expressões equivalentes, euteuder-se-ha que 
excluem da commuuhão: 

l . o Os bens que cada conj uge possuir ao 
tempo do casamento; 

2. o ' Os sobrevindos dur,tute o casamento, 
por doação ou succes.ão ; 

3. 0 Os arlquiridos com valores exclusiva-
mente pertencentes a um dos conjugas, etr~ 
subrogação dos bens proprios. 

Art. 3~0. Não Ee communicam tambcm: 
1. 0 As obrigações anteriores ao casamento; 
2. 0 As provenientes de netos illicitos. 
Art. 3-!1. Entr,,m na communhão: 
l. o Os bens adquiridos na constancia do 

casamento, por titulo oncro. o, ainda que 
só em nome de um dos conj uges; 

2. 0 03 aquiridos por facto eventual, ainda 
que sem trabalho, ou despeza anterior; 

3. 0 Os adquiridos pot• doação, heranç:. ou 
legado, em favor de ambos os conjugas; 

4. 0 As bemli3itorias feitas em bens proprios 
de cada um delles; 

5. 0 0.; fructos dos bell3 communs, ou dos 
pt•oprios de cada um dos conjugas, perce-
bidos n'\ constancia tio casamento, ou pen-
dentes ao tempo de cessar a communhão 
dos adquirido;; ; 

6. 0 03 fruclos civis do trnbalho ou in-
duslria ti e cada um dos conj uges ou de 
ambos. 

Art. 342. Ncst.e regimen, os contrahentos 
elevem no pr•oprio contrncto antenupcial, 
ou em outra c criptum publica, anterior ao 
co.,;amento, fazer a descripç-ão exacta dos bens 
moveis que cada um leva pnra o casal, so b 
pPna de >erem considerados coQlo arlquirillo;. 

Art. 3-13. A administração dos Lens do 
casal pertence ao m:1riúo, e as dividas por 
t:> lle contrahidas, na constancia do ca a-
mento, obrigam os bens communs; c na 
fa.lto.destes, os bens proprios de cada conjuga. 
na proporção elo proveito que cada um 
houver aufdrido. 

Art. 344 . E' applicavel a disposição do 
artigo arítecedente ás di vidas contrahidas 
pela mulher nos casos em que seus uctos 
~ão auctorisados pelo marido, ou se pt·e-
sumem sel-o, ou dispensam c sa auctorisa;·ão. 

Art. 345 . A commuuhfio limitada nos 
adquiririas cessa nos mesmos casos que a 
universal . P ôde tambam cessar a. requeri· 
mento da mulher qu·1ndo lhe fôr preju-
dicial pela má. administt•ação do ma.t•ido, 
restt•ictos, porém os effeitos da sepa.raçii.o 
aos bens posteriormente adqujrirlos. 

CAPITULO IV 

DO REGIMEN DA SEPARAÇÃO 

Art. 31G. Qu:1ndo os contraheutes so 
c1sarem, estipulando o regimen dn. sepa-
mção de ben~. estes permanecerão sob a 
exclusiva Mministeação do respectivo pro· 
prietario, que delles poderá dispor livre· 
mente. 

Art. 347. A mulher ó obrigada a con-
~t'ibuir p:tra as despezas do casal com 
uma quota prporcional ao3 rendimentos dos 
bens proprios, si outra cousa não tiver siú.o 
estipulada no resp:!ctivo contracto. 

Art. 848. EstJ regimen é obrigatorio 
para as pessoas mencionadas no art. 328 
qesle co I igo. 

0.\PITULO V 

DO REGIME:-< DOTA fJ 

SECÇAO I 

CO:->STI1'UIÇÃO O~ OOTI~ 

Art. 319-. Parn. que haja regimen dotal ó 
necessaria a indicação c pacil1cada dos bens 
que constituem o dote, com exprt's3a decla· 
ração do ficarem sujeitos a. este regimen. 

Al't. 350. A mulher pôde dotar-se a si 
propl'ia com os seus bens ou ser dotada por 
seus paos ou por outr.)m, comtando qne 
todos os interessarias intet•venham poe si ou 
por sous procuradot•es no mesmo contrncto. 

Art. 351 . A con ti Luir;ão de dote p6t1e com-
pPehender os bens pt·escntes e os ruturos do. 
mulhet•, em sua tot:l.lidade ou sómente em 
pat·te. Os bens futuros, porém, só se con11i· 
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deram comprohendidos no dote quando forem 
adquiridos por titulo gratuito e assim for 
expressamente declarado em clausula do 
pacto ante-nupcial. 

Al't. 352 . Durante o matrimonio o dote 
não pódc ser augmentado senão por accessões 
naturaes. 

Art. 353. E' licito o pacto ele reversão 
do dote ao dotador, dissolvida a sociedade 
conjugal, quer a dotada tenha filhos ou não, 
assim como o pacto segundo o qual, mor-
rendo a mulher sem herdeiros necessar-i os, 
lucre o marido o dote. 

Art. 354. Si o elo te for promettido por 
pae ou mãe coJJjunctamentc , sem decla-
ração da pal'le com que cada, um co::Jtribue, 
entender-se-á que ca':ia um tlelles se obrigou 
por metade. 

Art. 355. O dote comtituido pelo pae ou 
pela mãe, consillera-se adeantamento de le· 
g itima, salvo declaração em contrario. 

Art. 356. O dote dado pelos avós ó su-
jeito á co llocação nos mesmos casos em 
que o dote dos paes aos íilhos, guardada a 
d isposição do art. 2165. 

Art. 357. Si o dote tiver sido constituído 
pelos paes ou pelos avós da dotada, serão 
os dotadores responsaveis pela im portancia 
delle, no caso de evicção; 

Si, porém, tiver ~ido constituído por 
qualquer outra pessoa, esta só responderá 
peL1 evicção, si houver pt·ocediJo de má 
ü\, ou E i a responsabilidade ti ver sido es-
tipulada. _ 

Art. 358. Os fructos do dote sl\o devidos 
desde a realisação do casamento, não tendo 
havido estipulação de prn,zo. -

Art. 359 . E' permittido eslipulat·, no con-
ü acto dotal, que a mulher receba., directa -
meute partt suas despczas pal'ticulare:s; uma 
determinada parte dos rendimentos elos bens 
clotaes. 

Art . 3130 . E' lambem licito estipul ar que 
com os bens dotaes haja. outros submettidos 
a regi mens diJierentes. Em l'u lta de ex pressa 
declaração so!Jr e o regimen destes bens, 
prevalecerá o da separação. 

Art. 36 1. Neste r egimen é npplicavel, 
quanto aos adquiridos, o disposto no capi-
tulo concernente ao da commtanhão parcia.J. 

SECÇÃO II 

J)utlllTOS J:: 0UtUCAÇÕ1$S JJ O MARlDO E~! RELAÇÃO AOS 
JJENS DOTA!lS 

Art. 362. Na constancia do malrimonio, 
tem -o marirlo o direi to de administrar os 
bens dotnes, perceber· os fructos, c u sar · 
das acções r elativas a esses bens. 

Art. 363. Si o dote ou parte tlelle con-
sistir em IJcus movei s, · es limadys no con-

tracto ante-nupcial, presume-sa translação 
de domínio para o ma.rido, sal v o clausula 
em contrario. 

A estimação do3 bens immoveis, porém, 
bão im por tará translação de domínio sem 
clausula expressa. 

Art. 364 . Sem a mesma clausula não se 
considera dotal o immovel comprado com 
dioheiro do dote ou recebido em pagamento, 
quando o dote consistir em dinheiro. 

Art. 365 . . Qaaodo a es limaçl\o importar 
alienação, o marido é considerado p rojlri c-
tario , póde livremente dispor dos bens clotaes, 
e por sua conta correrão os riscos e van-
togens sobrevindos aos mesmos. 

Art. 366. 03 immoveis dotaes não esti-
mados, ou estimatlo; sem intuito de alienar, 
não podem, sob pena de nullidade, ser ooe-
rados, nem alienados sinilo em hasta publica, 
e por auctorisação doj uiz competente , nos 
casos seguintes: 

l. o Si de commum accordo o mo rido e a 
mulher quizerem dotar suas filhas communs; 

2. o Em caso de extrema necessidade, por 
f"ltarem outros recursos p:.1 ra subsistencia 
da fa.milia; 

3. o Para pagar di vida3 do dotador, si estas 
tiverem data certa, anterior ao casamento, 
não possuindo elle outros bens ; e no caso dtt 
primeira pa r te do n. 2° do art. 372; 

4 . o Pa ra reparos indis pensa. v eis á; conser-
vação de outro immovel ou immoveis do~ 
taes; 

5. o Quando se acharem intl i visos com ter· 
ceiros, e a sua divisão fôr impossível ou pre· 
judicial ; 
_ 6. o No caso de desa.propriação por utilid,tde 
pl.tblica; 

7. 0 Quando estiverem situados em lagar 
distante do clomicil io conjugal, e por isso fô1· 
manifesta a conveniencüt de vendel-os. 

Paragrap!10 unico. Nos tres ultimos casos, 
o preço ~erá applicad o em outros bens, em 
que ficará subrogado. 

Art. 367. Ficará subsidiariamente res-
ponsavel o juiz que conceder a alienação fóra 
dos casos c sem as formalidades do artigo 
anteceddnto, ou não providenciar sobre a 
subrogaçã o do preço, em conformidade do 
paragrapho uoico do mesmo artigo. 

Art. 368. A nullidade da alienação póde 
ser promovida pela mulher, na coostancia do 
casamento e até quatro annos depoi s de dis-
so! vido ; competindo igual direito aos se us 
herdeiros dentro do mesmo período. 

A reivindicação dos moveis, porém, só 
será peemittida si o marido não ti ver bens 
com que ro:1sponda pelo ~cu valor, ou si a alio· 
nação pelo marido e as subsequentes eotre 
terceit'Os, tiverem si<lo feitas por tit ulo gl'a.~ 
luito ou de má ré. 
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Art. 369 . O marido fica obrigadv por 
perdas e damnos a terceiros prejudicados com 
a nullidade, si no contrJcto não se mencio-
nar a natureza dotal dos bens. 

Art. 370. Si o marido não tiver immovois 
que possam ser bypothecados para, garantia 
do dote, poder-se-üa no contracto ante-nup-
cial estipular fiança ou outra caução. 

Art. i{7 l. Os immoveis dotaes não pre-
SCJ'evem durante o matrimonio ; prescrevem 
os moveis dotaes, mas responde por elles o 
marido . 

Art. 372 . Quanto ás di vidas passivas, ob-
scrvar-sc-ba o seguinte: 

§ I . o As do marido, contra h idas ant es ou 
!Jepois do casamento, não serão pagas si não 
pol' S'lus bens pt'oprios. 

§ 2. 0 As da mulher, ante1·iores ao casa-
mento, serão pagas pot' seus bens e)itra-
dotaes; c, na falta destes, pelos l'ructos elos 
I.Jens dotaes, pelos moveis clotacs e, em 
ultimo caso, pelos immoveis dotaes . As con· 
tt·ahidas depois do casamanto só poderão ser 
pagas pelos bens cxka-dotaes. 

§ 3. 0 As dividas contrahidas pelo mm·ido e 
pela mulher conj untamen te podem ser pagas, 
a arbítrio do credor, ou pelos bens commuus, 
ou pelos próprios do marido, ou pelos extra-
dotaes. 

SECÇÃO lii 

HEST!'l'UIÇi\.0 DO DO'rll: 

Art . 273. O dote r.onstÜuido em bens ine.>-
timados ou estimados sem intuito de alienar, 
deve ser res~i tnido pelo marido á mulher ou 
aos seus herdeiros, dentro do mez seguinte 
á dissoluçfio do matrimonio, ou á separação 
dos corpos, si não o puder ser immediata-
mente. 

Art. 374. O dote constituído em bens fun-
givei:~ ou não fungíveis, mas estimados com 
intuito de alienar, só póde ser pedido seis 
mezes depois da dissolução d0 matrimonio ou 
da separação. 

Art. 375. Si os moveis dotaes, in es timados 
ou estimados para simples determinação de 
seu valor, se 'tiverem consumido pot' uso 
normal, o marido será obrigado a · restituir 
sómente os que restarem e no estado em que 
se achal'em ao tempo da dissolução do matd-
monio ou da separação. · 

Art. 376. A mulher póde, em todo o caso, 
reter os objectos de seu uso, em conformi-
dade do art. 2.33 n . · 8°, deduzido o valor 
delles do que o marido dever restituir, uma 
vez que tenham siuo estimados na coustitui-
ção do dote. 

Ar t. 377. Si o dote iuestimado comprc-
hender capitaes ou reutlc.ts, que tenham 
soffrido diminuição ou depreciação eventual, 

sem culpa do marido, este desonerar-se-ha dct 
obl'igação de restituil-Qs, entregando os res-
pect ivos ti tu los. 

Art. 378. Si o dote fàr constituído em 
usufructo , o marido ou seus hl=lrdeiros serão 
obrigados sómente a restituir o titulo res-
pecli vo e os fructos percebidos depois da 
disso! ução do casamento ou da separaçfio. 

Art. 379. Presume-se recebido o dote, si 
o casamento se tiver prolongado por cinco 
annos depois elo prazo estabelecido por S!Jlt 
entrega, ou si o devedor delle tôra mull1er. 
Fica, porém, salvo o marido o direito de 
provar que o não recGbeu, apezar de tel-o 
ex igido. 

Art. 380. Dada a sep::waÇ'ã.o ou disso! v ido 
o casamento, os fructos dot:les correspon-
den tas ao anuo corrente, serão ui vid idos eu tre 
os dous conjugas ou entre um e os herdeiros 
do outro, proporcionalmente á duração do 
casameT)to, no decurso do m~Jsmo antio. Os 
annos do casamento contam-se ela data de 
sua celebraÇão. 

Paragrapho uni co . Tl'alcmdo-sc de co-
lheitas que se fazem em períodos superioras 
ou inferiores a um an uo, a divisão se effe-
ctuará na proporção do tempo durante o qual 
substituiu a sociedade conjuga.!, dentro do 
período da colheita. 
- Art. 381. O marido tem direito de ser 

indemnisado das bemfeitol'ias necessal'ias e 
uteis, segundo o valor que tiverem ao 
tempo da restituição, e responde pelas de-
teriorações causadas por culpa sua. 

Este direito e est a. obrigação pas>am ao s 
seus herdeil'OS. 

SECÇÃO IV 

SE!' ,~RAÇÃO DO DOTE E SU .t ADM I~IS 'l'!UÇÃO PELA 
MULUER • 

Art. 382. A separação do dote póde set' 
judicialmente requer ir:! a pela mulher, quando 
a d_esordem nos negocio:; do marido fizer 
receiar que os bens deste não bastam p 1ra 
garantir os seus, salvo os credores o direito 
de opporem-se á separação, quanrlo esta .fôr 
fl'audulenta. 

Art. 383. Separa·Jo o dote, sua admini.s-
tração será entl'eg~~ a mulhel', mas conti-
uuará ínalienavel, e o juiz que conceder 
~epal'ação deve providenciar para que as 
quantias recebidas em pagamento delle s<>jam 
applicadns em beõs de estabilidade reJonhe· 
cida. 

Art. 384. A mulher qne assim obtiver a 
separação do dote deve contribuir para as 
despezas do casal e da educação da prole, 
com os f'rnctos dos bens clotaes e mais com a 
metade do qu~ r enderem os paraphernaes . 



tODIGO CIVIL BRAZ.ILiÚHO 

P~<tragr~pho unido. A s_entença da sepa-
raçao seraaverbaclano reg1str0 de que tracta 
o art. 331, pal'a produzir seus effeitos rela-
tivamente a t~rceiros . 

STIJCÇÃO V 

BENS PAUAPilENAES 

Art. 385. A mulhoe conserva <tp!'oprie-
daue, e allministracção, o gozo e a livre dis-
JJOSição dos bens paraplleL'naes. 

Art. 386. Si o mal'ido fôr constituído 
peocurad.or da mulher para admil1istrn,r 
bens parapheroaes, com a clausula de 
prestar-lhe contas, fica sujeito ás obrigações 
de matJdatario. . 

Art. 387. Não existindo a alludida clau-
~mla, entender-se-lia que o marido é só-
mente obrig·ado a restituir os fructos ex-
ist~ntes ao' tempo em que a mulher lhe 
rettrar a procuração, eu lhe pedir contas, 
ou em que se dissolver a sociedade con-
jugal. 

Art. 388. As disposições dos dous artigos 
antecedêntes serão appliçaveis a todos os 
casos em que o marido administrar bens 
particulares da mulher. 

CAPITULO VI 

DAS DOAÇÕES ANT!NUPCIAES 

Art. 389. Quando o regimen dos bens no 
casamento não fôr o da separação de que 
tracta o art. 34!3, é livre aos contraheutes 
esti_pular, no contracto ant~uupcl.al, doações 
reciprocas ou de urp. ao outro, corntanto 
que não excedam á terça do do<.Ldor. ~ 

Pafagrapho unico. As doações ante·-
nupciaes não podem ser annulladas: · 

l. o Por f<tlta de acceitação .; 
2. o Por superveniencia de filhos ; 
3. 0 Por causa ele ingratidão. 
Art. 390. As doações para casamento podeln 

tambem ser feitas por terceiros no eontracto 
antenupcial ou em outro instrumento pu-
blico anterior ao casamento. ' 

Art. 391. Si no contracto antenupcial, 
forem estipuladas doações para depois da 
morte do doador, aproveitarão ellas aos 
filhos do donatario, ainda que este falleça 
antes do doador, e só caducarão no caso 
do doador sopreviyer a todos os filhos do 
donatario. 

CAPITULO VI 

DAS DOAÇÕillS ENTRE CONJ UGillS 

_Art . 392 . Os eonjuges podem fazer entre 
r:n, durante o matrimonio, doações de bens, 

as quaes são revogaveís livremente, oâ todo 
tempo, pelos doadores. 

Art. 393. Os bens doados tomaríio a na-
tureza de proprios do donatario, qualquer 
que seja o Pegimen matrimonial. · 

'riTULO IV 
DISSOLUÇÃO DA SOCIED!I.DP: CQN .JUGAI, 8 

POSsg DOS PILIIOS 

CAPITULO I 
DA DISSOLUÇÃO DA S\)CIEDADE pONJU~AL 

Art. 394. A sociedade conjugal tel'mina : 
1. 0 Pela morte de um dos conjuges; 
2. o Pela sentença de nullitlade do casa· 

menta; a·. o Pela sent.ença do divorcio. 
Paragrapho unico. O vinculo coDjugal 

é perpetpo e indissoluvel, e só se rompe 
pela mort~ de um dos conjuges; não 
sendo apphcavel a este caso a presumpçào 
de que tracta o art. lO da. parte geral. 

Art. 395. A acção de divorcio compete 
s,ómente aos coojuges . · 

Si, porém, o coojug·e a quem competir a 
acção fàr . incap~z de exercei-a, poderá ser 
represontado por qualquer ascendente ou 
irmão. 

Art. 396. O pedido de divorcio só pàde 
f~mdar~se em algllm d0s seguintes mo-
hvos: · 

I. 0 Ad ulterio i 
2. 0 Sevicia ou injuria grave; 
3. 0 Abandono voluntariq do lar conj)J.gal, 

durante dous annos conünuos; 
4. o Mutuo consentimento qos conjuges, si 

forem casados a mais de dous annos. 
Art. 397. O adulteri0 deixara de ser mo· 

tivo para o divorcio: 
I .. 0 Si o autor houver concorrido pa.ra que 

o reo o commettesse ; 
2. 0 Quan.d? tívet• so)Jl'eviudo perdão 4a 

parte do conJuge innocente. 
Art. 398. Presume-se perdoapo o adul-

terio quando o conjuge innocente, depois 
de ter conhecimento delle, consente em 
cohabitar com o culpado. 

Art. 399. Para obterem o divorcio por 
mutuo consentimento, deverão os conjuges 
apresentar-se pe$soalmento ao juiz, levando 
a sua petição escripta por um e assignada 
por ambos, ou a seu rogo, 11i não sou-
berem escrever, e instruída com os se-
guintes documentos: 

I . ° Certidão do casam eu to ; 
2. o Declaração .de todos o·s seus beu s e a 

partilha que houverem .cencordado fazel' 
delles; 
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3 .o Declaração do accórclo que houverem 
tomado sobre a posse elos filhos menores, 
si os t.iverem ; 

4.o Declaração da contribuição com que 
cada um conconerá para a criação e edu-
cação dos mesmos fi lhos ; ou da pensão 
nlimeuticia do marido á mulher si esta 
não ficar com bens sufficientes para 
mau ter-se ; . 

5. o Traslado da nota do contracto ante-
nupc' al, si tiver havido. 

Art. 400. Recebidos os documentos refc· 
ridos, e ouvidos Eeparado.mente pelo juiz os 
dous conjuges sobre os motivos do divorcio, 
aq uelle fixar-! hes-hn. um prazo nunca menor 
ele quinzn dias, nem maior de trinta, para 
voltarem a ratificar, ou retractar o sea 
podido. 

Art. 401. Si, findo este prazo, voltarem 
ambos a rati fica.r o pedido, o j niz, depois 
de fawr autoar a petição, com todos os 
documentos do art. 399, julg-ani, por sen-
tença o accordo, no prazo do duas uu-
tliencias e appellará ex-o(ficio. Si ambos os 
conjuges retractarem o pedido, o juiz resti-
tuir-lhes-lia todas as peças rEcebidas, e si 
somente um delles retractar so, a este 
entregarti. as mesmas peças na presença 
do outro. 

Art. 402. No divorcio litigioso o marido e obrigado a prestar á mull1er, sendo etla 
innocente e p::Jbre, a pensão alimentícia 
que ÍÔL' fixad<\ p·elo juiz. 

Art. 403. O juiz fixar;\., tambem, a quota 
com que, para criação e eLIUctu;ão dos filhos, 
deve concorret• o coujuge culpn.do ou ambos, 
si um e ouht•o o forem. 

Art. 4.04. A senténçn, de divorcio auclo-
risl\ a separação dos conjuges e fn cessar 
o regimen dos bem::, como si o casamento 
fo~se disso! v ido. 

Art. 405. 0 .3 conjuges divorciados podem 
reconciliar- e em qualquer tempo, mas, não 
restabelecet• o regimen dos bens qu _. , uma 
vez [Jarlilhados, serão administrados e alie-
nados pelo titular sem clependencia de ou-
torgt1 do outro conj uge. 

Art. 40G. A mulher condemnada na acçü.o 
ele di vor _i o não poder à mais usar do nome 
do marido. 

CAPITULO li 

DA I'OS::;E DOS FlLllOS 

Art. 407. Dissolvida a ociedade conjugal 
p r divorcio amio-avel, observm·-se-J.1a o que 
os onjuges tivel'em nc ortl<'l.do so\Jr a po~se 
dos filho . 

Art . '108. enclo o divorcio litigioso, o 
juiz mandará entregar- os ti lhos menol'es n.o 
coujuge inuo · nte. Si ambos foreiU culpados, 

a mãe terá o direito de conservar em sua 
companhia as filhas emquanto menores e 
os filhos até a idade do s~i s a nnos . Os 
filhos maiores de seis annos serão entregues 
á guarda do pae. 

Ar-t. 409. H:wendo motivos ponderosos, o' 
juiz, no interesse dos fllhos, poderá regular 
por modo diiferente a situação delles em re-
lação aos paes. Si sómente a um dos conjuges 
couber a posse. dos fi·! h os, fixarei, o juiz a 
contribuição com que o outro deva con-
correr para o sustento dos mesmos. 

Art. 410. No caso de annullação do casa-
mento, havendo filhos communs, observar-
se-ha o disposto nos ar-ts. 408 o 409 . 

Art. 4 11. A mãe que contrahe novas 
nupcias não porJe por isso o direito de ter 
os filhos na sua companhia, tia qual só 
poderão ser retirados, por o:·dem do j níz, 
si se provar que a mãe ou o paclmsto não 
os trata conven.i.entemente, · 

TITULO V 

RELAÇÕES DE PARENTESCO 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 412. São parentes em linha recta ns 
pessoas elas quaes uma procede da outra. Os 
!parentes em linha recta são, entre si, ascen-
deu tes e descendeu tes . 

Art. 413. São parentes em linha colla~ 
ternl as pessoas que procedem de um tronco 
commum, sem que descenda. uma da outra. 

. ~rt. 414. O parentesco é legitimo ou ille-
glltmo, segundo procedo ou não de -cas,l-
mcnto. 

Art. 415. Nalinharecta,contam-seoso·ráos 
de parentesco pelo numero das gerações n'à col-
la~eral, contam-se subindo ele um dos parentes 
ate ao ascendente commum, e descendo de-
pois, até encontrar o outro parente. ' 

Art. 416. Cada co.njuge é unido aos paren . 
tes do ,outro pelo vmculo da a1llnidade li-
cita. E' illicita·a affinidade que resulta de co-
pula illigitima. 

Art. 4!7. A affiinidade na linha recta não 
se extingue com a. dissolução elo casamento 
.que a originou. 

Art. 418. A atlopção estabelece simples pa-. 
l'f'ntesco civil entre o acloptaute e o adoptado, 

CAPITULO li 

DA FILIAÇÃO r,EGIT1111A 

. . Art. 419. São legitimas os filhos conce-
piclos na co!1stancia do casamento de seus 
ra.es. Consul.(~J.'a.m- e tambem legítimos os 
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·procedentes de casamento aunullado, mas 
contrahiclo de bôa fé. 

Art. 420. Peesumem-se concebidos na con· 
stanci::\ do casamento : 

I. • O::r ti lhos nascidos cento e oitenta dias 
depois da co habitação dos coojoges ; 

2 .• Os nascidos dentro dos t rezentos dias 
sub>eqoentes a clissoluçã.o da sociedade con-
juga l poe mo rt,e, divorcio ou nnnullação. 

Aet. 42!. A legitimidade do filho nasc ido 
a11tes de decorridos os cento c oitenta dias de 
que tracta o u. 1 o rlo art\go a nteceden le, não 
póde, entretanto, ser contestada : 

1. o Si o m<trido, antes de casar, havia tido 
conhecimento da grav idez da mulher; 

2 .• Si assistiu, pessoalmente ou por procu-
rador, a lavrar-se o termo ele nascimento do 
filho sem contestar a paternidade. 

Art. 422. A presumpção da legitimidade 
dos filhos nascidos durante o matrimonio, _ pas 
sacias cento e oitenta di~s Llepois da cohabi-
tação; ou dentro dos trezen tos subsequeutes 
:1 sua. dissol ução, ou â separação dosconjuges, 
só póde ser i li i di da., provando-se t er-se achado 
o marido pbysicamente impossi i.J ilitado de co-
habitar com a mulher nos primeiros cento e 
vinte e um dias. ou mais, Llos trezentos que 
hou verem precedido o nascim:mto .do filho. 

A l"t. 4'23 . A impoteucia do marido só póde 
ser admittida, para impugnação dtt legitim i~· 
dade do filho, quando fôr absoluta. 

Art. 424. O adu lterio da mulher com quem 
o marido coltabitava não é suffic~ente para 
destruir a presnmpção lega l ela leg itimidade 
.da fi liação, sal vo si e!la occultar ao rr: arido o 
nascimento do tilho . 

Art. 425. Cabe privativamente ao mariuo 
o direito de contestar a legitimidade dos ti lhos 
na<cido; de sua mulher. 

Art. J26 . N~s casos em que esse direito lhe 
assiste deve o marido contestar a legitimi-
dade do filho nascido de sua mulher: 

1. • Dentro dos tlous mezes seguintes ao nas· 
ci inento, si estiver peesente ; · 

2. 0 Dentro dos tres mezes seguintes á sua 
"volta ao logar do nascimento ou ao domicilio 
conjugal , si estava ausente; 

3. o Dentro dos tres mezes seguintes ao dia 
em que teve conhecimento da occultação do 
nascimento. 

Art. 427 . A accão de que tra ta o artigo 
antecedente, uma vez iniciada, passa aos her-
deiros do marido. 

Art. 428. Ã conflssão da mãe não basta 
para exclu ir a paternidade. 

Art. 429. A filiação ·Iegitima prova-se pela 
certidão do termo do nascimento inscripto no 
registo civil ou., na falta delle, pela posse 
continua do estado, desde o nnscill;lento. 

Art. 430. A posse do estado resulta da 
exUencia çle f ,Lctos que induzam relações de 
filiação e paternidade entre 1,\m individuo e o 

Vol. I 

chefe da família ~ que elle pretende per~ 
tencer. 

Ar t. 431. Não se póde contestar a legiti-
midade da filiação de quem tivee posse de es-
tado de lllho legitimo em harmonia com o 
termo ele seu nascimento, salvo o disposto nos 
arts. 425 e 427. • · 

Ar t. 432. Nin guom póúe vindicar esbdo 
contrario ao ctue resnlta elo registo de nas-
cimento, achando-se este con(irmaclo com a 
posse elo di to est;tdo. 

Art. 433. Na f<1lta ou defeito do termo do 
nasci mento e da posse do estado, a filiação le· 
gi tima po"derá ser provada por qualquer meio, 
b.avendo eomeço de prova por escripto, pro-
veniente dos paes, conjuncta ou separada-
mente. 

Art. 434. A. acção para provar a legi li mi-
dade da fili:tção pertenc~ ao proprio filb.o, 
emquanto vJYet' . Passara a seus herdeiros 
si elle tiver mor rido ainda menor ou incapaz~ 

Art. 435. Nos casos em que os herdeiros 
do filho podem reclamar judicialmente a le-
gitimicblde delle, devem propoe a acção den-
tro de um anno. 

Alt. 436. Si a acção tiver sido ioicinda 
pelo filho, tambem .pode1a ser continuada po!.' 
seus herdeiros, si não ti ver sobrevindo desis· 
tencia ou perempç(io da instancin. . 

CAPITULO I![ 

DA LEGITIMA ÇÃO 

Art. 437. Os filhos legitimados são, em 
tudo, equiparados aos legitimas. 

Art 438 . A legitimação resulta do casa-
mento dos paes depois de concebido o filho. 

A:cl. 439. A legitimação dos filhos pro-
mortos aproveita aos seus descendentes . 

C/1.PITULO IV 

DO RECON HECIMENTO DOS FILHOS ILLEGITIMOS 

Art. 440. O fi lho illegitimo póde ser reco-
nhecido pelo pae e pela mãe, conjuucta ou se-
paradamente. 

Art. 441. Quando a maternidade constae elo 
termo de nas imen to do fi I h o, a -mãe só po-
dara contes tai-a, provando a falsidade do 
termo ou das declarações communicadas ao 
official que o tiver lançado. 

Art. 442 O reconhecirneuto voluntario do 
til h o illegitimo póde ser feito no te em o de seu 
nascimento ou por instrumen to publico ou tes·· 
tameuto. 

§ unico . O reconhecimento pó::le ser ante-
rior ao nascimento do filho já concebido. 

Art. 443. Quando um só rios paes reco-
nhece o filho, não póde revelar o nome do 
outro, salvo si esteja o tiver tambem reco· 
nhecido. 

25 
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Art. 444. No acto do reconh~cimento !1e 
ftlno e"purio é ve larlo, so·b pena de nulli-
dade f;\zer qualquer menção rla qual se in-
duza'que elle procede da concubit.o reprovado . 

Art. 445. O filho illegitimo, reconhecidO 
por· um dos conjugas, não poderá residit• no 
Iat• conjugal, sem o consentimento do outro. 

Art. 446. O filho reconhecido fica, durante 
a m noridade, sob o poder do pae ou da mãe 
quo o reconheceu; e, si por amb.)S tiver sido 
reconhecido, fic<WiL sob o poder do pae. 

Art. 447. O pae e a mãe !]Ue reconhecem o 
filho ille"'itimo são obrigados a alimentai-o e 
educai-o," segundo suas posses e condicção, 
como i fosse legitimo. 

Art. 4J8. o reconhecimento não póde ser 
feito sob condicção ou a termo. 

Art. 449 . O filho maior não póde ser re· 
conhecido sem o s u consentimento, e o 
menor póde impugnar o rcconhecimeno den-
tro dos quatro anoos seguintes á soatmRiori-
dade ou emancipação. 

Art. 450. Os filhos illigitimos t •'em acção 
contra eus paes para o reconhecimento da 
filiação nos casos seguintes : 

1. o Quando o filho que pretende ft~.zer-se 
r ec1 nhecer tem a posse continua do estado 
de filho natural da pessoa cuja paternidade 
reclama; 

2. o Quando seus pa.es eram casados apenas 
religiosamente; 

3.• Quando, ao tempo da concepção, sua 
mãe se D.chava, concubmad<t com o preten-
dido pae; 

4. o Qu t nrlo a concepção do filho recla-
mante coinr.idir com a data do estupro ou 
rapto pmticado contra su~• mãe pelo sup-
posto pae; · 

5. o Quando existir um escripto ema.na.cl.o 
do pretenso pae, reconhecendo expressa-
men te a sua paternidade. 

Art. 451. A investigação da maternid<tde é 
sempre permittida, excepto quanrlo tiver 
por objecto nttribuir filho illigitimo a uma 
mulher cas:tda ou impedida para o casamento, 
nos tet·mo ~ uo3 as. :lo a 7° rlo art. 226. 

Art . 452. A acção de investigação•da pa-
ternidade ou maternidade pó·le ser con-
testada por qualquer pessoa que para isso 
tenha interesse fundado. 

Art. 453. A sentença que julga proce-
dente a acção de investigação produz o~ 
mesmos e.ITeitos do reconhecimento, e pó:i~:t 
determiaae que o filho seja criado e edu· 
carto fóra da companhia do pae ou mãe, que 
houver conte"tado essa qualidade. 

CAPITULO V 

DA ADOPÇÃO 

Art. 455 .. A adopção é permittida ás pe~
soas maiores de cincoenta annos, que nao 
ti verem descendentes nascidos ou simples. 
mente concebidos. 

Art. 456. O adoptante deve ser, pelo 
menos, dezoito anuo· mais velho do que o 
ndoptarto. 

Art. 457. Ninguem pó 1e ser adaptado por 
duas pessoas, salvo si forem marido e mulher·. 

Art. 458. Ninguem póde ter mais de um 
filho arloptivo. 

Art. 459. O tutoe ou curador não póJe 
adoptar o pupillo ou curatelado .• _emq~anto 
nãc prestar contas de sua adm1mstraçao, e 
pagar o alcance em que se achar. 

Art. 460. A adopção não se póde realisar 
sem o consentimento da pessoa sob cuja 
guat•da esti vel' o . adaptado, si fôr menor ou 
interdicto. 

Art. 461. O menor interdicto que ti ver 
sido adaptado poderá romper o laço da ado· 
pção dentro do anno seguinte á sua m<liori-
Ll<vle, ao levantarn.3o to da interdicção. 

Art. 452. Póde tambem romper-se o laço 
da atlopção, quando as duas pa1•tes estive-
rem de accôrdo, ou quando o adaptado tiver 
commettirlo alguma grave ingratidão para 
com o adoptante. 

Art. 463: A adopção deve ser feita por 
escriptura publica, não podendo aclmittir con-
dição nem termo. 

Art. 464. O pat'entesco procedente da arlo-
pção limit1-se ao pte atloptant3 e ao tilho 
<11 1optivo, salvo qmmdo aos impedim entos 
matrimonia~s, em rdlação aoJl ques se ab-
servar<í o disposto oo art. 226, ES. 3 e-5. -

Art. 465 . A arlopção produzirá os seus 
eifeitos ainda que sobl'evealfam lllhos ao ad · 
optante. 

Ar-t. 466. 0.> direitos e devel'es que resul-
tam do parent Jsco natural não se extinguem 
pela adopçii.o, excepto o patrio poder, que 
será tr.cnsferido do pae natural para o ad-
optivo. 

CAPITULO VI 
DO PATRIO PODER 

SECÇÃO I 

DISP03IÇÕ!i:S Gli:ltA.ES 

Art. 467. Os tilhos legítimos ou legiti-
mados, os re~onhecidos legalmente e 03 ad-
opti vos estão sujeitos ao patrio poder, em 
quanto menores. 

Art. 454. A filiação paternl e a m tterna, 
tambem, podem resultar de casamento de-
clarado nullo, ainda sem as condições do pu, 
tativo. Aet. 468 . Na constancia do matrimonio, o 

patrio poder é exercido pelo marido, como 
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chefe da . familla, e pela mulher na f,tJta ou 
impedimento deste. 

Art. 469. O divorcio não a ltera as rela-
Jações entre paes e filhos, sinão quanto ao 
direito de tel-os em sua companhia. 

Ar·t. 470. Dissolvido o casamento, o patrio 
poder compete ao conjugesobrevivente. 

Art. 471. O filho illegitiino não reconhecido 
pelo pa.ê, fica sob o poder da mãe. 

Si, porém, esta não fôr conhecida .ou não 
fôr capaz de exercer o patrio poder, incidirá 
o menor sob tutela. 

SECÇÃO HI 

EFFEITOS DO PAT RIO l'ODER A P ESSOA DOS FILI!OS 

, Art. 472. São direitos do pae sobre a pes-
soa dos filho3menores que se âcham sob o seu 
porler : 

1. o Dirigir sua educação ; 
2, 0 Tel-os em sua companhia, posse e 

guarda; . 
3 .° Conceder ou negar consentimento para 

que se casem ; 
4. o Nomear-lhes tutor salvo ao conjuge 

s0brevivo o direito de exercer o patrio po-
der · · 

5. ~ Representai-os nos actos da vida civil ; 
5. o Reclamal~os de quem illegalmen te os 

cletenha ; . 
7. o Exigir que lhe prestem obedieocia, res-

peito e os serviços proprios de sua idade e 
condição. 

SECÇÃO III 

En'ElTOS DO PATRIO PJDER SOBRE 0 3 BENS DO 
FILHOS 

Art. 473. O pae e, na sua falta, a mã,e 
~ão os administradores legaes dos bens dos 
fi lhos que se -"cham sob o seu podor, resai-
vada a disposição do art. 287. 

Art. 474. Não pódem, porém, alieúar, hy~ 
pothecar ou gravar de onus reaes os immo~ 
veis dos filhos, nem contrahir, em nome 
delles, obrigações que excedam os limites da 
simples administração, sn.I v o caso de neces-
sidade ou evidente utilidade do filho, me-
'diante auctoris;tção do juiz. 

Art . 475. Sempre que houver opposição 
çle interesses-entre os filhos e o·pae, no exer-
éicio do ":patrio poder , ser-lhE,lS· ha nomeado 
curador· especial, requeri t'nento do mesmo ou 
do Mi11isterio Publico. Não havendo reque~ 
rimento, o juiz nomeará de officio o cura-
dor. 

Art. 476. A nullidade dos actos prati-
cados com infracção elos preceitos dos ar-
tigos antecedentes póde ser opp0~ta sómente: 
pelo filho, dentro de um anno depois da maio-
ridade ; pelos herdeiros, dentro de um anno 

depois de seu fallecimento ; pelo represen· 
tante legal, si ant0s da maioridade do filho 
o pae tiver perdido o patrio poder. 

Art.477. 0.3 bens dos filhos que se acharem 
sob o pn.trio poder são usufruídos por quem 
exercer esse poder, salva a disposição do 
art. 287. 

Art. 478. Exceptuam-se da regra estabe-
lecida no artigo antecedente : 

I. o Os bens deixados ou doados ao filho, 
com a condição de não serem usufruídos por 
seus paes; 

2.• Os bens deixados ao filho, para que em· 
prehenda alguma carreira ou aprenda al-
guma arte uu offi.cio. 

Art. 479. Estão excluídos do usufruto e 
da administração dos paes : · 

I. o Os bens adquiridos pelo filho illegitimo, 
antes do reconhecimento. 

2. 0 Os bens adquiridos pelo filho em ser-
viço militar, do magisterio ou de emprego 
publico ; 

3. 0 Os bens deixados ou doados ao filho 
com a condição de não serem administradqs 
pelos paes. · 

Art . 480. O pae ou mãe que tiver direito 
de usufruto nos bens dos filhos está sujeito 
ás obrigações dos usufructuarios. 

SECÇÃO IV 

E:X:TIN~ÇÃO E SUSPENSÃ O DO PATRIO PODER 

Art. 481. Extiugue-se o patrio pJde r : 
1. o Pela morte dos paes ou do filbo ; 
2. 0 P'ela emancipação r esultante do casa-

mento; 
3. o Pela maioridade ; 
4. o Pela adopção. 
Art. 482. A mãe que contrahe ,novas nu-

pcias, perde em relação ao.s filhos do leito an-
terior, os direitos inllerentes ao patriopoder, 
excepto o de ter o filho em sua compa.nhia; 
reaclquire-os, porém, si de novo enviuvar. 

Art. 483. Si o pae ou mãe abusar do 
.patrio poder por violação,ou negligencia dos 
stlus dever(ls, ou r uinosa administração .dos 
bens do filh o, o juiz poderá, a requerimento 
de a lg um parente ou do Ministerio Publico, 
tomar qua.Jquer medida que lhe pareça 
necess<Hia para g·arantia da pessoa ou dos 
bens do mesmo filho, inclusive a suspensão 
de patrio poder. 

Art. 484. Si o pae ou mãe castigar jmmo-
deradamente os til bos abandonai-os, der-lhES 
ordens, conselhos ou exemplos perniciosos, ou tornar-se culpado de actos contrarias á 
moral e aos bons costumes, será destituído 
do patrio poder. 
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CAPITULO VII 
DOS ALIMENTOS 

Art. 485. 0;; parentes podem exigir, uns 
dos outros, alimentos necessarios á sua sub-
sisteneia, de accordo com as determinações 
deste capitulo. 

Paragrapho unico. A preseote disposição 
não exclue a dos arts. 300, n. 2°, 390, n. 4°, 
403, e 447. 

Art . 486. ~ prestação de alimentos in -
cumbe : 

1. o Ao pae ou .mãe em favor dos filhos 
legítimos, legitimados ou illegitilnos de qual· 
quer especie; 

2. 0 Na falta do pnc e da mãe, aos descen-
dentes legitimas, legitimados ou illegitimos; 

3. o Na falta dos p;H'enks acima designa-
dos, aos outros ascendentes; 

4 . 0 Na falta de ascendentes, ao sogro e á 
sogm ; 

5. o Na falta de sogro e sogra ao genro e á 
nora; 

' 6." Na falta destes ultimos, aos irmãos. 
Ar-t. 4&7. Entende-Ee que ha falta dos 

parentes a quem incumbe, de preferencin, 
fornecer alimentos, não só quando já forem 
fallecidos, como tambem quando lhes faltarem 
mei.os p:ll'a isso, ou fôt• muito difficil deman· 
dal-os. 

Art. 488 . Nenhum parente que demandar 
alimentos será at tendido, sem provar que tem 
carencia de meios de subsstencin., e não os 
póde adquirir po1· seu trabalho. 

Art. 489. Nenhum parente se eximirá da 
obrigação alimen ti c ia, si não provar que 
tem apenas o sufficiente para acudir âs 
proprias ne~essidades e üs das pessoas a seu 
cargo. . 

Art. 490. Os alimentos devem ser affixados 
na pi'oporçiío das necessidades do reclamante 
e dos recursos da pessoa obrigada. 

Art. 49 I. Si depois de fixados os alimentos, 
sobrevier alteração no estado de fortuna do 
alimentos ou do reclamante, podercL a parte 
interessada recorrer ao juiz p:ua a cessação, 
reducção ou augmento, segundo as circum-
stancias. 

Art. 492. A divida. alimentícia não setrans-
mitte com a heraoç.1 aos successores do 
devedor. 

Art. 493. A pessoa obrigada a prestar 
alimentos ou póde dar uma pensão ao alimen-
tand.o, ou recebei-o e wsten tal-o em sua 
propria casa. O juiz. porém, poderá, conforme 
as circumstancias, fixar o modo da prestação 
dos alimentos. 

Art. 494. Nos casos urgentes, poderá Q 
.Juiz impor a obrigação de prestar alimentos 
a um só dentre diven:os coobrigados, salvo a 
este o r egresso contra os outros. 

A'rt. 495. O direito de pedir alimentos 
póde deixar de ser exercido, mas, não póde 
validamente ser renunciado. 

TITULO VI 

TUTELA, CURA'rELA E AUSENCIA 

CAPITULO I 

DA TUTEToA 

SECÇÃO I 

TUTORES 

Art. 496. Fallecendo pae e mãe, ou sendo 
declarados a mentes, ou privados do patrio' 
poder, incidem em tutela os filhos menor·es. 

Art. 497. O direito de nomear tutor per~ 
tence ab pae e na falta deste á mãl'l, e si 
ambos forem falleci_dos ao avô paterno. 

Art. 498. E' nulla a nomeação de tutor 
feita pelo pae ou pela mãe que, ao tempo de 
sua qwrte, estava privado do patrio poder . 

Art; 499. Na falta. de tutor nomeado pelos 
paes a tutela sedL deferida aos parentes con-
sa.nguineos do menor, na seguinte or,dem: 

1. 0 Ao avô paterrio, d.epois ao materno, e, 
na falta <leste, {L avó, si não fôr binuba; 

2 . 0 Aos tios, prd'erindo o mais velbo ao 
IIJ:ais moço, o do sexo masculino ao do femi-
nino; 

3.o Aos irmãos preferindo os bilateraes 
aos unilateraes, o mais velho ao mais moço e 
oi do sexo masculino ao do feminino. 

Art. 500. Não existindo parentes dos de-
s\gnados no artigo ~ntecedente,. o~ não send? 
uloneos os que extstirem, o JUlZ nomeara 
t1,:ttor qualquer outra pessoa icl~ea. 

Art. 5(11. E' tambem o juiz obrigado a 
nomear tutm·, seja ou não parente do. menor, 
quando o nomeado pelos pucs ou o parente 
designado no art. 499 fôr excluído ou excusa-
do da tutela. 

Art. 502. Qualquet· que seja o numero dos 
irmãos, só se lhes deve nomeat• um tutor. 
' Sendo nc,meado pelo pae ou pela mãe mais 

d,e um tutor, entenc~er-se -ha qu~ os designa-
dos depois do primeiro o substituem succes-
sivamen te, dado o caso de morte, incapaci-
dade, impedimento ou excusa. 

Art. 503. Os menores filbos de paes inco-
~·nitos ficam sob a tutela publica do Estado, 
I/or intermedio dos recolhimentos especiaes 
qnde se acharem . 

Na fctlta deses estabelecimentos, ficam sob 
3t das pessoas que ~e houverem encarregado 
voluntaria e g-ratuitamente, de sua criação. 
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SECÇÃO II SECÇÃO IV 

INCAPA7ES DE EXERCER A TUTELA GARA NTIA DA T UTELA 

Art. 504. Não podem ser tutores e devem At't. 509. 0 3 immoveis do tutor tlcam desde 
, deixar es~es cargos, si os estavam exercendo: a data da acceitação legfl !mente bypothe-

cados em g itrant'ia de sua administraçilo. 
1. 0 Os que não tiverem a livre admioís· Art. 510. Si os immoveis não valerem o 

trnção de seus bens i , patrirnor,io do menoor, deverá otutm; reforçar 
2 .'' Os que, no momento <!e lhes ser deferida a hypotbeon. com caução real on fidejussoria. 

a tutela, se acharem constituídos · em obri· Art . 51 1. o juiz responde subsidiariamente 
gação pam com o menor ou tiverem direitos pelos prejuízos causados ao menor, em canse-
a fazer va ler contra este ; e aquelles cujos quencia da in sol vabi !idade do tutor, ou por não 
paes, filhos ou mulheres ti verea1 demanda lhe ter ex igido garantia de su'l administração, 
com o menor ; . ou por não te! o r emovido desde que se . 

3.o Os inimigos do menor ou de seus paes, tornou suspeito. 
ou que tiverem sido por e~tes expressamen te Cessará, entretanto, a responsabilidade, 
excluídos da. tutela ; - provando elle que tomou as pt'ecauções exi-

4. o Os condemnados por crime de furto, gicl~s por lei e não descurou, de modo algnm 
roubo, estellionato ou falsidade, hajam ou os interesses do menor, 
JJão cumpt'ido a pena; Art. 512. A referilla responsabitlidade será 

5 .. o A; pessoas de má . conducta ou probi- pcs• oal e directa quando o juiz não tiver no-
dada duvidosa, e as culpadas de wbuso em mead o tutor. ou quando a nomeação não 
tuto!'ias anteriores. hou ver sitio opportuna. 

srr;cçÃo m 
EXCUSAS DOS TUTORES 

Art. C05. Podem excusar-se do cai'go de 
·tutor: 

I. o As mulheres; . 
2. o Os maiores de sessenta annos; 
:i. o* Os que teem sob fieu poder mais ele 

cinco fllhvs; 
4." Os impossibilitados por enfermidade, 

emqnanto el la durar; 
5." Os que habitarem a gmncle di st ancia 

do lu gar oude a tutela deva ser exercida; 
ô. o, 03 que j á exercem tutela ou cura-

t ela; 
7. 0 Os militares em serviço; 
8." Os que .exePcerem funcção publica in-

compatível com a boa administração ·da tu -
tela. 

Art. 506. Quem não fôe parente tio menor 
não pódé Eer obr igado a acceitar a tutela, si 
houver no lugar parente idoneo, . consan-
guineo ou alüm, em condições de exercel·a. 

Art. 507. A excusa- deve set' apresentada 
dentro do 10 dias depois da intimação, sob 
pena de entender ·se renunc·iado o direito ele 
alegai-o. · 

Si a can~a dlt excusa occorree depois de 
acceita a tutel1, os 10 dias contar-se hã:o da 
dat_;1. em que e lia se der. · . 

Art. E08. Si o juiz não admittir a excusa, 
a a.cceitação da tutella e obrigatoria,' aJe que 
o tribunal superioe reforme a sua decisão; e o 
tulor responderá rlesrle logo pelos damnos e 
prejuízos que o menor veio a soffrer, a lem 
de ficar privado do direito de llerdar do menor 
si tôr parente . 

SECÇÃO V 

EXERCICIO DA TUTELA 
' 

Art. 513. O cuidado da pessoa do menor 
e a administração dos seus bens incumbe at'> 
tutor sou a a inapecçiío do juiz. 

Art. 514. Os bens do-menor serão entregues 
ao tutor por inventario, e avaliação, ainda 
que os paes tenham dispensado estn, for.ma-
lidade. ~ 

Mt . 5 15. Cabe ao tt.ito1', qr tanto it pessoa 
do menor: 

J. o Dirigir sua educação, defendel·o c pre-
star-lhe a li mentos, segundo os haveres e con-
dição do menor. 

2 . 0 Reconer ao juiz para providenciar 
como julgar mais conveniente, quando o 
menor n!lcessitar de correcÇão. 

Art. 510. A criação do menor, não havendo 
inconveniente, deverá ser· feita, de pr!')fe- . 
r encia, em companhia de ~ens parentes mais 
proximos. 

Art. 517 . Si o menor possuir bens, será 
alimentarlo e educar:lo á sua cus ta e para. esse 
fim o juiz arlJit.rará as quantias quejulgar no-
cessarias, em a ttenção as forças dos rendi-
mentos do meuor, si o p:te ou a mãe deste não 
os tiver taxado. 

Al'l. 518. Compete mais ao tutor: 
1. o Rep1·eseutar o menor nos actos da viela 

civil, emqun,ntoimpubere, e assisti l-o, quando 
pubere, nos actos em que fôt' parte, Stlpprlll· 
do-lhe o consentimento com sua anctor·isação. 

Esta auctorisação é necessaria em tod1 s os 
actos que gerarem róu exti nguirem direiü sou 
obrigações, nos termos do art. 100, e sua falta. 
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importará nullidade, si fôr invocada pelo de dez por cento da renda annual liquida dos 
bens. menor; 

2 . o Receber as rendas e pensões do menor; 
fazer as despezascom os alimentos e eaucação 
do mesmo e com o custeio de seus bens, e 
alienar os objecios destinados á venr:la. 
· Art. 519. Compete-lhe tambem, mas com 
auctorisnçáo do juiz: 

1 . o Fll zer as despezns necessarias com a 
conservaç·ão e melhoramentos dos bens; 

2. o Receber as quantias devidas ao orphão 
e pagar suas dividas, empregando os saldos; 

3 . o Impor onus reaes aos bens do tu telarlo ; 
4. 0 Acceitar herança, doaç-ão ou legado, 

mesmo sujeitos a encargo ; 
5 . 0 Tram~igir; 
6. o Promover o arrendamento dos bens de 

raiz em praça ; 
7. o Requerer a venda, em praça, dos moveis, 

cuja conservação fôr prejudicial e dos im-
moveis, nos casos em que é permittida ; 

8. 0 Propor em juizo as acções e promover 
todas as diligencias a bem do menor e defen-
dei o nas acções contra elle intentadas, guar-
dada a disposição do art. 100. 

Art. 520. E' absolutamente prohibido ao 
tutor, ainda com auctorisação do juiz : 

I. o Adquirir por si ou por interposta pessoa, 
por contracto particular ou em hasta publica. 
bens moveis ou de raiz, pertencentes ao 
menor, sob pena de nullidade; 

2 . o Dispor dos bens do menor por iitulo 
gratuito; 

3. o Tornar·se cessionario de direito ou cre-
dito contra o menor. 

Art. 521. Os bens de raiz do n:enor não 
podem ser vendidos sinão por necessidade in· 
declinavel ou evidente utilidade e em praça 
presidida pelo juiz. 

Art. 522. Si a variedade e disseminação 
dos bens do menor o exigirem, póde o tu to r 
ser auctorisador sob sua responsabilidade, a 
tomar um ou ma-is auxiliares á sua adminis-
tracão, mediante retribuição marcada pelo 
juiz. 

Art. 523. o tutor deverá, antes de assumir 
a tutela, declarar o que lhe deve o menor, 
sob pena de não :poder exigir delle o paga-
mento do debito, emquanto exercer a tutela, 
salvo si provar que antes de assumil-a não 
tinha conhecimento da divida .. 

Art. 524. O tll,lor responde pelos pre-
juizos que, por negligencia, culpa ou dólo, 
causar ao menor ; mas, tem direito de ser in-
demnisado das despozas feitas legalmente no 
exel'cicio da tutela, e de perceber, sal v o no 
caso do art. 449, uma gratificação por seu 
trabalho. 

Paragrapho unico. E~tu, gratificação, si 
não tivers ido fixada pelos paes do menor, 
serâ arbitradt1. pelo juiz, sem nunca exceder 

SECÇÃO VI 

COFRE DE ORPBÃOS 

Art. 525. Os tutores não podem conservar 
em seu poder dinheiros de seus tutelados, 
além do necessario para as despezas ordina-
rias com o susteoto e educação dos mesmos., 
e custeio de seus bens. Todo o mais dinheiro, 
lJem como objectos de ouro e prata, pedras e 
joias preciosas, com declaração especificada 
da qualidade, peso e valor de cada um dellelí, 
e tambem os títulos de credito e docu,mento 
de valor, serão recolhidos ao cofre dos or-
phãos, sendo o tutor responsavel pelos juros 
da móra, a -contar do dia em · qu0 o dinheiro 
e 'os referidos objectos deviam ter sido reco-
lhidos : 

Art. 526. Os valores existentes no cofre 
dos orphãos não poderão delles sahir, salvo 
por ordem do juiz e sómente: 

·1. o Pará as despezas com o sustento e 
educação do pupillo e com a, administração 
de seus bens ; 

2. 0 Para compra de bens de raiz e de apo-
lices da divida publica da União ou dos Es-
tados ; 

3. o Para serem empregados, segundo a de-
terminação da pessoa que os tiver deixado 
qu doado; 
I 4. o Para · serem entregues aos orpbãos 
quando se emanciparem ou chegarem á l'lilaior-
idade, ou aos seus herdeiros, si morrerem. 

SECÇÃO VII 

PRNSTAÇÃO DAS CONTAS DA TUTELA 

Art. 527. Os tutore@, sem que os possa dis-
tleosar disposição ·contraria dos paes do menor 
são obrigados a prestar contas da sua admi-
nistração 

Art. 528. No fim de · cada anuo apresen-
~arão ao juiz um balanço de sua adminis-
tração, o qual, depois de approvado, ser<~ an-
nexado aos actos do inventario. 

Art. 529. Os tutores são obrigados a prestar 
contas de dons em dous annos, e sempre que 
por qualquer motivo deixarem o exercicio da 
1,;utela, ou quando o juiz aEsim julgar conve-
niente · 

Paragrupll.o unico. Estas contas serão pre-
~tadas em juizo, ouvidos os interessado,, e 
julgadas; scnr1o o tutor obl'igado a r ecolher 
immediatamente ao cofre dos orphãos o satdo 
ou alcarlce. 

Art. 530. Finda a tutela pela emancipação 
qu maioriddade, a quitação do meJlor não 
~Jroduzirá effeito antes de approvadas --as 
qont<IS pelo juiz, subsistindo até então tot.la 
~responsabilidade hypothecaria do tutor. 

' 
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Art. 53 1. Nos casos de morte, ausencia ou 
interdição elo tutor, as contas serão prestadas 
pelos herdeiros ou representantes do mesmo 
tutor. 

Art. 532. Serão levados a credito do tutot' 
todas as despezas justificadas e reconhecida-
mente prove itosas ao menor. 

Art. 533. As despezas com a prestação elas 
contas set·ão pagas pelo tute lado . 

.{\.rt. 534. O alcance do tutor vencerá juros 
'desde o encerramento das contas; e o saldo 
contra o tutelndo só começará a vence~-os 
depois ·que, prestadas as contas e entregues 
os bens ao menor, fôr requerido o pagamen to 
por parte do tu to r. 

SECÇÃO VIJI 

2. 0 Si não existir algnma das pessoas IT)eu-
cionadas nos dous primeiro numeros do artigo 
antecedente, ou ni1o requ llrerem a inteerlição; 

3. o Si as sobre,Jictas pessoas forem me-
nores ou incapazes. 

Art. 542. Nos casos em que a interdicção 
fôr promovida p(')lo Mioisterio Publicf>, o juiz 
nomea1'á um defensor ao supposto incapaoz. 
Nos outros casos, o defensor será o Ministerio 
Publico. 

Art. 543. Antes de decidir sobre a decla-
ração da i·ncapacidade, o juiz examinará pes-
soalmente o denunciado como incapaz, e pe-
dirá, sempre qtie fôr possível, o parecer de 
profissionaes. . 

Art. 544. A ioterdicção dos surdos-mudos 
deve fixar os limites da curatela, segundo o 
gráo de seu desenvolv imento menlal. 

Art. 545. A s0ntença que declara a inter· 
Art. 535. A tutela cessa em relação ao dicção prodvz seus effeitos desde logo, em-

menor: hora sujeita a recurso. 

CESSAÇÃO DA TUTELA 

Art. 546. Decretada a interdicção, fica o 
1. 0 Pela maioridade ou pela emancipação; interdicto sujeito á curatela, á qual se ap-
2." Por incidir sobre o patrio poder, por plica o disposto no capitulo antecedente, com 

effeito de legitimação, reconhecimento ou ad- a restricção do art. 544 e as modificações dos 
opção. at·tigos seguintes. 

Art. 536. A tutela cessa em relação ao Art. 547. ,o conjuge não separado judiei-
tutor: almente é, de direito, curador do outro, 

I. o Por expirar o te_rmo dentro do qual era quando intet'dicto. 
obrigado a sel'vir; § 1. o Na . falta do c<injuge, é curador le-

2. o F" o r sobrêvir mo ti v o de escusa ; gitimo ·o pae; na faita deste a mãe; e na 
3. o Pela remoção. fa.lta desta o decendente maior. 
Art. 537. os tutores são obrigados a set·vir • § 2." Entre os descendentes os mais pro-

por espaço de dous annos. ximos excluem os mais remotos, e, entre os 
Podem, porém, continuar no exercício .da do mesmo gráo, os varões excluem as mu-· 

lheres. tutela depois desse termo, si assim o quize-
rern e parecer ao juiz conyeniente aos inter- · § 3. 0 Não existindo as sobt•edictas pessoas, 
esses do menor. compete ao juiz a escolha do c11rador. 

Art. 538. Serão removidos os tutores que Art. 548. Quando o curador fôr conjuga, 
mal versarem os bens do pupillo, se tornarem não serei, obrigado a apresentar os balanços 
suspeitos por neg·Iigencia, desleixo ou má annuaes, nem a fazer inventario, si o regi-

men do casamento fôr o ela contmunhão uni-conducta, ou incorrerem em alguma das inca-
pacidades constantes do art . . 504 . veesal, ou si os bens do inc;lpnz se acharem 

desct'iptos em inotrumento publico, qLwlque!'· 
CAPITULO li 

DA CURA'l'ELA 

Art. 539. Estão sujeitos á curatela: 
I . o Os loucos de todo o genero ; 
2. o Os su.rclos-mudos sem educação que os 

habilite a fazer conhecida sua vontade. 
Art. 540. A interdicçãt> destas pessoas deve 

ser promovida: 
1 • 0 Pelo pae, IT)ãe ou tutor; 
2. 0 Pelo conjuge ou algum parente 

ximo; 
3. 0 Pelo Ministerio Publico. 
Art. 541. A intert.lição do Ministerio 

blico só terá Jogar: _ 
I. o No caso de loucura furiosa; 

pro· 

Pu-

que seja o r egimen do casamento. 
§ 1 . o Si o curador for o marido, obser-

var-se-ba o disposto nos arts. 299 a 306. 
§ 2. 0 Si for a mulller a curadora, obser-

var-se-ha o disposto no art. 320. 
Art. 549. Quando o curador for o pae uu 

ou a mãe, não terá applicação o disposto no 
,!1I't. 528. 

Art. 550. Quanrlo houver meio de educar o 
surdo-mudo, o curador deverá promover sua 
entr:.vja em estabelecimento apropriado. 

Art. 551. Os loucos, sempre que parecer 
"inconveniente conservai-os em casa, deverão 
set• tambem recolhidos em estabelecimentos 
adequados. 

Art. 552. Si o curatelado tiver filho me-
nor o.u por nascer, o poder de seu curador 
estender-se-ha sobre a pessoa e bens delle. 
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CAPITULO lii 

DA CURATELA DO NASCITURO 

Art. 553. Será nomeado tambem um cura-
do.r ao . nascituro para velar pelos seus di-
r eitos, SI fa)Jecendo o marido, a mulher tiver 
ficado gravida, e não estiver em condições Íle 
exercer o patt·io poder. · 

E', porém, dispensada a nomeação quando 
a l_!lUlhe~ estiver interdicta, obser'vando-se 
entao o disposto no ar tigo antecedente. 

CAPITULO IV 

DA AUSENCIA 

. SECÇÃO I 

CURADORIA DE AUSENTES 

Art. -561. ConsiLleram-se inter.essados, para 
esse fim: 

I . o O cooj uge oão separado judicialmente· 
2. o Os herdeiros presumidos, legi timas o~ 

testamentarios ; 
3•, os que tiverem sobre-·os bens do au-

sente direito subordinado á co-udição de 
morte· 
_ 4•, ~s credores de obrigações v~ncidas e 

nao pagas. , ·· 
At·t. 562. A sentença que determina a 

abertura da successão provisoria só produ:.. 
zira effeito seis mezes depois de sua publi-
cação pela imprensa; mas, logo que passe 
em julgado, se pt·ocederá , á abet·tura do. tes-
t amento, si ex istir, e ao inventn,rio e partilha 
dos bens, como si o ausente fosse fallecido. 

Art.563. Antes da padilha, ojuiz de1·e 
·ordenar a conversão tios bens moveis, su-

Art. 55{ Desapparecendo a lguem ·de seu jeitos a deterioração ou a extravio, em 
dom icilio sem deixar representante ou pro- immoveis, ou em títulos da divida publica 
curador a quem caiba administrar seus bens da· U,n ião ou dos Estados. 
e sem se saber si é vivo ou morto, deve ~ Art. 564 . Os herueiros immiLtidos na posse 
juiz, a re(Juerimento de q·ualquer interessado nos bens do a usente devem garantir a resti-
ou do Ministerio Publico, nomear-lhe um tuição com penhores ou hypotheca de valor, 
curaaor. · proporcional aos respectivos ·quinhões. 

Art . . 555. Tambem se nomeara curador O q.ue. tiver direito á posse provisoria, mas 
quando ó. ausente déixar pt•ocurador, mas não puder pt·estar a garantia exi~ida no 
e~ te não queira ou não possa exercer ou· con- art igo antece lente, será excluido,

0 

man-
twuar o mandato. · , . tendo-se os bens que lhe deviam caber sob 

Art. 556. o juiz que nomear o curador a administração do curador ou de outro her-
flxar-lhe -ha os poderes e obrigações, segundo deirro designado pelo juiz, e que preste a 

. as c~rcumstanci as, observando, no que for l'efJ9 rida garantia. 
apphcaves, guan to prescreve este codigo a lrrt.. 565. Na. partilha, os immoveis. em sua 
respeito dos tutores e curadores. intfgr iclade devem Eer confiados aos succes· 

Art.:. 557. o conjuge do ausen te, sempre ·sores ,provisorios mais idoneos. . 
que nao estoja separado judicial mente, será 4rt. 5Í36_. Sa lvo o caso _de desapropriação, 
seu curaaor leg itimo. os tmmoveiS do ausente so podet·ão ser alie-

Art. 558. Na fa lta de conjuge, a cUI'adoria naqos me~iante autol'isação do juiz, para 
do_5l bens do ausente pertencerá ao pae, a entar ruma, ou quando convenh::t que sejam 
mae, aos de!icendentes, na ordem em que se con vertid os em títulos da di vida publicn. 
acham mencionados, não ltavendo impedi- 4 rL . 567 . Depois de em possados dos bens, 
mento que o:;; prive de acceitar esse encargo. os pucceswres p't•ovisorios ficat•ão represen-

Paragrapho unico. Entre os descendentes tnndo activa e passivamente o ausente, cor-
os mais proximes excluem os mais remotos ' r en,do cou tra elles as acções pendeu tes ou 
e, entre os do mesmo grào, os varões ' ex: quq de futuro se intentarem contra o au-
cluem as mulheres. sente. 

Art. 559. Nos casos de arrecadação da he- 4.rt . 568. O des2endente, ascendente, ou 
rança ou _quinhão de herdeiros ausentes. conJuge que fôr successor proviso rio do au-
observar-se-ha; quanto á nomeação do cura- sente fará seus touos os fructos e rendimentos 
dor, o que se acha disposto no li v. IV, tit. r, dos bens que lhe couberem. Os outros, . 
cap. IV da parte especial dest e codigo. poném, deverão capitalisar metade des~es · 

fructos e r end imentos, segundo o disposto no 
SECÇÃO II ar t. 563, de accôrdo com o representante do 

Ministerio Publico , e prestar annualmente 
contas ao juiz competente. SUGCESSÃO .PROVISORIA 

Art. 560. Passados dous annos tias ultimas 
noticias do àusente que não deixou represen-
tante ou prpcurador, ou quatro, si os tiver 
deixatlo, poderão os interessa(jos requerer 
que se abra provisoriamente a sua successã'o. 

;tr t. 569. O que tiver sido excluitlo da 
posse pro viso ria, nos t ermos do art. 564 
póde requerer, justificando falta; de meios: 
qu~ se lhe entregue metade dos.rend imentos 
do quinhão que lhe tocou. 
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Art. 570. Si durante a pos>e provisor-ia 
provar- se a época exacta do fallecimento do 
ausente, a. sua successão considerar-se· ba 
abertn_ nessa data em favor dos herdeiros q 'Je 
então o eram. 

Art. 571 . Si o au sente apparecer ou pro-
var-se a sua existencia depois da. posse 
provi sorin, cessa!'ão, desde logo, as vantagens 
dos 3uccessores immittidos nella, os quaes 
ficnrao, toJavia, obT'igaclos a tomar -as 
medidas assecura torias precisas, até que 
entr-eguem os bens a seu dono. 

S f~CÇÃO lii 
SUCCESSÃO DEFI NITIVA 

lomüario e de todos aquelles que se acham 
em situação jurídica que lhes dá <lireito ou 
impõe obrigação de possuir cousa a lheia, 
não exclue a posse indirec·a da p lSSoa em 
relação á qual o direi to de possui e lhes ·é 
garantido. 

Art. 578. Não é possuiJcr aquelle que, 
achando se em relação de dependencia Jlara 
com outro, conserva n posse em nome deste 
e em cumprimento de ordens ou instrucções 
suas. · 

Ar t . 579. Si mnis de uma pessoa poss~ir 
cousa indivisa, ou estiver no gozo do mesmo. 
direito, poderá cada uma exercer sobre o 
olljecto commum actos possessorio~. com-

Art. 572. Trinta annos depois de ter pas- tanto que nfío exduam os dos outros com~ 
sado em julgf1do a_ sentença que concede a possuidores . . 
abertura d11 successão provisoria, po lerão Art. 580. E' justa a poEse. que não ·fôr vio· 
os interessados r eq'llerer a dPfinitiva e 0 t..mta, clanck;tina ou precaria. 
levantamento das cauções prestadas. Art. 581. E' de boa fé a posse, si o pos-

Art. 5.73. T<tmbem pó,e ser r equerida a suidor ignora o vicio ou obslaculo que lhe · 
successão definitiva, si se provar que 0 au- impede a acquisição da cousa eu do direito 
!:\ente jit completou oitenta annos de idade ' possuído. 
e que de cinco clatam as ultimas noticias Para'grapho unico. O t::msuidor com justo 
delle. titulo tem por si a presumpção de boa fé, salvo 

Art. 574. Regressa.ndo 0 ausente dentro prova em contrario ou .nos casos em que a lei 
. dos dez annos seguintes à abertura da sue- ex-pressamente não admittir esta presuillpção. 
cessão definitiva ou algum de seus descen- Art. 582. A posse dl3 boa fé só perde e3te 
dentes, ou ascend:mtes, aquelle ou estes caracter no caso e desde o momentD em que 
haverão só os bens existentes, no estado em as circumstanci:J.s façam presumir que o 
que se acharem, os subrog1.des em seu Jog-ar, possuidor não ignora que possue indevida-
ou o preço que os henleircis e demais inter- men te. 
essados h ouverem recehí do pelos qne h ou· Art. 581. Entende-se continuar a -posse no 
ve1'em sido alienados depois daquelle tempo . mesmo caracter em que Joí adquirida, sal v o 

Paragrapho unico. Es te direito, conce,lido prova em contrario. 
aos dt?ScendentPs e ascenrlent~s p1'escreve dez 
aunos d~pois da suscce~são deftniliva. 

SECÇÃO IV 
EF.l.i'EHTOS DA AUSENr.IA '"S OBRll OS D!RE!TO.S .DA 

FAM!!.IA 

Art. 575. Si o ausente deixou A I h os me-
nores e o outro conjuge tiver já fa llecido ou 
não tiver direito ao exercício do -patrio 
poder, proceder se-ha em relação aos mencio-
nado filhos como s i fossem orphãos . 

JLJVnO SEGUNDO 
Direito dnêó COUSa§ 

TITULO I . 
POSSE 

CAPITULO I 
DA. P OSS E l!l SUA CLASSlFlOAÇÃO 

Art. 576. Considorn-s '> possuir"loJ' aquelle 
que, es tan do em uma situação de facto, tem 
comtudo o exr rcicio pleno ou limitado de 
algHm dos poderes inhercntes ao domínio. 

Art. 577. A posse directa, mas temporaria, 
do usufructuario, elo credor pigooraticio,· do 

Vol. I 

CAPITULO Il 
DA ACQUJSIÇÃO DA POSSE 

Al't. 584. Ar.quire-se a posse: 
I o, pela a pprel1ensão da cousa ou peio 

exercício elo direito; ~ 
2", pelo facto ele ficar a cousa ou o direito 

á nossa di ; posição; 
3", por qu nlquer dos modos da acquisição 

em gemi . 
Parngrapho unico. E' applicavel à acqui· 

sição da posse o disposto no liv. III, tit. l da 
parte geral deste Codigo. 

Art . 585. A posse pód~ ser adquirida pela 
propria, pessoa que a pretende, ou por seu 
representante ou procurador, ou ainda por 
terceiro sem mandato; mas, neste caso, de-
penue de raliticação. ~· tambem permittida 
a tomada da posse pelo constituto possessorio. 

Art. 586. Por rriorte do possuidor, a po;se 
delle passa com 03 mes mos c~.racteres e qua-
lirlacle,; a.ns seus herdeiros e legatf\rios. 

AI' L 587. O Sllccessor uni versa I continúa 
d·e direito a. posse de seu antecessor; e ao 
sllccessor singular é facultado unir sua posse 
·,~ do S'ou antecessor para os eífeitos legaes. 

20 
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Art. 588. Os actos de méra permissão ou 
tolerancia não induzem posse. Tambem não 
autorisam a acquisição de posse os actos 
violentos ou clandestinos, sinão depois de 
cessar a violencia ou a clandestinidade. 

Art. 589 . A posse do immovel faz pre-
sumir, até prova contraria, a dos moveis e 
objectos que nelle estiverem. 

CAPITULO Ili 

DOS EFF.EITOS DA POSSE 

Art. 590. O possuidor tem direito de ser 
mantido na sua pos,·e, si fôr turbada, e resti-
tuído a alia, em caso de esbulho. 

Art. 591. Quando mais de uma pessoa 
pretender a qua}idade de possuidor, deve ser 
mantida provisoriamente a que detiver a 
cousa, si não fôr manifesto que a houve de 
algumas das outras por modo vicioso. 

Art. 592. O possuidor que tiver justo re-
ceio de ser molestado na sua posse, póde re-
querer ao juiz o segure da violencia immi-
nente, com comminação de pena, no caso de 
transgressão do preceHo. 

Art. 593. O possuidor turbado ou esbu· 
lhado póde defender-se ou desforçar-se, com-
tanto que o faça Jogo. 

Paragrapbo unico. Os actos de defesa ou 
lle desforço não podem ir além do indis-
pensaver á manutenção ou restituição. 

Art. 594. O possuidor manutenido ou re-
integrado na posse tem direito a ser indem-
nisado dos prejuízos soffridos, devendo a 
reintegração ser feita á custa do autor do 
esbulho, no mesmo Jogar da violencia. 

Art. 595. O possuidor esbulhado póde di-
rigir a acção de esbulho ou de indemnisação 
contra o terceiro que recebeu a cousa sa-
bendo ·do esbulho. 

Art. 596. Não obsta á manutenção ou 
reintegração na posse a allegação de domínio 
ou de outro direito sobre a cou~a. Não se 
deve, todavia, julgar a posse em favor da-
quelle a quem evidentemente não pertencer 
a propriedade. 

Art. 597. Quando o possuidor tiver sido 
esbulhado, será re8tituido á sua posse, desde 
que o requeira, sem ser ouvido o autor do 
esbulho antes da reintegração do esbulhado. 

Art. 598. Na posse de menos de anqo e 
dia, nenhum possuidor será manutenido ou 
reintegrado judicialmente, sinão contra os 
que não tiverem melhor posse. 

Paragrapho unico. Entende·ae melhor a 
po&se que se fundar em justo titulo; na 
falta de titulo, ou sendo os ti tu los iguaes, 
a mais antiga; si da mesma data prefere 
a posse actual, e si forem todos duvidosos, 
será a cousa posta em sequestro, emquanto 
se não apurar a quem deva pertencer. 

Art. 599. Si a posse fôr de mais de anno 
e dia, o possuidor será mantido summaria-
mente, até ser convencido pelos meios or-
dinarios. · 

Art. 600. O disposto nos artigos antece-
dentes não se applica as servidões continuas-
não apparentes, nem as descontínuas, sal v o 
quando os respectivos títulos provierem do 
possuidor do predio serviente ou daquelle de 
quem este o h ou v e. · 

Art 601. O possuidor de boa fé tem di· 
reito aos fructos percebidos, emquanto durar 
a boa fé. -

Art. 602. Os fructos pendente3 ao tempo 
em quecessar a boa fé dev.em ser restituídos 
depois de deduzidas as despezas da produccão 
e custeio. Devem tambem ser restituídos 
os fructos colhidos com antecipacão. 

Art. 603. Os fructos naturaes e industriaes 
reputam·se co! h idos e 1 percebidos logo que 
são separados. Os c i vis reputam-se perce-
bidos dia por dia. , 

Art. 60-L O possuidor de ma fé responde 
por todos os fructos colllidos e percebidos e 
pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, 
desde o momento em que se constituiu de 
má fé; tem direito, porém, ás despezas da 
pl'oducção e custeio. 

Art. 605. O possuidor de boa fé não res-
ponde pelas deteriorações ou perda da cousa, 
uma vez que lhes não tenha dado causa. 

Art. 606. O possuidor de má fé responde 
p~Jas deteriorações ou perda da co usa, mesmo 
aqcidentaes, exce)Jto si provar que se teriam 
dado do mesmo modo si a co usa estivesse na 
po\sse do reivindicante. 

Art. 607. O possuidor de boa fé tem direito 
a ser indemnisado das bemfeitorias neces-
sarias e uteis, e quanto as voluptuarias, si 
lb,e não fôr pago o valor, tem o direito de 
levantai-as, si o puder fazer sem detrimento 
df/o cou,;a. Pelo valor· das bem feitorias neces-
s~rias e uteis, poderá exeecer o direito de 
retenção. 

'Art. 608. Ao possuidor de ma fé devem 
s~r iudemnisadas sómente as bemfeitorias 
n1Jcessarias, mas não goza do direito de re-
t~ncão pelo valor destas, nem do de levantar 
a~ voluptuarias. 

Art. 609. As bemfeitorias compensam-se 
cqm as deteriorações, e so dão togar a in-
demnisacão si ainda existirem no momento 
da evicção. 

Paragrnpho unico. O reivindicante obri-
gado a indemnisar as bemfeitorias tem di-
reito de optar entre o valor actual dellas e o 
seu custo. 

CAPITULO IV 
DA PERDA DA POSSE 

Art. 610. A posse das cousas perde-se: 
1. • Pelo ·abandono ; 
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2 .• Pela tradição; 
3. • Pela destruiçao ou perda da co usa ou 

por ter sido posta fóra do rommercio ; 

acham-se r.eutlidos na pessóa do proprietario 
e menos plena ou limitada, quando está gra-
vada de algum onus real ou é resoluvel. 

4.• Pela posse de outrem, ainda contra 
a vontade do possuiuor, si este não foi ma-
nutenido ou rei ntegrado em tempo compe-
~n~; . . • 

5.• Pelo constituto possessorio. 
Paragrapbo uni co. A posse dos direitos 

perde-se desde que se torne ·impossi vel o seu 
exercício, ou pelo não uso uelles durante 
tanto tempo quanto neces~ario para a 
prescripção. 

Art. 611. Não se tratando de universa-
lidade, a po~se das causas inoveis e dos tl-
tulcis ao portador, produz, a favor de ter-
ceiros que adquiriram de boa fé , os effeitos 
de titulo. Todavia, aquelle que tiver per-
dido a cousa movei ou titulo ao portador, ou 
aquelle a quem foram fur·tados, podere-
havel-os da pessoa em cuja mão se acharem, 
salvo a esta o i.lireito regressivo contra quem 
lh'os transferiu. 

Paragrapho uni co . Sendo o objecto com-
prado em leilão publico, feira ou mercado, 
o dono que preteuder a restituição é obri-
gado a pagar ao possu-idor e preço por que 
o comprõu , 

Art. 612. Só se considera perdida a . posse 
para o ausente, quando, tendo noticia da 
occupação,- se abstem de retomar a co usa, ou, 
tentando recupcr -1 !-a, é viole.àtttmente re-
pellido. - -

CAPITULO V 

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA 

Art. 613. As -acções para manutenção e 
reintegração - da posse serão summarias, 
quando intentadas dentro de anno e dia da 
turbação ou esbulho; passado esse prtiZO , 

' serão ordinarias, sem contudo perderem · 
o caracter possessorio. 

TlTULO II 
PROPRIEDADE 

CAPITULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Art. 614. A lei assegura ao proprietar·io, 
dentro aos limites por ella traçados, o di-
reito de uzar, gozar e dispor de seus bens 
como entender•, e rehavel-os do poder de 
quer que iojustamen te os possua. . 

Art. 616 . O domínio presume-se exclusivo 
e ilimitado até prova em contrario. 

Art. 617. Os fi'Uctos e os outros productos 
pertencem, ainda depois de separados, . ao 
proprietario, salvo quando por alguma razão 
de direito devem pertencer a outrem. 
cial ou duvida julgada improc ,dente, deve, 
não obstante, fazer-se a inscripção , que retro-
trahe seus effeitos, neste caso, á data da pre-
notação. 

'Si, porém, ao tempo da inscripção, ainda 
não estiver pngo o preço do immovel, o ad-
quirente, notificado da fallenciaou insolvencia 
do alienante, den consignai-o em juizo. 

SECÇÃO III 

ACQUISIÇÃO POR. -ACCESSÃO 

Art. 628. A accessão póde dar-se: 
Pela formação de ilhas ou ilhostas ; 
Por alluvião; 
Por avulsão; 
Pot' abandono de alveo; 
Por construcção de obras e por plantações. 

A 

Ilb,as e ilhotas 

Art. 629. As ilhas e ilhotas formadas no 
leito de um rio par'ticular pertencem aos pro-
prietarios ribeirinhos fronteiros, observadas 
as regras seguintes: 

l. • As que se formarem _ no meio do rio, 
consideram-se accrescimos sobrevindos aos 
terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas às 
margens, na prOpO!'ÇãO ae SUaS testadas, até 
á linha que dividir o alveo em duas partes 
iguacs; 

2." As que se formarem entre essa linha e 
uma das margens considerar-se-hão accres-
cimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse 
mesmo lado; 

3." As que se formarem pelo desdobramento 
de um novo braço do rio continuam a per-
tencer aos proprietarios .dos terr!:'nos á custa 
dos quaes se contituiram. 

Art. 630. As ilhas e ilhotas formadas nos 
mares territoriaes do BrazH pertencem á 
União. As formadas nos rios e lagos publicas 
pertencem á União ou ao Estado, conforme. 
pertencer a este ou aquella o domínio dos 
rios e lagos. 

B 

' Alluvião 
Paragrapho uni co. A propridade li tteraria 

scientifica, artista e iadustrial, seréL regu-
lada conforme as dbposições do cap. VI deste 
titulo. 

·Art. 615. E' plena a propriedade quando 
todos os direitos elementares que .a formam 

Art. 631. Os accrescimos, que se formam. 
por depositas ou aterros naturaes ou pelo 
afastamento das aguas dos rios, pertencem 
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aos proprietarios dos _ ter1·euos - marginaes, 
ainda que os rios sejam publicas . 

Art. 632. 0> donos de terrenos confinantes 
com aguas dormentes, como la~Zr s e tanques, 
nem adquirem o solo descoberto por qualque;· 
diminui ção das aguas nein perdem o que ellas 
invad1rem em seu cresc imento. 

Art. 618. O pt•oprietario dP. nm predio, no 
qua l alguom t~m direi to de f.,zer obrn ~ , pô Je, 
no caso ele . dam n o immi nente, exigir elo 
anctor das obras as necessnrias g arantias 
contra o pt·ejui :--.o o>entunl. O mesmo direito , 
e nos me:-mos t ermos, cabe aos habitantes de 
uma casa. · 

CAPITULO H 

DA PROPRIEDAD~ IMMOV EL 

SECÇÃO I 

ACQ UISi qÃO DA l'ROPRII!:DADE HHIOVEL 

Art : 619. Adquire-se a propriedade irn-
movel: 

a) pela inseri pção, no registro predial, do 
titulo de transferencia; 

b) pela accessão ; 
c) pela usucapi ão. 
Paragrapho uniGo. A inscripção de que 

tracta a lettra a não induz prova de dominio, 
que fica sa lvo a quem de direito . 

Art. 6'20. Adqnire-se, tambem, a proprie-
dad e immo·vel· em vidude de direito heredi-
taf'io. 

Art. 621. Comprchendem-se ainda entre 
os acto; translati vos da propriedade i mmovel 
os endossos dos tit,J!os representativos da 
propl'i · ~ dade cadastrada. . 

Art. 622. O lev .. ntamento do cadastro, a 
fôrmn. dos respectivos títulos; süa circulação, 
bem como o es tabelecimento e a. prova do, 
onus r eaes elas prodri()dadcs nelle incluidass 
regular-se-!Jão por lei especinl . 

SECÇÃO II 
ACQUISIÇÃO P EL A I NSCR IPÇÃO DO TITULO 

Art. 623. Estão ·sujeitos á inseri pção, no 
registro predial, 0s títulos tr-a nslativos da 
propriedade immovel, por acto inteT vivos ou 
m6rtis causa. 

Art. 6~4. São tambem sujeitas á in-
scripção: 

1. 0 As sentenças proferidas nas acções di· 
visar ias, das quaes resulte cessação do estado 
de communhão ; 

2 .• As senten ças que, nos inventarias e 
partilltas, adjudicam bens de raiz para paga-
mento das dividas ela he1·ança; 

:i . o A a rrematação em praça publica e as 
_adjudicações. 

·Art. 625. Os actos s ·jeitos á 'inscripção 
não operam transmissão do domin~o. sinão 
depois de registrados. A data do re_g1~tso . d_e· 
termina a. da tram.missão, sal v o a d1sposJçao 
do art. 1914. 

Art. G2 ti. A inscripção de\ e ser datnda do 
r: ia em, que o titulo !or a presentndo ao c. fficial 
elo registro, para ser in seri pto, e este o pre· 
nob t' em se u protccol lo. 

Art. 5~7. Sobrevindo fallenci a ou insol-
yenci a. do_ a li enante entre a _prenotação do 
titulo e a sua inscrip~ão , por demora do offi-

Art. 6'33. Qunndo o terreno de alluvião 
se formar em rren te a predios pertencentes 
a proprietarios di:ll'erentes , a d\visão far-se-ha 
eutre elles em proporção á testada que cada 
um dos predios apresentava eobre a antiga 
margem, salvo as disposiçõos relativas á na· . 
vegação, ou con venção entre as partes. 

c 
Avulsão 

Art. 634. Quando uma porção de terra, 
destacaria de ·um predio pela impetuosidade 
das a.guns, ou por outra força natural vio-
lenta, v<J m juntar·fe a outro, o doAo élo pri-
meiro pôde recl ama l-a ao do segundo, ao qual 
é permitti-lo optar entre consemtir na re-
moção da parte accrescida, ou indemnisar 
ao reclamante. 

~\rt. · 6'15. Si dentro de um anno não for 
apresentada r eclamação, a porção de t erra 
intender-se-!Ja incorporada defin_ t ivamente fio 
pr~ldio em que se achn, pwclend o o óeu a n-
t,g·o dono o direito de re ivindicai-a e de 
exigi r qua l_quer indemnisacão . 

Art. 536 . Quando a av ulsã Q for de co usa 
n:1v suscepti vel de aclberencL1 natmal, tem 
applicação o disposto sobre cousus perdida~. 

D 

Alveo abandonado 

Art. 637. O alveo abandonado do rio 
publico ou particular pertence aos proprie-
tat,ios ribeirinhos elas dua::; margens, sem que 
ter1bam direito a indemnisação alguma dos 
ci 0 \10S dos terrenos por onde 'aS ag uas abl'irem 
no;vo curso. I~n tend e se qne os preclios mur-
ginaes ~e extendem até ao m'l io do alveo. 

E 

Construcçõ3s e plantações 

l>\rt. 638. Qualquer conslrucção ou plan-
taçã,o exis tente em um teneno presume-se 
feita pelo propdetario e á sua custa, até que 
o qontrario se prove. # 

;~rt .. 639. Aquelle que semeia ou planta 
eiit terreno proprio, com sementes ou plantas 
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alheias, adquire a propriedade destas, mas 
está obriga-lo a pagar o valor. R~sponde 
tambem por perdas e dom nos, si ti ver pro-
cedido de mú. fé. 

O mesmo terá lagar quando alguem edificar 
em tetlreno proprio com materiaes alheios. 

Art. 640. Aquelle que semeia , planta ou 
edifica em t erreno alheio perde, em proveito 
do proprietario, as ~ementes, pluntas e con· 
s•rucções, mas t em direito à in rlornni saçiio. 

"lhe servir<l. .pe titulo para a inscr ipção no 
reg istro predial. · 

sn:cçKo v 
. DIREITOS DE V JS !NEIANÇA 

A 

Uso nocivo da proprieda ·e 
Si o semeador, plantador ou edificador pro- Art. 648 . O dono ou morador do um pt·edio 
cedeu de má fé, poderá ser- cc·nstrangi.do a tem o direito de imped ir que o mau uso <la 
repor as causas no es tado anterior e a pagar propried,~cle visinha possa p!'ejudlcar a se-
os prejuízos causados. gurança, socego e saude dos que habitam 

Art. 641. Havend.o má fé, tanto da parto o mesmo preclio e dos animaes que nelle se 
do semeador' plantador ou constructor' como acham. 
da do proprietario, adquirirá este as :;e- Paragrapho unico . .O simples facto, porém, 
mentes, plantas e construcções, mas deverá de usar alguem do seu predio de modo licito, 
p<lgnr o valor das bemfeitorias. mas inconveniente para o visinho, não dá 

Presume se ma fé no proprietario quando n este o dieeito do obstar áquelle o uso 
o trabalho da plantação ou construcção se de sua propriedade , como lhe convenha. 
fez em sua presença e sem impugnação sua. Art. 649. O dispos to no artigo antece-

Art. 642. Si as sementes, phmtas ou dente é applieavel, em identidade de cir-
materiaes de construcção não pertencerem , cumstancias, ao caw de diversos m0radores 
a quem de boa fé as empregou em solo do mesmo predio. 
alheio, terá tambem ,applicação o disposto Art. 650 . De igual direito gosa o proprie-
n'O artigo antecedente. tario quando não poS!ia aproveitar seu predio 

Entretanto, o don o elas s3mentes, plantas pelo uso nocivo que do predio visinho façam 
ou materiaes poderá cobeae do proprietario do os que o occupam, ou prejudicando-lhe u 
solo a indemnisação devida, qua.ndo não puder cultura, ou damnificando os objectos de uso 
ha.vel-a do plantador ou constructor. indispensavel á habitação. 

Art. 651. O proprietario tem o di·reito de 
SECÇÃO IV exigir do dono do predio visinho a respecti,va 

USUCAPIÃO 

Art. 643. Aquelle que, durante trinta 
annos, ininterrómpidamente e sem oppos;ção 
possue como seu um immovel, adquire a 
propriedade delle, independentemente de ti-
tul'l e boa fé, que se presume. 

Art. 644. O possuidor pó de para o fim 
de conbr o tempo requerido pelo artigo 
antecedente e pelo seguinte, accrescen tar 
á sue\ posse a do seu antecessor, comta nto 
que ambas sejam continuas e pacificas. 

Art. 645. Na usucapião de dez.annos, entre 
presentes, e de vinte, entre ausentes, exige· 
se para acquisição . d.o domínio, a lém de 
posse paci!ica e continúa, justo titulv e boa 
te. 

Pamgrapho unico. Reputam-se presentes 
os moradores do ::nesmo municipio, e au-
sentes os que habitam municípios differeniies. 

Art. 646. As causas que impedem , sus-
pendem ou interrompem a prescripção, im-
peden;t, suspent.lem ou interrompem ' a usu-
capião, tendo applicação ao possu idor o que 
fica estabelecido err. relação ao devedor. 

Art. 647. Cosummada a usucapião, póde 
o possu idor requerer ao juiz competente 
que assim o declare J?Ol' sentença, a qual 

demolição ou reparaçã0, quando este a;meace 
ruina, e que preste caução pelo damno 
imminente. 

B 

Arvores lim"itrophes 

Art. 622. A arvore cujo tronco se acha 
sobre a linha divisaria de dous predios ·presu · 
me- sa :pertencer em commum aos donos dos 
mesmos. 

Art. 653. Os fructos que cáem de uma 
arvore plantad~ no terreno do visinho per·-
t-.encem ao dono do solo onde cahiram , si 
este for· de propriedade par ticular. 

Art. 654. As raizes e os ramos de arvores 
que se ex tendem p·u ;1 o pr-edio visinho podem 
ser cortados pelo habitante do mesmo predio, 

Passagem forçada 

Art. 655 . O dono de predio rustico ou 
urbano, eucravaà.o, sem sa hidu para ·via pu-
blica, fon te ou porto, tem direito de exig-ir 
do visiuho ou visinhos que lhe deem caminho 
átravez de seus predios . A dirccção e exten· 
~ão do caminho serão fixadas j udicialmenteJ 
quando for pre.:iso, 
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Art. {.)56 . Os donos dos predios por onde 
e eota.belece o caminho para o encra>ado 

teem direito de exigir justa indemnisação . 
. -\.r . 657. O proprietario que, por culpa 

·ua, perder o direito de tran:.ito pelo pret'!io 
contíguo . poderâ pedir nova communicação 
com a via publica, pa,aan i o o dobro do valor 
da primeira indemnisac;ão. 

Art. 65" . Não constituem ervidão os 
caminhos e atrav · ~ldouros particulares, 
feito:. por propriedade tambem particulare~, 
que H' não dirigem a fontes, pontes ou 
a lo!?"llre- publicas, que não possam ter outra 
~erventia. 

D 

Aguas 

_-\ ·. 659. O dono do predio inferior é 
o ri,. do a receber as aguas que correm na-
tm·.llmente do superior. · o dono deste 
faz obras de arte. para facilitar o e coam eu to, 
d •e pr ~e !er de modo que não c.:m e ao do 
o•·tro damno maior do que o natural e an-
erior · me>smas obra . 

Art. ô60 . Qu!lnjoasagua,, artificialmente 
zida~ p ra o predio uptlrior, correrem 

celle a li inferior. o dono deste póde 
ri'C'l. mar o 1 que;:; jam de viadas ou que ~e 
lhe s., e indemniswão proporcional ao p1 e-
juiz que com i:' ~offrer . 

.Ar . ôõl. O proprie ·u-io de uma fo!lte 
não ·aptada não póde imperlir o curso na-
tural d ~ aaua~ pelo~ predi • inferiora~. 
epoi- de sa 1 feih as nec ,si•iade' de seu 

co:rumo. 
Art. 66:? . As agus~ plu>iaes que cvnem 

por lo re;:; 1 ubhc -.a~ :m como as do rio· 
publicas podem -er utili~ d, ~, na sua pas a-
!!'em. por qu 1lquer pr<:~prietario ribeirinho, 
conrorman lo-se com os re<>ulameritos admi-
nistrativ . 

Art. 663. E' permittido a qualquer encanar 
·ubterr.lnearuente ou a descoberto. em pro-
>eilo da aaricultura ou da in.lustria, as 
alma a. que tenha direito atra.vez dos predios 
ru·tico alhei , não sendo chac:uas ou sítios 
murados, q 1intae . jardins, horta ou pateos 
a.djacent~ a predws Ul'ba.no , precetleudo 
indemnisação do prejuízo que di' ore ulttlr 
para os dito pr dws. 

P<lragrnpho uoico. O donos dos predios, 
n te a-1.~o. t m tambem o direito d ser 
inrlemnisados dos p1·ejnizos que de fulUI'O 
viarem a resultar da inllltração ou erupção 
da a~uas ou da dete!'ioração dns obras lei ta 
para conducção de t ·1, 

Art. 664. As questões rol:\tivn~ t\ dirl'cç1\o, 
natureza e fó1·m ;~ do aquocJucto o ao vnlm· 
da indemnisação, soúio resolvidas sunnnn-
riament pelo podet• judiclnrio, si as part s 
se não concertarem nmigavelmont.o. 

E 

Limites entre predios 

AI't. 665. To lo o propriet.ario póde obriglr 
o confinante a proceder com elle á demar-
cação do, respectivos predios ou á aviventação 
dos rumos apagados e I'enovação dos marcos 
destruidos ou arruinados. As despezas resul-
tantes erão repartidas entre os intere>sados 
na ·.roporção das re pectivas testadas. 

Art. 666. 03 limites, no ca o de confusão 
e em falta de outro meio, serão determina los 
de conformi !l.tle com a pos e e, quando esta 
não se achar pl'ovada, dividir-se-ha o terreno 
contestado em porções iguaes entre os predios, 
ou serã. adjudicado a algum dos hereo . 

Art. 667. O inter vai lo, fosso, muro, cêrca, 
ou outra obra que separa dous predios, 
dá direito ao uso commum dos proprietarios 
confinantes e presume-se pertencer a ambos, 
até prova. em contrario. 

Art. 668. i forem excedidos de boa fé, 
na construcc;ão de um pre:lio, os limit-es do 
respectivo terreno, ~em opposição do dono 
do terreno invadido, entende-se feita ce~são 
da parte invadida mediante indemnisação. 

F 

Direito de construir 

Art. 669. O dono de um terreno pode le-
~ant.ar nelle as coustrucçõe- que lhe aprou>er 
alvo o direito dos vi ·inho- e as d po_içõe' 

regulamentare· sobre a forma. segurança, e 
hyg;eue ,Jo~ predios m·bano ·, e as da policia 
o estabelecimento industriaes. 
Art. 670. Totio proprietario pode em-

baraar a constmcção de predio que in1a:lir 
'L ú.rea. do seu ou obre e·te deitar gotteira , 
outrosim quando tiver sido ••berta ·a.Qella (lU 
terraço, sem medlar a di-tan.::ia de metro 
e meio. 

:-; I. o A di po iç~o de-te a. r igo nã abrange 
as f1•estas ou settetra pat•a luz, que não x-
ced.a.m de de?; centímetros de lar ~ura svbre 
note de romprimento . ~ 

::i '> . o As abertura para luz não pres-
crevem, po lendo, o >isinho a todo tempo 
levao ta I' sua. ca a ou contra. muro. < m 
HUe vede a. luz das dita· abertui·as. 

Art. G71. A ' di$posi~õe,. do at·ti~o 
c d nLe não ão applicnvei a pre !1 ·~ 
rado5 por qualquer e tradn, c: minh , 
ou outra p ""'em publica. 

Art. 6i -- O proprietario dc>e e li fi'· 
modo que a beira. do sE'u tt>lhado : ;:- ~ -
l ge solll' o pi ' dio 'isinho. deixao i . ~ 
ll1 nos, um intorvn llo de d z c.Jut" 
ent1· os ditos pr dio b in "i 
modo não pude L' o vi la.t'. 
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- Art. 663. O que consentir na abertura de Paragrapho unico. Não se incluem na pro-
janella, ou na collocação de sacada ou got- hibição dos artigos antecedentes. as chaminés 
teira sobre seu terreno só poderá exigir o ordinarias, nem os fornos de casinha. 
tapamento daquella, ou a remoção destas, Art. 681. São prohibidas installacções que 
até anuo e dia depois de conclnido a obra. possam tornar impuras ou impropria.'l para, 

Art. 674'. Em predio rustico as novas con- o uso ordinario as ae-uas de poço ou fonte 
steucções nio poderão ser feitas, sem licença alheia, preexistente as mesmas installações. 
do visinho, a menos de metro e meio do li· Art. 682 . Não é permettido fazer exca-
mite . Esta disposição cornpreheorle os accres- vações que ti rem ao poço ou fonte de .outrem 
cimos das construcções já existentes. a agua necessaria. E' porem permettido 

Art. 675. As esteibarias, curraes, chi - fazel-as, si apenas diminuírem o suppri-
queiros, es trumeiras e em geral, as cons- menta do poço ou fonte do visinho, e não 
trucções que incommodam ou prejudicam a forem mais profundas qne o deste; em re· 
visinhança, devem guardar a distancia que !ação ao. nivel do lençol d'agua. 
fôr fixada pelas posturas muoicipaes ou re- Art. 683. Todo aquelle que violar as dis-
gulamentos sanitarios. posições dos arts. 677, e seguintes e abri-

Art. 676. Nas cidades, villas e povoações gado a demolir as construcções feitas, res-
cujas casas s~o sujeitas a alinhamento, 0 pondendÇ> por perdas e damnos • 
. dono de um terreno vasio pode edificai-o, Art. 684. Todo b proprietario é obrigado 
travejando na parecle divisaria do predio a consentir que o visinho entre no seu 
visinho, si esta tiver cap}).cidade para sup- predio, e use dell·3 temporariamente. quando 
portar a nova construcção, mediante o pa- fór indispensavel para reparação ou limpeza 

. l<amento do valor da metade da parede e do da casa do mesmo visinho, avisando-o pre-
chão corréspondente. viamente. Si sof'l:'rer com isso algum damno, 

Art. 677. O visinho que primeiro cobs- terá direito a indemnisação . 
truir pode assentar metade da parede di vi- · Paragrapho uni co. As mesmas disposições 
soria no teereno contíguo, sem prejuho de applicam·se aos cnsos de limpeza ou rapa-
haver a metade do respectivo valor, si o r·ação dos exgottos, gotteiras e apparelhos 
out~o tra.vejar tamb Jm nelLa. Neste caso, o hygienicos, assim corno dos poços e fontes 
primeiro fixará a largura do alicerce, assim já existentes. 
como a profundidade, si o terreno não fór de 
rocha. G 

Direito de tapag-em Paragrapho unico. Si a parede divisaria 
pert.en~er a um dos visinhos, e não tiver ca-
pacidude para ser t!'avejada pelo outro, não Art. 685. Todo proprietario tem o direito 
podel'iL es te fazer alicerce ~o pé dcllht sem de cercar, tapar, murar ou vallar o seu 
peestar caução :í:quelle pelo risco que corra predio, "tonformando-se com as disposições 
a coostrucção, em razão da insufficiencia do contidas nos paragraphos seguintes: 
alicerce . § l. o Não -poderá sem consentimento es· 

Art. 678. O condomiuo de uma pareM di- cripta do visinho, plantar cêrca viva em dis-
vi soria pode utilisar·-se delta até ao meio de tancia inferior á metade da altura della, e 
sua espessura,co·mtanto que não comprometta em nenhum caso a menos de sessenta, centi-
a segurança ou a separação dos dous predios metros do limite. 
e a v i se previamente ao outro condomino das § 2. o As outras especies de cêrca de pá o, 
modificações que pretenua fazer na mesma de pedra ou alvenaria, cuja altura não ex-
parede. Não pode porém, sem consentimento ceder de dous mett·os e meio podem ser 
do outro, fuzer na parede meieira armarias, postas na. propria linha divisaria e servir de 
nem obi'as semelhantes, em correpondencia apoio a latadas ou telheiros. Si excederem 
com outras analogas, já existE)ntes do lado á referida altura; o visinho poderá exigir 
opposto. que sejam afastados do limite, em distancia 

Art. 679. O dono de um predio, ameaçado · egual á metade do excedente á me.sma ai-
pela installaçã.o de chaminés, fogões ou tura. · 
fornos, no contíguo, ain~a que a parede seja § 3. 0 Os vallados deverão, sempre que 
commum, póde embargar a obra e pedir fôr possi vel, ser cavados sobre a linha di vi· 
caução contra qualquer prejuízo. soria dos predios, tirando-se de cada um 

ArL 680. Não é licito encostar em pa- delles a terra necessaria e collocando-a do 
rede meieira ou pertencente ao visinho, sem lado onde seja menos facil a corrida para 
consentimento deste, fornalh as, fornos de dentro. Quando um dos hereos não quizer 
'forja ou de fundição, apparelhos hygienicos, contribuir para o vallado, o outro poderá fa· 
fossos, cannos de esgotto, depositas de sal, zel-o dentro dos seus limites e lançar a terra 
ou de quaesquer substancias corrosivas que ao lado, d'onde fôr menos facil a corrida 
produzam infiltração nociva. para dentro do mesmo vallado. 
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§ 4. 0 Quando fó r preciso decotar a cêrca · quanto baste para o emprego- do ·bem pu-
viva ou reparar o muro divis1rio, o pro- blico, liquidado o valor e préviamente pago, 
JH'ielal'io ten~ direito d~ entrar no terreno 011 dopositado, salvo ao proprietario re· 
do visinb.o, depois de o ter prevenido. Este clamar .judicir1lmeote o que for de d1re1to. 
direito, porém não obsta <~obrigação de in- Nos outros casos, o propl'i.etario será pre-
demnisar o mesmo visinho por qualquer via.mente indemnisaclo e, si recusar receber 
damno que a ob1·a lb.e occasioue. a indemnisa:;:ão, ~erá o valor desta depo -

§ 5 . 0 As cêrcas m::trginaes da vift publica sitado. 
seJ·ão feitas e conservad:1s pela aclminis- Art. 689 . A pt;opriedade cadastrada e 
lrclção, rL quem lncnmbit' as mesnms vias, ou represeottuln. por tit11lo transferível, med i -
pelas p ~soas ou empl'czas que as exp io- :-tnte endosso, cousidera-Ee extincta prt ra o 
r arem . proprietario [I nterior, desde quo o o'fncial 

SECÇi\..0 VI 

PERDA DA PROPRIEDADE IM~IOVEL 

Art. 686. Além elas causas de ex tiucção 
dos direitos em gei'a l, iqdicaclas na Parte 
Geral, li v. !li, tit. lli deste Codigo, a ·P.ro, 
priedatle immovel perde·se: 

a) pela a lieuaçi'ío ; 
b ) pela renuncia ; 
c) pelo nbundono ; 
d) pel per cim nto do immovel. 
~ l. " N dou primeiros casos de te artigo-

a efi'ectividade dn pel'dtt ela propri:!dade de-
pende dq. inSCI'ipç-iio do titnlo ele tr•awmis:>lio 
ou do neto de ren un.cia no respectivo r e· 
gistro. 

§ 2. o O immovel abandonado sertí. a.rreca· 
d o como bem va o-o e passani para o 
dominio do Estado onde estiver situado de-
pois de decm•ripo dez auoos. 
. Art. G 7. Perde-se tambem a p :oprie·iade 
unmovel em con equencitl de de apropriação 
por nece ~idade u utilidade puulitl\. 

§ 1. ° Con'idera.m-se cas.os de nece12sidade 
publica: 

a ) a defe a do territorio nacional ; 
b a segur s.n .a publira ; · 
c) o- soccorro pulllico , nos cn.,os da 

oaln.midade ; 
d) a alubridade publica . 
l:l '9. o U8ideram-se cH ' O de utilidade 

publi a: 
a ) a. fundação da povoações e de esta-

belecimentos de o sisteocia, educaçfi,o ou 
ir: I ru~çã.o pn blica ; 

b) tl abeetui'a, alat'gamento ou prolon-
§l:S.Uleuto de ruas, praças, canaes estracbs 
de fen~o e, em geral, de quaesq'uer· vias 
pub[iCtlS; 

c) a construcçõ~s de obras on est~tbe
cimento . destinados <~ commodiclad gei'Ul 
dos habltnnte d uma povoação ü deco-
r ação e a sa l ubridncL~ de t r1s . ' 

d) a explornÇ'ÕO de mi nns . 
Art. 6 S. Em oa. o de perigo imminonte, 

como de guerra ou c mmoção, c ssnriio 
todas as formn lidades, e poder-se-ho. tomar 
posse do uso, ou mesmo da, proprieda.cle, 

compGteote lançar a devida nota no verso 
rio mesmo titulo, depois de averbada no 
livro competente. 

CAPITULO Ill 

DA ACQU!SIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE · 
MOVEL 

SE CÇ;\..0 I 

OCCUPAÇÃO 

Art. 690. · O que se apossa tle uma. cousa, 
ainda não api'opriarln. ou ja abandonada, 
adquire de::;de Jogo a proprierlacle desta, 
si a occupação não for prollibirla por lei . 
As cousas movGis tornam.;;e sem dono 
quando o proprietarió as abandona com 
intenc:ão de renunciar o seu direito. 

Paragrapho unico. O abandono não se 
presume em co usas Lle valor. 

IArt. 691. ~o cousas sem dono e su-
j eHas â apropriação: 

I!, o Os animaes bravios, . emquanto con-
servam sua natural liberdade; · 

2. 0 Os manso:; e domesticados que não 
ror~m assignalados e não tivel'em o habito 
d~ voltar ao lugar onde costumavam 
recolher·se ; 

3." Os enxames de abelhas, anteriormente 
aworriados, si o dono d<1 colmeia os não 
reclamar immediatamente; 

4." As pedras, conchas e outras substancias 
m\ne.rac., vegeties ou ao imaes arrojadas tis 
praias pelo mar, si não apresentcu'cm signal 
de domínio anterior. 

A 

Caça 

,Art. 699 • Pertence no cnçoi!or o animnl, 
por elle appreb.endido, morto on vivo. i o 
capador for em seo-uimento do animal e o 
ti y I' ferido, p rtenre-llle, elllbora outrem 
o te nhíl. apprell6!ldido. ·. · 

,1\l't. 693. Obsena.dos os regulu.mentos 
1ulmi uistracti \' OS sobl'e a caça pôde o re~pth 
ctivo exercício ter Jogar, não só em t l'-
reyws proprios, como em alheio , abertos 
e nõ.o oultlvatlos, salvo. prohibiçõ.o do ctono 
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destes ultimas. O caçador responde, .porém, 
pelo prej uizo que ti ver causado. 

Art. 694. Si a caça ferida. se acolher a 
terreno cercado, murado, vallado ou cul-
tivado, o dono deste,· não querendo per-
mittir a entrada ao caçador, de-verá en-
tregai-a ou expulsai-a. 

Art. 695. O caçador que ·penetrar em 
terreno alheio cercado, murado, vallado 
ou cultivado, sem perrriissão do dono, não 
só perde pat•a este a c1ça que apanhar, 
mas responde ainda pelos clamnos que ..:ausar. 

Art. 696. Não se reputam animaes de 
caça os domesticados que fugirem a seus 
donos, . emquanto estes andarem á sua 
procura. 

Art. 697. E' licito matar os animaes 
ferozes emquanto fugidos de suas clausuras. 

B 

Pesca 
Art. 698. Pertence ao pescador o peixe 

que apanhar e o que perseguir arpoado, 
embora outrem o tenha apprehendido. 

Art. 699. E' livre a pesca em aguas 
publicas, salgadas ou doces, observados 
os regulamentos administrativos. 

Art. 700. A pesca póde ser exercida só-
mente nas aguas patticulares alheias, si 
não estiverem cercadas. Si o estiverem, 
applicar-se-ha o disposto no art. 695. 

Art. 701. Quando aguas particulares 
atravessarem terrenos de diversos donos, 

_ cada um dos ribeirinhos tem direito de 
pescar, de seu lado, até o meio dellas, 
salvo direito adquirido em contrario. 

c 
Invenção 

Art. 702. O que acha causa alheia per-
dida é obrigado a restituil-a a seu dono 
ou possuidot~ legitimo. 
. Paragrapho unico. Não sendo conhecido 
o dono ou possuidor, o inventor deve 
procurar descobril-o. Si não o descobrir 
deverá entregar a cousa achada á auctori-
dade competente do log'ar. 

Art. 703. O que restimir a cousa achada, 
nos termos do artigo precedente, 1:erá 
direito a uma recompensa e (t indem-
nisação pelas despezas que · houver feito 
com a conservação e transporte da cousa, 
si o dono não preferir abandonai-a. 

Art.. 704. O inventor responde pelos 
prejuízos causados ao proprietario ou pos-
suidor. legitima, quando tiver procedido 
com dolo. 

Art. 705. Si decorridos seis mezes de-
pois do aviso dado á auctoridade, ninguem 
se apresentar justificando o domínio sobre 

Vol. I 

a. cousa, será esta vendida em hasta pu-
blica. e, depois de deduzidas do pre~.o as 
desp~zas feitas e a recompensa, o rema-
n,lscente pertencvrá ao Estado onde a causa 
foi achada. 

D 

Thesouro 
Art. 706. O deposito antigo de moeda 

ou de causas preciosas enterrado e escon-
dido, acêrca de cujo dono não ha memoria, 
achado · casualmente em predio alheio, di-
vide·.se por egual entre o inventor e o 
dono do predio. 

Art. 707 . Si for achado pelo dono· do 
predio, casual ou intencionalmente, ou por 
operario seu incumbido da pesquiza, ou 
por• terceiro não auctorisado, o tllesouro 
pertence por inteiro ao dono do predio 
onde for achado. . 

Art. 708. O deposito achado deixa de 
ser thesouro si fôr de recente data, ou si 
alguem justificar a propriedade delle. 

SECÇÃO II 

ESPECIFICAÇÃO 

Art. 709. O que trabalhando em ma teria 
prima produz especie nova fica sendo 
proprietario desta, si a materia era sua 
ao menos em parte, e não poder ser 
reduzida á fórma antiga. 

Art. 710. Si a .materia for toda alheia 
e não for possi vel sua reducção a fórma 
antiga, a nova especie pertencerá ao es-
pecificador çle boa fé, e sendo pratica vel a 
reducção, a especie nova pertencerá ao 
dono da ma teria prima. O mesmo teriL 
logar, si a especie não reductivel á fórma 
anterior ti ver sido obtida ele má fé. 

Art. 711. A parte prejudicada nos casos 
dos artigos precedentes, salva a disposição 
da ultima parte do art. 710, .será indemniw 
sada do prejuízo so.lfrido. Em todo caso, si 
o preço da obra exceder consideravelmente 
o valor da materia, pertencerá a nova es-
pecie ao especificadot•. ' 

Art. 712. A especificação produzida por 
algum dos modos designados no art. 76 
ns. 1_0 a 3•, contere semp1·e a propr iedade a~ 
espectficador, mas não o dispens::t da indem-· 
nisação. 

SECÇÃO III 

CONFUSÃO , COMMI X'l'ÃO E AD.TUNCÇÃO 

Art. 713. As causas pertencentes a diversos 
donos, confundidas, mistut>adas, ou ,aj untadas 
sem o consentimento dell~s, continuam a 
pertencer-lhes, 8i fôr possível separal-as sem 
deterioração. Não sendo possível, ou exigindo 

27 
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a separação despezas excessivas, os mesmos 
donos ficam possuindo o totlo indiviso, na 
proporção do valor das causas no momento 
dn. união. 

Si urna das causas, porém, puder ser con-
siderada principal, o proprietario della ad-
quire a propriedade do todo, e inclemnisar[L 
os outros. 

Art. 714. Si a mistura, confusão ou acl-
jucção foi feita de má fé, cabe á outra parte 
escolher entre guardar o todo, pagando a 
porção que não fõr sua, ou abandonar a que 
lhe pertencer, mediante indernoisação com-
pleta. 

Art. 715. Si da misturtt do materias de na-
tureza diversa. se formar nova especie, a con-
fusão terá a natureza de especificação para o 
eft'eito de attribuir o domínio ao respectivo 
fmtor. 

ECÇÃO I\ 
USUCAl.,L\0 

Art. 716. O que durante tres annos inin-
terl'ompidamente, e sem impugnação, possuir 
cou a movel como propria, adquire o dom\nio 
della . 

A po~-e que se não fundar em justo titulo 
ou fór inquinada de má fé inicial ou super-
veniente, não produz a usucapião. • 

Art. 717. Si tt po~se da cou~a movei se 
"j)l'Olongnr por dez annos produz a usucapião 
índap udentemeute de tituLo ou de boa fé. 

Parn <>'t'pa h o unico. As disposições dos 
arts. 644 a. 646 ,ão applicaveis á usucapião da 
cou'ns moveis. 

ECÇlo \ 

Art . . 718. O dominio das cou as não se 
transfere por declara ão da vontade sinão 
acompanhada. de tradição ; ·esta, porém, se 
subent~:mde qul\ndo o tra.nsmittente fico. pos-
uindo com a cl1tu 'nlto constittA.ti. 
Art. 719. Si a cousQ. alienada estiver na 

"[)Osse de terceira., o adquirente obter;l tc po-se 
indirectn, pala cessão que Jile i"iz l ' o ltlie· 
nn.nte de seu direito n, ·restitniçfí.o da causa. 

raragr<t])ho uni co. Nos cas s deRto artigo 
e do antecedente, a ncl'juisiÇão cln, posse il\· 
direota ürm11 uma. relação Jo direi to t1uc sub-
'titue a tradição. 

Art. 7';?.0. Feit•t por qnem nilo é proprie~ 
tario, a ti•atlição não opéra transrerencla de 
domínio ; mas, si o adquireute estiver de boa 
fú e o alienante rtdquirir depois a propriedade 
da cousa, revalida·se a traosfer neta, quero-
trotrahe seus oJl'eitos no m men to dn. L1 'a." 
dição. 

Não opéra tambem a tr~>n8ferencía, de do~ 
minio a tmdição, cruttudo ó uullo o o.c·Lo que 
lhe serve üe título . 

CAPITULO IV 

DOCONDOMIN IO 

SB;CÇAO I 

DIREI'rO E DEVERES DOS CONDOMINOS 

Art. 721. Na propriedude em commum é 
licito a cada condomino: 

1. 0 Usar livremente da causa, segnndo o 
destino della, e solJre a mesma exercer todos 
os direitos compatíveis com o e;:;tado de indi· 
visão; 

2. 0 Reivindicai-a de terceiro; . 
3. 0 Alheiar a respectiva parte indivisa ou 

gravai-a. 
Art. 722. Todo condomino é obrigado a 

concorrer, na proporção de sua parte, para 
as despezas de conservação ou divisão ela 
causa e supportar na mesmfl razão os onus a 
que estiver sujeita .. Si algum elos condomioos 
não satisfizer esta obrigação, póde ser coa-
gido judicialmente á divisão ou a vender o 
seu quinhão a outro condomno. 

Art. 723. As dividas contrahidas por um 
dos condominos em proveito da communhão, 
e durante ell<~, obrigam o contrahente, mas 
cabe a este acção 1•egressiva. contra os outros. 

,~rt. 724. Si a di vida tiver sido contrn hidt\ 
por todos os condomínios, sem cleterminaç.'í.o 
da parte de cada um na obrigação e sem es-
tipulação de solidariedade, entendo-se que se 
obriga cada um na proporção de seu quinhão. 
IArt, 725. Cada condomino responde, para 

cpm os outros, pelos fructos que ti ver perce-
bido da causa commum e pelo damno que lhe 
h ou ver cansado. 

Al't. 726. Nenhum dos condominos póde 
Íi{Zer modificações na, causa commurn, sem. 
cpnsen timeuto dos OLltros. 

Art . 727. E' licito ao condomino pedir a 
tpdo tempo di visão da co usa commum. 

Al't. 7"28. E' valido entretanto, o accordo 
de manter a indivisão, por tampa não exce-
dente a cinco annos, eudo permittido pro-
rpgal-o . 

Art. 729. Si a indivisão füe condiçã estn~ 
belecida pelo doador ou testador, enten:le-se 
qno o foi sórnentt~ pot• cinco a.uuos. 

Art. '730. A divísií.o ontt'e coutlominos é 
simplesmente doclaratorin e niio attributiya. 
da pt•opriodo.de. 

Art. '731. Otúmdo a consa. fOr indivi in~1 e 
s condominos não ooncordo.r m na adjudi· 

cução a um só, medianto indemnisação aos 
1/H\is, sert\ vendida e partilhado o preço. 

mCÇAO II 

ADM fNl'l'l\AÇ:\0 110 CO.i\'DO~HNIO 

At·t. '782. ,'i pot' oircnmstrmcias de ftt to 
qu por do~1ól.ocox·uo, nf1o i'ol! JilOSSival o uso e 

.. 
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gozo em commum , resolverão os 'conclominos si 
cou<:a deve see administraua ou alugada. A 
·decisão da .maioria prevalecerá neste caso . 

Paragrapho unico. Pronunciando-se a 
/ maior la paia administl'ação, escolhenLtambem 

o administrador. 
Art. 733, No caso de ser alugada a cousa 

commum, o condomino serú 'preferido iL pessoa 
estranha, em igualdade de condições. 

Art. 734. A maioria será calculada não 
pelo numero, mas pelo valor dos quinhões. 

As deliberações não teem força de obrigar, 
si não fort'lm tomadas por maioria absoluta, 
isto é, excedente <L metade do valor total. 

Havendo empate, decidirá o juiz, a reque-
rimento ele qualquer condomino, ouvidos os 
outros. 

.Art. 735. Os fructos da qousa commum , 
não havendo em contrario estipulação ou dis-
"Q_osição de ultima vontatle, distr ibuir-se-hão 
na proporção dos quinhões. 

Art. 735. No caso de duvida, estes presu-
mem-se iguaes. 

Ar~. 737. O condomino que administrar 
sem opposição será reputado mandatario dos 
outros. 

Art. 738. Nos casos omissos, serão appli-
cadas ci divisão as regras de parti lha da 
heranp. 

SECÇÃO !li 
CONDOMiNIO Dll PARlWES MUltaS, CERC.>S I! VALLOS 

Art. 73(:1, O cqnd@minio por meiação de 
paredes, muros, cercas e vallos regula-se 
pêlos principias gerues da secção 1 deste ca-
p ittílo e pela secção VI, letras E e F doca· 
pitnlo ll deste titulo._ 

Art. 7'10. Todo proprieiario que tiver di· 
reito de construir parede, muro, cerca ou 
vallo na extremidade ele um immovel, t el-o·ha 
para adquirir meiação na parede, mut'o, cerea 
ou vallo do vizi.nho, pagando-lbe mc tad.e do 
valor actual da obra. e do terreno. 

Art. 741. Não havendo accôrdo sobre o 
preço ela obrLt, ser<L este fixado por peritos a 
expensas de ambos. 

~rt:.. 742. Qualquer que seja, o preço da 
mmaçao, emquanto o que pretender a divisão 
não o pagar ou depositai', nenhum, uso po-
der(c fazer da parede, muro ou outra obra 
di visaria. 

SECÇÃO IV 
COi\IPASCUO 

Art. 748. No compascuo em preclios par· 
ticulares, não esta,belecido por servidão, caso 
em que será regulado pelos preceitos desta, 
observar-se-llão, no que forem applica,veis , as 
disposições deste capitulo, si nã') lluu ver 

outeas deG!arações constantes do titulo da sua 
constituição . · 

Paragrapho unico. O comp-ascuo nos baldios 
e terrenos publicas ser<L regulado pelo que 
dispuzerem as posturas e regu la,mentos de 
policia municipal. · 

CAPITULO V 

DA PRO,PIHEDADE RESOLUVEL 

Art. 744. Resolvido o domínio pelo imple• 
mento de condição, entendem-se resolvi dos 
os direitos reaes concedidos na pendencia 
delta, e o proprietario em favor de quem se 
opera a resolução póde reivindicar a cousa. do 
poder de quem a detenha . 

Art. 745. Si, porém, se resolver pelo 
advento de termo ou por outra cousa super-
veniente, ser<L o possuidor consideeado pro-
prie~a~io perfeito até I!.O' dia da Iesolução, 
subsJstmdo as alienações e os onus reaes por 
elle constituídos . 

CAPITULO VI 

DA PROPRIITIDADE LITTITIRARIA, SCIENTIFICA, 
ARTISTICA. E INDUSTRIAL 

SECÇÃO I 

ÜREITO AUC'fORAL 

Aet. 746. Pertence exclusivamente ao 
auctor da, obra litteraria, scientifica ott ar-
tística o direito do reproduzil·a ou mandai-a 
repeocluzir. 

Art .. 747. Goza ~os direitosdeauctor, para· 
os e:IT01los e_conomwos, ga,rantidos por este 
coLligo, o edltor de obra composta de artiaos 
ou trechos de auctores diversos, formando ~m 
todo: tal se consideram os jornaes, revistas 
diccionarios, cncyclopedias e selectas. ' 

Paragt'apho unico. Cada audor conserva 
neste caso, o direito auctoral sobre a sua pro: 
ducçlio, e poderá. reprodu zi l-a em separado. 

Art. 748. O editor exerco tambem o direito 
a que se refere o artigo antecedente, quando 
a obra fôr annonyma ou pseudonyma. 

Quando o auctor, .se fizer conhecido, assu-
mirá o exercício de seus direitos,. sem pre-
juízo dos direitos adquiridos do editor. · 

Art. ]49. As traducções participam da 
protecçao legal concedida ús obras originaes, 
c1uando auctorisadas ou de obms já cabidas 
no clominio commum. 

O traductor não poderá impedir outras 
traducções, salvo si o auctor tiver-lhe con· 
cedido esse direito. 

15m todo o caso, o tead:uctor póde reclamar 
contra a nova traducção, si esta, fôr móta 
reproducção úa su a. 
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Art. 750. Q11ando uma obra feita por 
collaboração não fôr susc ~ ptivel de divisão, 
nem estiver comprehendida na disposição elo 
art. 747, os collabor.tdores gozam, não ha-
vendo convenção em. contrario, de direitos 
eguaes, não podendo qualquer delles, sem o 
co.,nsentimento dos outros, reproduzil·a nem 
a uctorisar sua reproducção. 

§ 1. o O auctor de composição musical, feita 
sobre texto poetico, pôde executai-a, publi· 
cal-a ou transmittit· o seu direito, indepen-
dentemente de auc torisação do escriptor; 
este, porém, deve ser indemnisado, e conserva 
o direito á reprorlucção do texto som m usica . 

§ 2.° Fallecendo um dos collaboradores sem 
herdeiros ou successores, o seu direito ac-
cresce aos sobreviventes. 

Aet. 751. Em caso de desaccordo entr·e os 
collaboradores de que trata o art. 750, prin-
cipio, decidirá a maioria numerica, e, em 
falta desta, o juiz, a requerimento de 
qualquer delles. 

§ I. o O collaborador dissidente pôde re-
cusar contribuir para as despezas da repro-
ducção abandonando sua parte nos lucros. 
Pôde egualmente recusar que seu nome fi-
gure na obra. 

§ 2. o Todavia, cada collaborador pôde. in-
dividualmente e sem assentiment·J dos outros, 
fazer .valer seus direitos contra t erceiros que 
não sejam legítimos representantes dos 
outros. 

Ars. 752. Aquelle que, legalmente aucto-
risado, reproduzir uma obra de arte, po1· 
processo artístico differente, é considerado 
auctor em relação á copia, ainda que o ori-
ginal tenha cabido no dominio commum. 

Art. 753. Si uma obra theatral ou mu-
sical tiver sido publicada e exposta á ven1a, 
entende-se que o auctor con .. ente na suare-
presentação ou execução em qualquer Jogar 
onde se exigir retribuição pela sua audição. 

Art. 754. O direito auctoral sobre compo-
sições musicaes compreheude a faculdade de 
fazer com binaçõas e variações sobre motivos 
da obra original. 

Art. 755. A cessão ou herança, quer dos 
direitos de auctor, quer da obl'a de art.e, lit-
teratura ou scienCla, não dá o direito de mo-
diffical-a. 

Art. 756. O dii·eito no auctor sobre sua, 
obra litteraria, scien titica ou a r·tistica, passa: 
a seus. her·deiros ou succesdores, sem limi .. 
tação de tempo. 

Paragrapho uni co. E' permittida aos Go" 
vernos da União e dos Estados a desapro· 
priação, por utilidade publica, mediante in -
demnisação prévia, de qualquer obra .ja pu-
blicada, cujo dono não a quizer reetlitar. 

Art. 757. Morrendo o auctor sem her-
deiros, a obra cahe no dominio commum. 

Art. 758 . Pertencem á União, aos Estados 
e aos mun icípios : 

1.0 o~ manuscriptos de seus archivos, bi· 
bl iotll ecas e repartições; 

2. 0 Aso bras encommendadas pelos respe-
ctivos governos, e publicadas á custtt dos 
cofres pubiicos. 

Art. 759. As obras publicadas pelos Go· 
vernos Federal, elos Estados ou muincipal, 
não sendo actos publicos nem documentos of-
ficiaes, cabem no domínio commuffr quinze 
annos depois de pubiicaelas. 

Art. 760. Ninguem pôde reproduzir 
qualquer obra que ainda não t enha cahido no 
dominio commum, sob p r·e~exto de annotal-<t, 
commen tal·a OLl melhoral-fl , sem permissão 
do auctor ou de seu representante . Essas 
annot;1ções ou· commentarios podem, entre.:. 
ta.nto, ser dados á luz em separado e consti-
tuindo obra independente. 

Art. 761. A permissão do auctor é tambem 
nece::saria para se fazer resumo ou com-
pendio de sua obra. · 

Ar-t. 762. Não se considera offensa ao di-
rei to auctoral : 

1. o A r eprodueção de passagens ou tr.echos 
de obras já publ icadas, e a inserção, mesmo 
integral, ele pequenas composições no corpo 
de obra maior, comtanto que esta tenha ca-
racter scientifico ou seja compilação com-
posta para fim litterario, r eligioso ou dicla-
ctico. 

Deverão ser inrlica dos a obra de onde é ex-
trahida a passagem e o nome do auctor; 

2.0 A reproducção, em .elial'ios ou pe!'io-
dicos, de noticias e artigos sem caracter lit-
tet'.1rio ou scientificos que tenham sido pu· 
bli 'ados em outros diarios ou periodicos, de-
vendo ser indicados o nome do au~tor e o do 
jomal ou periodico de onde foi feita a trans-
cripção; · 

3. 0 A reproducção, em cliarios eperiodicos, de 
discursos pronunciados em reuniões publicas, 
qualquer que seja a sua natureza; 

4. 0 A reproducção de todos os actos pu-
blicas e documenos officiaes da União, dos Es· 
tados e dos municípios ; 

5.• A citação, em livros, jornaes ou re~ 
vistas, ele pa,sagem de qualquer obra com 
ti tulo ele critica ou polemica; 

6. 0 A co pia feita cL milo, de uma obra 
qua lquer, comtaoto que não se destine êÍ 
venda; 

7. 0 A r epro.tucção, no corpo de um es-
cripto, de obras de aJ•.tes fi gura tivas, com-
tanto que o escripto seja o principal e as 
figuras sirvam simplesmente para expli-
cctção do texto, sendo obrigatoria a indi-
cação do nome do auctor ou da fonte que 
foi u tilisada; · 

8. 0 A utilisação de um trabalho de arte 
figurativa, para obter-se alguma obra nova; · 
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9. o A r eproducção de obras de arte exis-
tentes nas ruas e praças ; 

lO. A r epl'oducção de retratos ou bustos 
de encommenda particular, quando feita 
pelo proprietario elos objcctos encommen-
dados. A pessoa representada e se os succes-
sores immediatos podem oppor-se á repro-
clucção ou publica exposição do retrato ou 
busto. · 

Art. 763. São pessoaes e não podem ser 
ceJidos: 
· 1. 0 O direito ele ligar seu nome a qualquer 
proclucta de sua i ntelligencia. ; 

2. o O de emendar e ·reformar, em cada 
uova edição, a . obra publicada, respeitados 
os direitos do editor. 

Art. 764. Não constituem direito auctoral, 
para gosarem de garantia os escriptos pro-
hibidos por lei e que por senteuça forem 
mandados reti rar da circulaçfLo. 

Art. 765. Quem publicar obra inédita ou 
reproduzir obra em via de publicação ou já 
publicada, pertencente a outrem, sem sua 
autorisação ou consentimento, perJerá em 
beneficio do auctor ou proprietario da obra 
todos os exemplares da r eprod ucção fraudu-
lenta que lbe forem apprehendidos , e pa-
gar-lhe- á , a lém disso, o valor de toda· a 
edição, menos os ditos exemplares, pelo 
preço por que os· exemplares legaes esti-
verem á venda, ou em que forem avaliados. 

Paragrapho unico. Não sendo conhecido 
o numer·ol de exemplares fl'audnlentamente 
impressos e di stribuídos, pagará o trans-
gressor o valor de mil exemplares além dos 
apprehendíuos. . 

Art. 766. Quem vender ou expuzer á 
venda qualquer obra fraudulentamente im-
pressa , será solidariamente responsavel com 
o editor, nos termos declarados no artigo 
precedente ; e, · si lu obra for impressa no 
estrangeiro, será o vendedor r esponsavel 
como si fôra edito r. 

Art. 767. Quem publicar qualquer manns· 
cripta, sem permissão do auctor ou de seus 
herdeiros ou representantes, serií. respon-
savel por perdas e damnos. 

Parag·mpho uo i co: As cartas missivas não 
paJem ser publicadas sem permisEão de 
seus auctores ou de quem os r epresente, 
mas podem ser juntas como . documento 
em autos judiciaes. 

Art. 768. O auctor ou peoprieta.rio, cuja 
obra fôe fraudulentamente reprorluzida, 
póde, logo que tenha conhecimento do facto, 
pedi.r a apprehensão dos exemplares repro-
duzrdos, sem prejuízo do direito de indem-
nisação por perdas e damnos, ainda que 
nenbuos exem fJlares sejam achados. 

Art . 769 . Par ,, gosar do beneficio conce-
did? neste capitulo, o auctor ou proprie-
t.arw de qualquer obra reproduzida pela 

typographia, lithograpliia, gravura mol-
dagem ou por qualquer outro modo, _de_ve 
depositar dous exemplares della na Brblw-
thern. Nacional, no Instituto Nacional de 
Musica, áu na Escola Nacional de Bellas 
Artes da Capital FedeY:al, conforme fôr, 
litteraria, dramatica, musical ou de litho-
graphia, gravura, ou moldagem, ou versar 
sobre alguma destas artes . . 

Estes exemplares serão registrados nos 
ditos estabelecimentos, e as certidões dos 
mesmos registros fazem presumir a pro-
priedade da. obra com os effeitos que dessa 
propriedade derivam, salvo prova em con· 
traria. 

SECÇÃO II 

PRIVILEGIOS DE I NVE NÇÃO 

A1t. 770 . E' garantida, pela concessão de 
uma patente, ao auctor de qualquer in-
venção ou descoberta, à propriedade e uso 
exelusivo desta. 

§ I. o Constituem para este :fim invenção 
ou descoberta : 

a) a invenção de novos productos indus-
tri~es; 

b) a invenção de novos meios ou a appli-
cação nova de meios conhecidos para se obter 
um producto ou resultado industrial; 

c) o me~horamento de invenção ja pri· 
vilegiada, si tornar mais facil o fabrico do 
producto ou uso de invento privilegiado, 
ou ·se lhe augmentar a utilidade. 

Entenrlem-se por novos productos, meios, 
applicações e melhoramentos iodustriaes 
que, até ao tempo em que foi requerida a 
patente, não tiverem sido, dentro ou fóra do 
Brazil, empregados ou usados, nem se acharem 
descriptos ou publicados de modo que possam 
~er empregados ou usados. 

§ 2. o Não podem ser objecto de patente as 
invenções: 

a) contrarias á lei ou á moral ; 
b ) (Jffensivas da segurança publica ; 
c ) nocivas á saude publica; 
d) que não offerecem resultado pratico 

industrial. 
Art. í71. A patente será concedida pelo 

Governo, depois de preenchidas as forma-
lidades prescriptas nesta secção e nos regu-
lame ntos admiuistrativos. 

Paragrapho unico . Salvo o caso de en-
volver a materia da invenção infracção da 
lettra c do § 2• do artigo antecendente ou 
de ter por ohjecto productos alimentares, 
chimicos ou pharmaceuticos, a patente serà 
expedida sem exame prévio, declarando-se 
nella de modo summario o objecto do pri-
vilegio com res!Llva dos direitos de terceiros 
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Art. 778. A prioridade do direito de 
prop!'iedade do inventor que, tendo reque-
rido patente em nação estrangeira fizer 
egual pedido no Brazil dentro de sete mezes, 
não fica invalidada por factos que occor-
ram dut·ante esse .aperiodo, como sejam -
outro egual pedido, publicação, uso ou em-
prego da invençã.o. 

Art. 779. Ao inventor que, antes de obter 
patente, pretenda experimentar eln publico 
a sua invenção, ou queira exhibil-a em ex-
posição official ou reconhecida otlicialmente, 
se dará titulo de garantia provisoria pelo 
prazo e com as formalidades exigidas. 

Art. 780. Durante o primeiro anno do 
privilegio, só o proprio inventor ou s us le-
gitimas. successores podem obter o privilegio 
de melhoramento da propria invenção. 

Será comtüdo, permettido a tercP.iro apre-
sentar pedido no dito praso para firmar di· 
rei to. 

Art. 781. O inventor do melhoramento 
nã.o pôde usar da industria melhorada, em-
quanto durar o privilegio da invenção prin-
cipal, sem autorisação do seu autor, nem 
este empregar o melhoramento ~em accórdo 
com aquel!e . 

Paragrapho uni co. O privilegio do melho-
ramento t ermina ao mesmo tempo que o'da 
invenção. 

Art. 782. Ao inventor privilegiado, que 
melhorar a propria invenção, se dará cer-
tidão do melhoramento, que sera apostillada 
na respectiva patente, pagando por esta cer-
tidão, e por uma só vez, quantia correspon-
dente á annuidade que tenha de vencer-se .. 

Art. 783. A patente fica sem effeito por 
nullidadc ou caducidade. 

§ 1. 0 Será nulla a patente : 
a) si na sua concessão Ee tiver infringido 

alguma das disposições dos §§ In c 2° do 
art. 770 ; 

b) si o concessiouario não tiver tido a 
prioridade ; 

c) si, o conoessionario tiver faltado á ver-
dade ou occultado materia essencial no re-
lataria descriptivo ela invenção, quanto ao 
seu objccto ou modo de usal-a ; 

d) si com intuito fraudulento, a denomina-
ção da invenção fôr diversa do séu objecto 
real; · 

e ) si o melhoramento não tiver a indis-
pensavel relação com a invenção principal 
e puder constituir industria separada, ou si 
tiver havido preterição da preferencia esta-
belecida no art. 778. · 

§ 2. o Caducarã a patente : 
a ) não fazendo o concessionario o uso 

effectivo da invenção, dentro de tres annos, 
contados da data da patente ; 

e da responsabilidade do ~overn.9, quanto ti 
novidade e utilidade da mvençao. 

Art. 772. Além das deEpezas e emolu-
mentos da patente dos concessionarios pa-
garão uma taxa de annuidade, cuja garantia 
e modo de pa,gamento serão determinados 
em regulamento. 

Art. 773. Expt\dida a patente, as descrip· 
ções, desenhos, modelos e amostras, exigidcs 
para a sua concessão, serão mostrados gra-
tuitamente a todas as pessoas que o ·preten-
derem, bem como ll1es serão facilitadas 
quaesquer copias, pagando a sua. impor-
tancia, sendo, além disso, as descripções ou 
relator i os publicados immediatamen te · no 
Dia rio O fficiat. · 

Art. 77 4. Da propriedade da invenção 
deriva o direito exclusivo de produzir ou 
fabricar os obj ectos que a constituem ou em 
que a manifesta. Esta propriedade começa 
desde a 'data da; patente e é restrictu. ao 
objecto da mesma patente especificado, sem 
se poder ampliar a outro, ainda que tenha 
intima conuexão. 

Art. 775. O privilegio da invenção só 
vigorará até quinze annos, e o do melhora-
mento concedido ao seu auctor valerá em 
quanto durar o daquella. 

Paragrapho unico. Si durante o privi-
legio, a necessidade ou· utilidade publica. 
exigir a vulgarisação da invenção ou o seu 
uso ex c! usivo pelo Governo, ter <i. Ioga r a 
~esapropriação, mediante as formalidades 
legaes. 
I Art.. 776. A pa.ten te e transmissi vel por 
~ualquer dos modos de cessão ou transrereucia 
1J.dmittidos em direito; mas essa transfe-
rencia, bem como a da certidão do melhora-
mento, não produzirá ell'eito emquanto não 
fór devidamente r egistrada . 

Paragrapho unico. O cessionario tem os 
mesmos direitos que o cedente, tanto na in· 
venção prin,cipal como no melhoramento, 
salvo estipulação em contrario. 

Art. 777. Si dons ou mais individuas re-
quererem ao mesmo tempo privilegio para 
iclentica invenção, a patente não ser<í. con-
cedida sinão depois de apurada a prioridade 
da invenção, mediante acc6rdo ou em juizo. 

§ 1. 0 Si a patente fôt• concédida a dous ou 
mais coinventores ou se tornar commum por 
titulas de doação ou successão, cada um dos 
comproprietarios poderá. usar de lia livre-
·mente. 

§ 2. o Si fôr dada ou deixada em usufructo, 
será o usufmctario obrigado, quando o seu 
direito cessar pela extincção do usufructo 
ou terminação do prazo do privilegio, a dar 
ao dono da propriedade o valor em que esta 
fôrestimada, com relação ao tempo da du-
ração do usufructo. 

' 
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b ) interrompendo o concessionario o us_o 
e:ffectivo da invenção por mais de um anno, 
salvo motivo de força maior ; · 

Entende-se por uso, nos casos dos dous 
nnmeros antecedentes, o e:ffectivo exerciGJio 
da industria privilegiada, e o fornecimento 
dos productos na proporção do seu emprego 
ou consumo, podendo o Governo, no caso de 
insufficiencia dos productoo para as exigen-
cit>,s do consumo ou emprego, restringir o 
privilegi-o a uma zona determinada, com 
approvação do Congresso Nacional; 

·. c) não pagando o concessionario as annui· 
dades nos prazos regulamentares ; 

d) não constituindo o coacessionario re-
sidente no extrangeiro procurãdor para re-
presentai-o perante o Governo e em juizo ; 

e) havendo renuncia expressa da patente; 
f) cessando por qua·lquer causa a patente 

. ou t itu, lo extrangeiro sobre a invenção tam-
bem privilegiada no ,Brazil ; 

g ) expirando 'o prazo do privilegio. 
Art. 784. A nullidade da. patente e da 

certidão do melhoramento será declarã.da 
por sentença judicial em acção proposta 
pelos representantes da Fazenda Nacional ou 
por q Halq uer interessado com assistencia 
delles, e a caducidade sel-o-ha por decreto 
motivado do Governo. 

Art. 785. tniéiada a aéção judicial, nos, 
éasos da's lettras a b e c do § 2° do art. 783 
ficar:ão suspensos, até final decisão, os e:ffei-
tos da patente e o uso ou emprego d'a inven-
·ção. . 

Mas, si a patente não fôr annulfada, será 
o concessionario restituído ao liso e gozo 
ele! la por todo o prazo do privilegio. 

Art. 786. São considerado infractore3 do 
privilegio ; 

I . o Os que, sem li~ença do concessionario, 
fab~icarem os productos, empregarem os 
meios, ou fizerem as applicações que forem 
objecto da paten.te ; 

2, 0 Os que inportarem, venderem ou ex-
puzerem á veuda, acceitarem ou receberem, 
para o fim de serem vel1didos producto~ con-
tr:afeitos cla industria pri viligiada, sabendo 
_que o são. 

Art. 78"/. O concessionario tem direito a 
inderp.nisação, por parte dos in~ractores, pelo 
damno causado ou que lhe poderiam cau5ar, 
bem assim a serem-lhe adjUdicados os pro-
duetos contrafeitos, e os apparelhos e instru· 
mantos,. que serviram á contrafacção. 

Art. 788. • Na expedicção da patente ao 
ao i~veutor ou da certidão do m·elhoramento 
e nos demais casos 'omissos nesta secção, 
'bem como nos de açcôrdo internacional, ob-
servar-se-ha o que fôr determinado nos re-
gulamentos administractivos e tractados. 

SEcçAo III 

MARCAS DE FADRICA 

Art. 789. E' J>ermitti'do a qualquer fabri· 
cante ou industrial assignalar os productos 
da sua fabrica ou industria por meio de 
·marca especiaes. _ 

Estas marcas podem consistir em tudo 
que, não sendo prohibiclo por este codigo, 
faça clifl'erençar os objectos de outros iden-
ticos ou semelhantes, de proveniencia di· 
versa. 

Páragrapho unico. Qualquer nome, deno-
minação necessaria. ou vulgar, firma qu ra-
zão social, ·e as lettras ou cifras, sómente 
servirão para esse fim, revestindo fórma 
especial. 

Al't. 790. São ccmdições essenciaes para 
garantia do uso exclusivo das murcas o seu 
registro~ deposito e publicidade • 

Art. 791. E' prohibido o registro de marca 
que contiver ou consistir em : 

1. 0 Armas, bra.zões, medalhas ou distiü· 
.ctivos publicas ou officiaes, naciQnal)s ou ex· 
trangeiros, quando para o seu uso não te· 
nha havido autorii>ação competente; 

2. o Nome commercial ou firma social, de 
quem legitimamente o não possa usar e 
requerer registro ; 

3. o Indicação de localidade determinada 
ou estabeleciment<ll, que não seja o da pro~ 
veniencia do ·objecto, quer ás esta indicação 
estejajunto nome supposto ou álheio, quer 
não; · 

4, 0 Palavras, imagens ou representaçães1 
que involvam offensa individuul ou ao de-· 
coro publico j r 

5. o Reproducção de outra marca já .regis· 
trada p&ra producto dlt mesma especie; 

6. o Imitação tot<Ll ou parcial de marca já 
registrada para producto da mesma especie, 
que possa induzir em erro ou confusão o 
comprador. 

Considerar-se-ha verificada a possibilidade 
4e erro óu confusão, sempre que as díffe-
renças elas duas marcas não possam ser re-
conhecidas se·m exame attento ou confl'on-
tação. r -

Art. 792. No :registr0 da marrca observar· 
se-ba em todo. caso o seguinte : 

l. o A precedencia no dia e hora dru apre-
sentação da marca estabelece preferenGJia pa-
ra o registro em fu.vor de quem o requeJ?er; e, 
na ·simultanoidade desse acto, relativamente 
a duas ou mais marcas identicas ou seme-
lhantes, será admiltida a daquelle que a · 
tiver usado ou possuído por mais tempo, e 
na falta deste requisito, nenhuma será! re-
gistrada, sem que os interessados a modifi· 
quem; · 
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2 . 0 Movendo-se duvida sobre o uso ou 
posse da marca, determinará a r epart ição 
publica competente para o r egistro, que os 
intel'essaclos liquidem.. <L questão perante os 
tribunaes, procedendo ao registro na confor-
IPidade do julgado ; 

3. 0 Si marcas identicas ou semelhntes 
forem registradas em -repartições di versas, 
prevalecerá a .de data anterior, e, no caso 
de , simultaneidade do registro, qualquer dos 
interessados podera recorrer aos tl'ibunaes, 
que decidirão qual deva . ser mantida, tendo 
em vista o que esta disposto no n. 1 o 
deste artigo ; . 
! 4.• A repartição a que fôr presente cer~ 
tidão de estar ajuizada a acção, a que se re 
fere q numero antecedente, ordenar <í, logo, 
que fique suspenso. o registro até decisão 
.final da causa, deliberação que sel'á publi· 
cada no jornal offlcial, !\,custa do interes-
Bll.do. • · 

Art. 793. Do despacho que negar registro 
haverá o recurso que fôr estabelecido nas leis 
de processo. 

· c ) destruição rlas marcas fc1lsificadns ou 
imitadas nos volumes OLl objectos, que as 
contiverem, antes de serem despachados nas 
repartições fiscaes, ainda que fiquem estra-
gados os envolucros e os proprios productos 
revestidos de marca falsificada, imitada, ou 
que indique falsa providencia, nos termos do 
art. 791, n. 3•. 

§ 1.0 A apprehensãoe deposito só teem lagar 
como oreliminares da acção ou no correr 
della, ficando de neuhum efl'ei~o, si não fôr 
intentada no prazo de trinta dias. 

§ 2.• Os objectos apprehendidos servirão 
para garantir a efl'er.tividade da multa e da 
indemojsação da parte, para o que serão 
vendidos em leilão publico no correr da 
acção, si facilmente se deteriorarem, ou na 
execução . 

Art. 798: Qualquer.das dil igencias, do ar-
tigo antecedente será ordenada ·ou depre-
cadá pelo juiz do tribunal competente, desde 
que a parte instruir o SI)U requerimento 
com a certidão do registro da marca, obser-
vando-se no caso de busca as disposições das 

Art. 794. A falta, porém, da interpo- leis de processo, podendo 0 juiz, quando o 
sição do recurso ou o não provimento deste, julgar conveniente, exigir caução. 
não dirime o direito que a outrem assista, E' desnecessaria a exhibição da certidão 
na fórma tio artigo antecedente, de propor 
acção para annullar 0 registro feito contra do registt•o no caso do art. 791, ns. 1• a 
o disposto nos arts. 791 e 792, ou obrigar o 4•· 
concurrente, que tenha direito a nome iden Art. 799. Sem exibição da certidão do re-
tico ou semelhante, a modificai-o por fórma gistro nenhuma acção seri:L admittida em 
que seja impossível erro ou confusão. jLiizo, excepto a do art. 792, n. 2•, ficando, 

Paragraho unico. Esta acção sómeote com- pprém, sal v o ao prejudicado o direito i:L in-
peta a quem provar posse · anterior da marca dtmnisão devida pela apropriação da mal'ca, 
ou nome para uso industrial, embora não ,o dr que usasse anteriormente ao registro. 
tenha registrado; e pz:escreve de pois de seis Art. 800. As disposições antecedentes são 
mezes, contados do. regist ro. . applicaveis a brasileiros ou extrangeiros, 

Art .. 795. O reg:1stro prevalece para todos e$tabelecidos fóra do Brasil, nas seguintes 
o~ effmtos por qmnze annos, findos os quaes condições : 
pode ser renovado, e assm1 por tleante. 

Paragrapho unico. Considerar-se-h a sem vi-
goro registro si, .dentro do ptazo de tres annos 
o dono da marca registrada della não fizer uso 

Art . 796. A ml;\rca só mente pó de ser trans-
ferida com o genero de industria, para o 
qual foi adaptada, e disso far-se-ha no re-
gistro a competente averbação á vista ds 
documentos authenticos. Egual averbação 
terá logar si, alteradas as firmas sociaes, 
subsistir a marca. 

Em ambos os casos é necessaria a publi-
cidade. 

Art. 797. O interessado póde requerer : 
a ) busca ou vistoria para verificar a exis-

tencia de marcas fals,ilicadas ou imitadas, 
ou de producto, que as contenha ; 

b ) apprehensão e destruição de marcas 
fabificadas ou imitadas nas officinas em que 
se preparem, ou onde quer que sejam encon-
tradas, antes de utilisu,das ; 

1 . a Que entre a Republica e a nação, em 
c'1jo territorio existam os referidos eotabe-
l ~cimentos. haja convenção diplomatica as-
s~lgurado reciprocidade de garantia para as 
ITtarcas brasileiras ; · . 

2." Que as marcas tenham sido registradas 
n1t conformidade da legislação local ; 

3. a Que tenham sido depositados na re-
p~rtição competente o respectivo modelo é 
cyrticlão do registro ; -

4." Que a certidão e explicação da ma.rca 
t~mham sido publicadas nos jornaes o~-
ciaes. 

Art. 801. São tambem applícaveis ás 
l!larcas industl'iaes os regulamentos expe-
dz.clos pelo Governo âcerca do respectivo re-
gistro, e as convenções e tractados diplo-
II\aticos concernentes á sua effectiva ga-
r~ntia. 

• 
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TITULO III tabelecida para. os bens ~lladiaes no li v. ~V:· 
tit. I!, cap. I!, mas nao po~lem ser dtvt· 

DIREITO$ REA.ES SOBRE COUSAS ALHEIAS didos em glebas sem consentunento do se· 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

uhorio. 
Art. 81 1. O . thesouro achado no terreno 

aforado divide-se entre o emphyteuta e o 
inventor. 

Art. 812. E' obrigado o emphyteuta asa· 
Art. 802. Somente se 'consideram direi tos ~!~~~rooismi~g~:f~s e os opus reaes que gra· 

reaes, além da propriedade: Art. 813. o ernphyteuta não pôde vender 
a) a emphyteuse; nem dar em pagamento seu domínio util, 
b ) a supedicie ; sem avi8ar préviarnente o senhorio directo, 
c) as servidões prediaes ; para que este exerca o direito de opção ; e o 
d) o usufructo ; senhorio directo tem trinta dias para de-
e ) o uso ; clarar, por escripto datado e assignado, que 
f) a habitação ; quer a preferencia na alienação, pe lo mesmo 
g ) os legados de prestações ou alimentos, preço e nas mesma~ con~iç?es. _ 

consignados expressamente no irnmovel ; Si, dentro do prazo wdJCado, nao respon· 
h ) o penhor ; der, ou não exibir o preço da alienação, 
i) a antichrese; poderá o foreiro· effectual-a cornquem en· 
j) a bypotheca. tender. 
Art. 803. Os di reitos reaes sobre cousas Art. 814. O direito de preferencia com· 

moveis, quando constituídos ou transmittidos pete egualmente ao foreiro, no caso de que-
por actos entre vivos, adquirem-se sóinente rer o senhorio vender o domínio directo ou 
com a tradicção. · dal-o em pagamento. Paru. este effeito .. fica!{t 

Art. 804. Os direitos reaes sobre immo- 0 dito· senhorio sujeito á mesma obr1gaçao 
veis, constituídos ou transmittidos por actos que é imposta ao foreiro em analoga Cir-
entre vivos, adquirém-se unicamente depois curnstancias. 
da inscripção, no registro predial, dos re- Art. 815. Si o emphyteuta não cumprir o 
spectivos titulas, salvo os casos expressos preceito imposto pelo art. 813, poderá os~
neste codigo. nhorio directo usar, não obstante, de seu clt-

Art. .805. Os direitos reaes passam com o reito de preferencia, havendo o predio do 
immovel para o domínio do comprador ou poder do adquirente, pe lo preço da acqu.isição. 
successor; os demais onus que os proprie- Art. 816. ~empre que se realizar a tran-
tarios irliljmzerern a seus predios se haverão sferencia do domicilio util , por venda ou 
como obr igaçõe~ pessoaes. dação em pagamento, o senhorio directo, que 

Paragrapho unico. Os impostos que re- 1 não usar da opção, tem direito a receber, 
cahem sobre pt'edios trasmittem-se aos adqui- do alienante, o laudemio, que será de clous e 
rentes-. meio por cento sobre o preço da .alienação, si 

CAPITULO li 

DA EMPHYTEUSE 

Art. S'JG. A emohyteuse ou aforamento re· 
sulta de acto entr-e vivos ou de ultima von-
tade, pe lo qtial o proprietario nttribue a 
outrem o domínio util do immovel, pa-
gando o emphyteuta ao senhorio dirccto uma 
pensão ann ual certa e in varia v e! . 

Art. 1307. O contracto de emphyteuse é 
perpetuo. A e)llphyteuse por tempo limitado 
considera-se ar1'endamen to, e como tal é re · 
gula da. 

Art. 808. Só podem ser objecto de emphy-
teuse terras não cu 1 ti vadas ou tel'l'enos que 
se de5tinem á edificação. 

Art. 809. E da substancia rio contracto de 
emphyteuse a escripturação publica. 

Art. 810. Os bens emphyteuricos -trans-
mittern-se por herança na mesma ordem es-

Vol. í 

outro nfío tiver sido âxado no titulo de afo-
ramento. 

Art. 8l7. o foreiro não tem direito á re-
missão do fôro, por esterillidade ou eles-
fruição parcial do preclio emphyteuti~o, nem 
pela perda total de S8US fructos; po<le, p~-
rém, em taes casos, abandonai-o ao senhot'JO 
directo e fazer inscrever o acto de renuncia, 
independentemente de assentimento delle. 

Art. 818. Quando o emphyteuta tiver de 
duar, dar em dote ou trocar cousa não fun-
gível, o predio aforado, podera ~i vremente 
fazel-o. Deverá, \ entretanto, avisar o se-
nhorio · directo dentro de sessenb dias, con-
tados do acto da transmissão, sob pena de 
continuar responsavel pelo pagamento do 
foro. 

Art. 819. Si o predio emprazado fôr pe-
nhorado por di vidas do emphyteuta,. o. se; 
nhorio directo deve ser citado para ass1stn· a 
al'rematação e terá preferencia sobre os ou-
tros lançadores, em igualdade de condições • 

28 
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A mesma preferencia ser-lhe-ha ga-rantida ser limitado' a certo uso; constitue-se tanto 
quando se ti ver de fazer a adjudicação do por acto entre vivos como por dis~osiç~o ~a 
predio, por falta de lançadores. ultima vontade, mas depende de mscr1pçao 

d d · no registro predial. Art. 820. Quando o pre io empraza o vier , Art. 827 . 0 direito de superflcie não póde 
a pertencer a varias pessoas, devem estas, durar mais de ciucoenta ao:J.os, 0 si tiver 
dentru de seis mezes, eleger um cabõcel, sob sido estipulado prazo maior, será reduzido 
pena de devo! ver-se ao senhorio o direito de ao maximo fl.'x:ado ; mas, pó de ser renovado. 
esc~l.lla. _ . Art. 828. Os direitos do superficiario e do 

I•eila a escol~a, toda!!. as acçoes do senhor10 proprietario dó solo são reo-u!ados pelo que 
contra os foreiros serao proposta~ ~oatra o ' tiver sido estipulado. b 

cabecel, salvo a ~ste o dtre:to regresstvo con- Art. 829 . N<\ llyJlúthese da letra b do§ 2• 
tra. os out,ros pelas res~~cttv~s quotas·. do artigo antecedenté, 0 su·perficiario g-oza do 

. S!.•_ porem, o senhono paecto conner na direito de retenção das bemfeitoria'3 até ser 
dtvisao d? .Prazo, ca~a ~n;a das gleb~s em pago do respectivo valor. 
que for dtvtdtdo coustttmra prazo disttncto. Art. 830 . Os credores de bypotheca ou de 

Art. 821. s.i o emphyteuta pret~nder aba?- servidão constituída pelo superliciari~ não 
donar gratUlt~mente ao senh?rt~ o pred10 ficam peej udicados com a transfere ama do 
aforado, podemo os ceedores preJUdtca_9.os com direito da superficie ou com a mudança na 
o abandono oppor-se, prest?-ndo cauçao pelas pessoa do superficiario. 
pen.sões futuras, até que seJam pagos tle suas A hvpotheca ou servidão, transmitt~-se com 
dtvtdas. . . 0 direito da superficie, e somente extmgue·se 

Art. 822. Quando o foreiro deterw1·ar o com a extinção do mesmo direito. 
predio de mc~o que o valor deste não equi · Art. 831. 03 credores de hypotbeca consti-
val.hi1 no ~apt!al corresl!ondent~ ao foro e tuida pelo pl'op1·ietario do solo ~ão pod~m.e~
mats um qmnto, o. seuhor!o p_9dera recobral-o cuti,r as etlificações an.tel' i o~es a co!lstttUJç~o 
sem ter de pagar mdemUJs.açao alg';Ima, con- do direito de superfiete, st seus tj.tulos nao 
respondente ~o foro e mats um qumto, con- tiverem sido préviam011te inscriptos no re· 
sohdando assim a propriedade. gistro predial. 

Paragrapho unico. O mesmo direito lhe Art. 132. Estingue-!l!J o direito de s.uper-
co.be, si o foreiro deixar de satisfazer as pen- ficie pelas mesmas causas por que se extmgue 
sões devidas, por tl'es annos consecutivos. a emphyteuse, menos o commisso. 
Neste caso, o senhorio é obrig<\do a indem-

1 

n isar as bem feitorias necessarias. 
Art. 823. Fallecendo o emphyteuta sem 

herdeiros, o domicilio util será devo! v ido ao 
senhorio directo, salvo o 'direito dos credores. 

CAPITULO lV 

DAS SERVIDÕES PREDIAES 

SECÇÃO I 

COl'ISTITUICÃO DAS SERVIDÕES 

Art. 824 . Todos os aforamentos são resga-
ta.veis trinta annos depois de constituídos, 
lllPdiante o pagamanto de quantia que for fi-
xada por arbitramento judicial, si já não es-
tiver determinada. · Art. 833. A servidão predial é estabele-

Não póde ser renunciado o direito de res· cida sobre um predio em favor do outro, per-
gata1'. tetb.cente a diverso dono. Em razão della, o 

Art. 825. A sub-emphyteuse está sujeito prppriet11rio do predio serviente é imped_i<.l.o 
às mesmas disposi•;ões que a emphyteuse. A de exercer alguns de seus direito~ dor,nipt-
dos terrenos de marinha e accressidos será caes ou tem de tolerar que o prortetarw do 
regulada em lei especial. . preà'io dominante se utilise do serviente para 

certo fim. . 
CAPITULO Ili 

DA SUPERFICI'E 

Art. 826 O preprietario de um immovel 
pó:ie conceder a terceiro, por titulo oneroso 
ou gratuito, o direito de plantar, edificar ou 
assentar qualquer obra ou usar de qualquer 
mt>do da su perlicie do solo. 
. Paragrapho unico . O direito de superficie 
póde ser completo e auctorisa o· superficiario 
.a exercei-o nos·termos deste M'tí&"o 1 ou póde 

Art. 834. A servidão não se presume; na 
duvida, o predio é reputado livre. 

Art. 835. As servidões não apparentes só 
podem set• estabelecidas por meio de in-
scripção no registro predial. 

Art. 836. A posse continua e não contes-
tes·pada na servidão, por espaço de dez · ou 
vinte aonos, nos teemos <.lo art. 645, aucto· 
risa o possuidor a fazel-a ins~rever em s~u 
nome no registro predial, servmclo-lhe de ti~ 
tulo a sentença que julg·ar consummada a 
usqcapião. Si o pessuidor não tiver titulo,. Q 
pr~so da usucapião será dEl trinttJ. amws •. 
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.A!rt. 837. 0 dono de UmD. servidão tem O tensão á servidão, deve O dono do serviente 
direito de fazor todn.s n.s obt'US necessarias supportal -a; mas t em direito de ser inde ~ 
para o uso e conservação delta. Si a servidão mnisado na razão do excesso. 
pertencer a. varlos predios, serão as despezas Si, pelo contrario, a maior extensão for 
rateadas entre os respectivos donos, . devida <i. mullança no modo de exercer a 

Art. 938. Salvo disposição expressa no servidão, por exemplo, si se pretender con-
titulo, as referidas obras devem ser feitas struir um edificio em terreno antereiormente 
pelo dono do predio dominante. · destinado á cultura, pód.e o dono do predio 

Em falta de convenção e salvo a limitllç.ão serviente oppor-se á extensão da mesma 
de quetracta o pa,ragrapho nu i co ·do art. 826, servidão. 
observar-se-ha o seguinte: ' Art. 844. As servidões prediaes são in-

§ 1. 0 compete ao superfioiario o direito: divisíveis. Subsistem no caso de partilha, 
a ) de usofruir todas as utilidades de su- em benificio de ca•ia um dos quinhões do 

perficie; pl'edio dominante, .e continuam a gravar 
b) de transmitti-a aos seus herdeiro; cácla um do3 do predio serviente, salvo si, 
c ) de aliena i-a, hypqthecal-a ou gr·aval-a por sua natureza ou destino, só se appli- · 

com servidão ou outro onus real; carem a uma parte determinada dos predios. 
d) de edificat· o plantar; Art. 845. As sorvidõe.> que, antes da ex-
e) de demolir as edificações e destruir as ecução deste Codigo, se constituíam inda-

plantações que acharam, si não llt'o tiver pendentes de insceipção, e; que na con-
prohibido o proprietario do solo e si tivet' formidacle delle, devem ser inscriptas, poderão 
pago o valor dessas bemfeitor~as. sel-o dentro de um anno conhdo daqudla 

§ 2.° Compete ao proprietario de so'o o di- . data . · 
rei to: 

a ) de perceber a pensão annual que tiver 
sido eséipulada; 

b ) ele se apropriar, findo o direito .de 
superficie, elas edificações, plantações e . de-
mais bemfeitorias feitas pelo superficiario, 
pagando a este o valor actual de !las. 

Este pagamento entende-se renunciado 
quando se convencionar que o superficiario 
não pagará pensão; neste ·caso, os seus di-
reitos são equiparados aos do usofructuario. 

§ 3. o Não é permittido porém, ao proprie-
tario do solo fazer obras ou excavações que 
im1~eçam ou prejudiquem o direito do super-
ficiario, nem a este usar de seu direito de 
mo:.lo que deteriore ou ihutilise o solo. 

Paragrapho unico. Quando esta. obrigação 
incumbir ao dono do predío serviente, é-lhe 
facultado exonerar-se, abandonando a pro-
priedade ao dono do dominante. . 

Art. 839. Ao dono do predío serviente não 
é licito embaraçar ou dHiicultar, por qual-
quer modo, o Iagitimo exercício da ssrvidão. 

Art. 840. Póde o d0no do predio serviente 
mudar a servidão de um local para. outt·o, 
com tanto que o faça (t sua custa e em nada 
.diminua a~ vantagens do predio dominante. 
· Art. 841. O exercício da servidão deve 
restringir-se às necessidades do predio do-
minante e evitar, quanto possivel, maior 
encargo ao predio serviente. 

Constituída para determinado fim, não 
póde ser ampliada a outros, salvo o disposto 
no artigo seguinte. 

Art. 842. Nas servidões de transito, a 
mais onerosa inclue a menos onerosa, e a 

·menos onerosa exclue a mais onerosa. 
Art. 843. Si as necessidades da cultura 

do predio dominante exigirem maior ex-

SGCÇÃO II 

EXTINCÇÃO DAS SillRVIDÕES 

Art. 846. Salvo càso de desapropriação, 
a servidão, uma ver. insci'ipta, só se extingue, 
em relação a t erceiros, pelo cancellamento. 

Art. 847. O dono elo predio srwviente, 
póde obrigar o do dominante a consentir no 
cancellamento, e promovei-o, apezar da op-
posição deste: 

1. 0 Quando o titular hOuver renunciado a 
sua servidão ; 

2. 0 Quando a servidão for de p:~ssagem, 
que tenha cessado pela abertura . ele estmda. 
publica, accessi vel ao predio dominante ; 

3. o Quando o dou o do predio serviente res-
gatar a servidão. 

Art. 848. As servidões pre.lites extin-
guem-se : 

1. o Pela reunião dos dous predios no do-
mínio da mesma pessoa ; 

2. 0 Pela suppressão das respectivas obras, 
por effeito de contracto ou de outro titulo 
expresso, ou pelo não uso durante dez 
annos contínuos. 

Art. 849. Quando as refuridas servidões 
se acharem inscriptas, a perfeição elo· cim· 
tracto ou a consummação da prescripção, 
que as extingue, confere apenas ao dono do 
predio serviente o direito de as fazer can-
cellar. 

Aet. 850. Si o p1•eclio dominante estiver 
bypothecaclo c a servidão for mencionada no 
titulo hypothecario, é tambem preciso o con-
sentimento do credor par<t o cancellament:~ 
da servidão. 

, 
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CAPITULO V 

DO USUVRUCTO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES G8RAI!:S 

Art. 851. O direito real de auferir de uma 
cousa os proveitos e utiidarl es a que se 
presta póde estar temporariamente separado 
da proprieddade , e consitue usufructo. 

Art. 852. O usufructo póde recahir sobre 
um ou mais bens, moveis ou immoveis, sobt•e 
um patrimonio inteiro ou parte deste. Póde 
tam bem limitar-se a certos proveitos e uti -
lidades . 

Art. 853. O usufructo de immoveis, quando 
não resultar de direito de familia, depende 
de inscripção üo registro predial. 

Art. 854. O usufructo ex tende-se aos ac-
cessorios e accrescimos da cousa, salvo dis-
posição em contrario. 

Art. 855 . O usufructo é inalienavel, salvo 
si a alienação for feita ao nú proprietario, 
mas o exercício pó I e ser cedido por titulo 
gt·atuito ou oneroso. 

sr;;cçÃo rr 
DI REITOS DO USOFRUCTUAR!O 

Art. 856. O usofructuario tem o di reito
1 de posse, uso, ad ministração e percepção dos 

fructos. 
Art. 857. Quando o usufructo recahe sobre 

títulos de credito, o usufructuario tem o di-
reito não só de cobrar as res pectivas dividas, 
como o de empregar a importancia dellas . 

., Todavia, o emprego corre por sua conta e 
risco , e, cessando o usufructo, tem o pro-
prietario o direito de exigir o dinheiro em 
especie, em Jogar de novos títulos. 

Art. 858. Quando o usufructo recahe sobre 
apolices da div ida publica ou títulos seme-
lhantes, de cotação variaveJ, a aliimação 
delles só póde tet· Jogar mediante accordo 
prévio entre o usufructuario e o proprie-
tario. · 

Art. 859. O usu fructuario faz seus os 
fructos naturaes, penden tes ao tempo em 
que começa o usufrocto, · sem obrigação, de 
paga.r despezas de prodocção, salvo direito 
adquirido de .terceit·o. 

Os fructos naturaes pendentes ao tempo 
em que cesm o usufructo, pertencem ao 
propr·ietario, igualmente sem compensaçi'j.o 
de despezas. 

Art. 860. As crias dos animaes pertencem 
ao usufructuario, deduzi do o numero ne-
cessario para completar o que tinha o gado, 
quando começou o usufructo . . 

Art . 86 I. Og fructos civis vencidos na 
data em quB começa o usufructo pertencem 
ao propl'ietario, e os venci•ios na data em 
que cessa. o usufructo são do usufructuario. 

Art. 862. O usufructuario póde desfructar 
por si, ou med iante arrendamento, o predio 
usufenido, mas não mudar o genero de cu l-
tura sem licença do proprietario ou aucto-
risação expressa no titulo ; salVo si por 
algum outro titulo, como de pae ou de 
marido, tiver direito de fa.zel-o. 

Art. 8ti3. Si o usufl'ucto recáe solJre flo-
re8tas ou minas, podem o proprietario e o 
usufructuario prefixar a amplitude do goso 
e o modo de explora çi.o. _ 

Art. 86·!. As cousas que se consomem 
pelo uso cabem immediatamente no domínio 
do usufructuario, mas este fica obrigado a 
restituir, lindo o usnfructo, quantidade igual 
do mesmo genero e qualidade, ou, na falta, 
o seu valor, pelo preço corrente ao tempo 
da restituição. · 

Art. 865. Todavia, si as referidas cousas 
foram ava liadas no titulo constitutivo do 
usufructo, presume-se, salvo clausula ex-
pressa em contrario, que o usufructuario é 
obrigado a pagai-as pelo preço da avaliação. · 

Art. 866. O usufructuario não tem direito 
á parte do thewuro por outrem acbado; 
nem ao preço pago pelo vizinho do predio 
usufl'uido para. obter mei ação de parede, 
muro, cerca ou v alio. 

Art. 867. Não tem applicação o disposto 
no artigo antecedente, srgunda parte, quando 
o usufructo for de uni vet'salidade ou de 
quota pJrte de bens. 

. S~CÇÃO Ili 

OBIU GAÇÕ8il DO USUFRUCTUAR!ú 

Art. 8G8. O us11fructuario deve , antes de 
en trar na posse elo usufructo, ützer á. sua · 
custa inventnio dos bens que rec-e be, de-
terminando o estado em que se acharem e 
r\ar caução, fidejussoria ou real, si lhe for 
exigida, de velar pela sua conservação e 
entregai -os findo o usufructo. 

Art. 869 . O usufructua-rio , que não quizer 
ou não puder dar caução sulficiente, perde o 
direito de administrar o usufl'llcto e, neste 
caso , os h>e ns serão administrados pelo pro-
prietario, que ficará obr igado, mediante 
caução, a entregar ao usufructuario o ren-
dimento dos bens , deduzidas as despeza.s da 
administração, entre as qut~e s se inclue a 
quantia marcada pelo jui z para pagamento 
do traba lho do admi nistrador. 

Paragrapho unico . Estâ. isento desta caução · 
o doador, que reserva para si o usufructo da 
da cousa doada. 
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Art. 870 . o usufructua rio não é obrigado I 4. 0. Pela destt·uição da. coJsa, si ·t:iio f~r 
a pa_gar as cleterioraç?es resultantes do _ ex- fnng1,v_e1, ~,uar~adas, as ~1spostções tlo~ art:;. 
ercicw regular do usutructo. 873, H t5, 2 par te, e 876 , 

Art. 871. Incumbe ao usufructuario as 5 . 0 Pela consolidação; 
despezas orcl inari:.<s para conservaçã? dos 6, 0 Pela prescripção; · 
bens no esbclo em que os recebeu, os foros e 7. o Pelo abuso do usufructuario, alienando, 
pensões e os impostos reaes devidos p .3la posse deteriorando ou deixando cah ir em ruínas 
ou rend imehl.to ela causa usufrmda. os bens, por falta de reparações ordinarias. 

Art. 872. Incumbem_ ao proprictar~o as re- Art. 87R. Consti tuído usufructo em favor 
parações ex traordinarias e as que nao forem de duas ou mais pessoas, extinguir-se-ha, 
mo~licas ; mas~ us ufructua~ 1 o deve pagar-lhe parcialmen te, pelo fallecimento de cada uma, 
OS Juros ~o c~ptla l despei~dt rl o, quando forem salvo o direito de accrescer quando expres-
necessarias a conservaçao 01~- augmentarem ~;ari:tente conferido. 
o re~dimento ~a cousa u suft'UH1a. , Art. 879. o usufructo constituído em 

Nao se coostcleram modlCa.s li\ S clespezas que fi1 vor ele pessoa jurídica fica extincto com a 
ex?ederem a dous terços elos rendimentos li- extinção Ja mesma, ou no fim de cem annos, 
qmdos de um anno. da data em que comJçou a see exercido. 

Art 873. Si a co usa esti ver segura, cabe 
ao usufructuario a obrigação ele satisfazer as 
contr ibuições do seguro, durante o usu-
fmcto. · 

Si. o ' seguro fôr feito pelo usu fructuarío, 
deve sel-o de modo que o direito contl'a o se-
gurador pertença ao proprietario. 

Em qua lquer hypothese, o direito do _usu-
fructuario fica subrogado no valor da mele· - mo isação do seguro. 

Art. 874. Si o usufeucto fôr de cousa sin-
gular ou de parte della, o usufructua riu só 
será obrigado aos juros das dividas que a 
cousa garante, quando isso ÍÔJ' expre<so no 
titulo respectivo. 

Si fôr ele um patrimonio ou parte deste, o 
· usufructuario é obrigado pelos j Llros da di-

vida que grava o usufructo. 
Art. 875, Si um ecltfficio sujeito a us ufructo 

fór destruido sem culpa do proprietario, não 
é este obrigado- a reconstruil-o, nem o usu-
fructo se estabelece com a reconstrucção, á 
sua custa ; mas, si o predio estava seguro, 
a indemnisação paga fica sujeita ao onus do 
usufructo. 

Si a indemoisação elo seguro fôr applicada 
á reconstrucção elo predio, r estabelece-se o 
usufructo . 

Art. 876. Tambem fi ca subrogado no onus 
do usofrnCto, em Jogar elo predio, a indemni-
sação pa g:;~, em virtude tle cle$apmpr iação, 
ou por terceiro, em consequencia de perda 
ou de terioração devida á culpa ou clólo. 

SECÇIO IV 

llXTlNOÇÍÍ.O DO USUFRUCTO 

Art. 877. Ousutructo extingue-se: 
1. • Pela morte elo usufructuario ; 
2. 0 Pelo termo de sua duração; 
3. 0 Pela cessação da causa de_que 

gina; 
se ori-

CAPITUL'O VI 

DO USO 

Art. 880. O usuario tem direito de fruir as 
uti lidar\es da co usa dad<\ em uso, quanto 
baste para satisfacção ele suas necessidaues 
pessoaes e de sua família. 

Art. 88l. As necessidades pesso_aes do 
usuario serão julgadas em relaçii.o á sua con-
dição social e ao logar onde vi ver. 

Art.- 882. As necessidades da família do 
usuario comprehendem : 

1. o As de seu conj uge ; 
2. 0 As ele seus filhos não casados, ainda 

que illegitimos ; 
3. o As_ das pessoas de seu serviço domes-

t ico. 
Art. 883. São applicaveis ao uso as dis-

pósições relativas ao u sufructonão contearias 
à natureza deste direito. 

CAPITULO VII 

DA HABITAÇ ÃO 

Ar. 884. Quando o uso consistir no direito 
de habitar gra.tuitamcnte casa alheia, o ti-
tular deste direito não a póde alugar, nem 
emprestar, m::~ s simplesmente occupat-a com 
sua familia. · 

Art. 885. Si o direito rea l de habitação 
fôr constituído em favor de duas ou mais 
pessoas, qualquer. del~as que habitar só ~ 
casa não tem obr1gaçao de pagar al_ugu~l a 
outra ou ás outras , mas não lhes pode Im-
pedir que exerç.Jm o direito que lhes compete , 
qua.ndo o queiram fazer. , , . _ 

Art. 886. São app licaveis a hab!l~çao as 
disposições r ela tivas ao us~fructo nao con-
trarias á natur.[3za deste d1re1to., 
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CAPITULO VIII 

DO LF.CADO DE PRESTAÇÕES OU ALIMENTO 

Art. f87. As prestações ou alimentos dei-
xados em- testamentos e consignados em im-
movei sã0 devidas desde a morte do testador. 

Todavia, não pa~sará este onus a terceiro 
adquirente do immovel, si não fôr inscrípto 
no com petenteregistro. . 

Art. 888. Em tudo mais, sol;>re este legado, 
serão ob3ervadas as disposições do li v. I V, 
tit. IH, cap. VII deste Codigo. 

CAPITULOlX 

DOS DIREIT03 REAES DE GARANTI A 

Art. 889. Nas di vidas garantidas por 
penhor, anlicbrese ou bypothec8, a cousa 
tlada em garantia fJ.ca sujeita, por vínculo 
real, ao cumprimento da obrigação. 

Art. 890. Só mente pó de empenhar, t.lar em 
antichrese olJ. llypo~hecar quem pótl.e a lienar, 
e só podem ser dadas em penhol', antichrese 
ou hypotheca, as cousas que podem ser alie-
na•Jas. 

Art. 89 1. A causa oommum a diversos 
' não póde Eer dada em garantia real, sem o 

consentimento de todos; mas póde cada um 
dar indivitl.ualmcnte a parte que nella tiver, 
si for divisível, e só a respeito desta subsís• 
t ír<L a garnntia. 

Art. 892. O pagamento Lle uma ou mais 
parcellas da divida llão importa desoneJ.!ação 
oo1'responclente da g-arantia, a inda que com-
prehentla diversos bens, salvo disposição ex-
pressa do ti tu lo ou da quitação. 

A~·t. 893. O credor pignoratício ou hypo-
tllecario tem direito de excutir a causa em-
penhada ou llypot!Jecada o fazer,se pagar de 
pt'eferencia aos outros credores , guarda,da a 
priOJ'idade aa inscripção, quanto á hypotbeca. 

Art. 894. O credol' antichretico tom di-
reito do ·reter a cousa em seu potleJ', em 
quanto a divida não for paga. Extingue-se, 
porém, esse direito decorridos trinta anno~, 
da data da lnscripção. 

Art. 805. Os contr'actos lle pcnhot, anti· 
cbrcse o bypotheca devem declarar, sol;> 
pena de nã.o valerem contra terceiros : 

1. o O total ,da divida ou, quando não fôr 
liquida , o maximo da responsabilidade; 

2. o O prazo fixado para o pagamento ; 
3. o A taxa elos juros; 
4. o A co usa dada em garantia e o seu 

valor e~timado. 
Art. 896. A divi da considera-se vencida, 

si a causa soffrer deterioração ou depre-
ciação que torne insufficiente a garan tia, e 
intimado o deYedor não quizGT ou não puder 
reforçai-a , 

Art. 897. A insolvencia do devedor acar-
l'eta o-vencimento da divida. 

Art. 898. Tambem se reputa vencida a 
di vida quando fôr desapropriada a co usa 
dada em garanlía. 

Si a di vida fór pignoratícia ou bypotbe-
caria, o preço da desapropriação será depo-
sitado para pagamento integral do credor. 

Art. 899. Reputa-se egualmente vencida 
a divida pignoratícia íou hypothecaria, cujo 
pagamento fór estipulado por prestações, 
desde que uma destas deixar de ser satis-
feita no prazo ~stipulado. 

Neste caso, o recebimento , posterior da 
prestação vencida importa, da parte do 
credor, renuncia ao direito de execussão 
immediata. 

Art. 9'00. Si a cousa estiver segm•a, o 
valor da indemnisação pelo sini::ftro, fica 
subrogado no onus real da divida, quando 
não applicaclo á r(lconstrucção ou repa-
rações. Em' tal caso, o devedor só o poderá 
levantar prestando caução idonea. 

Art. 901. O vencimento antecipado da 
divida; em qualquer dos casos dos arts. 896, 
807, 898, e 899, não importa o dos juros 
correspondentes ao prazo estipulado ainda 
não decorrido. 1 

Art. 902. Salvo clausu la expressa, o ter-
ceiro que presta gaeantia real por divida 
alh~ia não fica obrigado a substituil-a ou 
refg:çal-n, no caso ele perecimento, deterio-
raçto ou depreciação, sem culpa sua. 

Art. 903. Ainda que auctorimdo pelo ti-
tulo a ficat· com o objecto da g·arautia, si no 
vencimento não fór paga a ui viela, o credor 
é oprigado a fazer iutirnar o devedor ou o 
dono da oousa ou seus successores, para re-
mil·-a, sob pena de ser-lhe adjudicada pelo 
valor do contracto ou de ser vendida em 
has'ta publica, conforme preferir. 

Art. 90:!. Passando o penhor ou a hypo-
thepa a herdeiros ou sucessores llo obrigado, 
só f,tcara remiuo o onus sendo pa.ga a dividt)l 
por inteiro. 

Haragrapho uni co. O herdeiro ou sucessor 
que fizer a remis~ão, fica subrogado nos di-
rci~os do credor pelas quotas que houver 
ade,antado. 

,A,rt. 905. Quando excutido o penhor ou a 
hyi/otheca, o producto não bastar para paga-
mento da divida e despezas judiciaes, conti-
nuara o devedor. obrigado pessoalmente pelo 
resJante, salvo Sl o credor pedir adjudicação. 

A;rt. 906. O penhor, a autichrese e a hypo-
thepa, quando constítuidos em garantia de 
um credito aberto, podem ser· annull<\dos 
pelo cred-itado, si não quizer usar ou não 
tiv()r n.sado do mesmo credito, 
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O dador do credito tem , neste caso, direito 
á indemnisação pelos prejuízos resultantes 
da renuncia, já verificados na data em que 
lhe fôr communicada. 

CAPITULO X 

DO PENHOR 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 907. O penhor é constituído pela tra· 
dição de cousa movel alienavel, feita pelo 
devedor ou, por terceiro ao credor ou a quem 
o represente; para garantia da divida. 

Esta tradição pódtl ser feita pelo mesmo 
modo por que póde fazer-se_a da cousa mo-yel 
·vendida, e ainda pelo constttuto possessor10. 

Art. 908. O penhor se constitue sobre uma 
cousa move!, cuja posse compete ao credor, 
sal v o no caso do penhor agrícola ou pecuario. 

Art. 909. O irrstrumento do penli9r cou-
vet1cional deve declarar a importancia da 
di vida e indicar precisamente o objecto em-
penhado, de modo a distinguil-o de outros 
da mesma especie. 

Quando o objecto do penhor .fôr cousa fun· 
givel, basta declarar a sua qualidade e 
quantidade. 

Art. 910. Si o contracto fôr feito por in-
strumento particular, deve ser assigna•lo 
pelas partes e passado em duplicata para 
ficar um exemphr em podgr de caJa uma. 

Art. 911. Pertencenuo a cousa a terceiro, 
si for empenhada sem consen limento des~e, 
fica sem effeito o penhor e póde s ;r retVJn· 
clicado. 

Art. 912. O credor pignoratício nã? póde, 
paga a divida, recusar n, entrega da cousa a 
quem a empenhou. 

Póde, porém, retel-a até ser indemnisado 
das despezas devidamente justitl.cadas que 
tiver feito, não sendo occasionadas por culpo. 
SM. . 

Art. 9!3. Póde egualmente o credor exigir 
do devedor a satisf,tção do prejuízo que 
houver so11'r ido por vicio da causa .cmpe-
n hada.. 

Art . . 9(4. O credor pignoratício é obrigado, 
eomo depositaria : 

1. o A empregn,r na. guarda. elo penhor a. 
dili(/encia exigida pela natureza. da cousa; 
2~o A entregn,l-o com os respectivos fructos 

e accessões uma vcez pag·a a divida, obser-
vadas as .disposições dos artigos antece-
dentes; 

3. o A entregar o excesso do preço sobre 
a divida paga, quer por excussão judiCial, 
quer por venda amigavel, quando esta fó1' 
permittida; 

4. o A indemnisar o dono, ela perda ou de· 
teriOJ'ação occassonada por culpa sua. 

Art. 915. No caso do n. 4" do artigo ante-
cedente, a impo rtancia da responsabilidade 
do cr,edor pócle ser compensada na divida 
até concurrente quantia. 

SECÇÃO II 

PBNHOR LEGAL 

Art. 916. São credores pignoratícios, inde-
pendentemente Je convenção : 

l. o Os hoteleiros, estalajadeiros ou forne· 
cedores de pouso ou alimenro, sobre as ba-
gag·ens, moveis, joias ou dinheiro que os 
seus consumidores cu freguezes ti verem 
comsigo nas respectivas casas ou estabele-
cimentos, pelas clespezas ou consumo que ahi 
tiverem feito; 

2. o Os conductores ma triculaclos e os em-
presarios de transporte, sobre os objectos que 
transportarem, emquanto não os entregarem 
ao destinatario, pelo p!·eço do tr·ansporte; 

3 . 0 Os directores dos estabelecimentos de 
instrucção, sobre os moveis e livros do 
a lumno, ou da pessoa por elle responsavel, 
emquanto estivet'em no estabelecimento, 
pelas mesadas vencidas do mesmo alumno ·; 

4. 0 o amo, sobre os moveis, as joias e lt 
caderneta do creado, emquanto es c i ver em 
sua casa, pelos prejuízos que o mesmo llte 
houver causado; 

5. o O dono do pre:lio rustico oü \!!'bano, 
sobr.e os bens moveis que o rendeiro ou 
it:iquilino tiver guarnecendo o mesmo predio, 
pelos a1ugueis ou rendas. 

Art . 917. A conta das dividas compre-
hendidas no n .· lo elo nrtigo antecedente 
deve ser organisada sobre. tnbella impressa, 
e expesta o.>tensi vamelilte, dos preços da 
hospedagem da pensão ou dos genero3 for-
necidos, sob pena de nullidade. · 

Art. 918. O credor, em cada um dos casos 
do mesmo artigo, deverá tomar em garantitt 
um ou mais objectos, até ao valor da divida. 

Art. 919. O conductor ou: empresa rio de 
transporte não poderá reter, pelo frete, os 
objectos quo conduzir,_ si não ti ver dado <i. 
outl?a. parte, antes de começar o serviço, uma. 
nota com declaração do seu numero ou resi-
dencia, elo preço e do tempo ajustados. O 
conductor que trouxer placa. póde OB1ittir o 
numero na nota . 

Art. 920 . O dono elos objectos transpor· 
tados pócle r ecmar o frete e o penhor, si 
algum delles ti ver soffrido sensi vel d~ttJ
rioração no t ransporte, e o carregador não 
quizer compensar a indemnisa ção no frete, 
q nanrlo este possa bastar. Em todo cáso, o 
dono póJe depositar o freto em mão de ter· 
ceit'o ou do proprio credor, sob protesto, e 
retira!' o quo i'ol' seu. 
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Art. 021. Nio está sujeito ao penhor do 
n . 4 do urt. 916 o criado que tem fiatlor, 
nem o que, depois de conhecido o prejuízo, 
for pago sem desconto. 

Art. 922. Os credores comprehendidos no 
r eferido artigo podem fazer eifecti v o o 
penhor, antes de recorrer á aucto:idade ju-
diciaria, sempre que houver per1go na de-
mol'a. 

Art. 923 . Tomado o penhor, o credor ue-
verá, acto continuo, p lld ir a sua homolo-
gaçã.o, offerecendo com a conta detalhada das 
clesoezas do devedor a tabella dos preços e a 
reláção dos objectos tomarias, e pedindo a 
citação do obrigado para pagar dentro de 
vi o te e q 11atro horas ou a !legar a defesa 
que tiver. 

SECÇÃO III 

PENHOR AGRICOLA E PE CUARlO 

Art. 924. O penhor agrícola só póue ter 
por obj ecto colheitas pendentes ou em via 
de formação no nnno corrente, instrumentos 
aratorios e de locomoção; assim como ani-
maes do serviço ordinario do estabelecimento 
agrícola, 

Art. 925. O penhor agricoln, não póde ser 
constituitto por mais de um anuo, mas o 
devedor póde obrigar-se a p:-orogal-o, no 
anuo seguinte e no subseq uente, mediante 
simples averbação no registro, por elle re-
querida conj unctamente com o credor. Depois 
de tr0s annos, este penhor deve ser liqui-
dado ou reconstituiúo. 

Art. 926. Si o predio estiver hypothecado, 
não se póde ~sobre elle constituir penhoragri-
cola, sem annuencia do credor hypotileeario, 
no proprio acto da sua constiluição, $Ob pena 
ele nullidade . 

Art. 927. O penhor de animaes deve clesi-
gnal-os com a maior precisão possível, assim 
como declarar o lagar em que se acham e o 
seu destino, sob pena de nullidade. 

Art. 928 . O devedor só póde vender o 
gado empenhado, pi'ecedendo consentimento 
do credor, provado ]Jor escri pto. 

Art. 929. Provado que o devedor pretende 
vender o g·aU.o empenhado ou que, por sua 
neglige ncia, ameaça prejudicar o credor, 
póde este pedi e que os animaes SP.jam depo-
sitados em poder de terceiro, ou exigir o pa-
gamento immediato da divida. 

Al't . 930. Os animaes da mesma especie, 
comprados pa1·a substituir os mortos, ou 
vendidos com auctorisação do credor, ficam 
subrogados no penhor. 

Esta substituição se presume em falta ele 
outra prova; mas não vale contra terceiro, 
si não constar declaração acldicional ao r e· 
spec tivo titulo. 

Art. 931. O penhor de animaes não a;d-
mitte peazo maiot' de dous annos, mas pode 
ser pr0eogado por igual periodo, do que se 
t::trá avetibação no respectivo titulo. 

Vencida a prorogação, este penhot deve 
ser excutido ou reconstituído. 

SDJCÇÃO IV 

C.WÇÃO DI!J 1'!1'0LOS DE CR E DITO 

Art . 932. A caução de títulos de credito 
imrnobilisados equipara-se ao penhot' e vale 
contra terceiros, desde que tiver sido in-
scripta, ainda que os mesmos títulos não 
tenham sido entregues ao credor. 

Art. 933 . A caução de títulos de credito 
pessoal e movei, em garantia de outro, é 
tumbem eq11iparada ao penhor com as mo· 
dificações ~ constantes dos artigos seguintes. 

Art. 934. Esta especie de caução EÓ co-
meça a ter effeito depois da tradição do ti-
tulo ao credor·, .e deve ser provada por 
escripto. ~ 

Art. 935. Ao cretlor por esta caução com· 
pete: · 

I. o O direito de conservar e recuperar a 
posse dos títulos caucionn.dos, por todos os 
meios cíveis ou crimes, contra qualquer de-
tentor, inclusive o proprio dono ;~ 

2. o O direito de fazer intimar o devedor dos 
me3mos títulos, para que não pague ao seu 
credor, emquanto durar a caução; 

3. 0 As acções, recursos ou excepções neces-
~arias para assegurar o seu direito e o do 
\;redor dos títulos, como si fosse seu pro-
eurador especial; 
1 4. o O direito de receber a importancia dos 
~itulos e::tucion·ados, ou restitui! os quando 
solvida a obl'igação. 
1 Art. 936 .. No caso do n. 4 do artigo an-
tecedente, o credor da caução fica respon-
~áve l para com o credor do titulo caucio-
pado, como <).epositario, pelo que receber 
~lém da importancia do seu credito. 

Art. 937. O devedor do titulo caucionado 
~esde c1ue receber a intimação do n. 2 do 
mesmo artigo, ou se confessar sciente da 
paução, não póde receber quitação do seu 
,predor. 

Pócle, porém, antes do vencimento, res· 
r.· atar sua obrigação do poder de ·quem a 
~etem, com o abatimento dos juros corre-
~pondentes ao tempo ainda não decorrido, si 
estiverem incluídos nella. 

Art. 938. O credor que, depois de cn.u-
cionar seu titulo de erudito, dá quitação ao 
,devedor, fica, pelo mesmo facto, obrigado a 
pagar immediatamente sua obrigação ; e o 
pevedor que, scieote de haver sido cáucio-
oada sua obrigação, l).Cceitar quitação do 
preuor caucionante, fica solidariamente re-
~ponsavel por perdas e damnos ao caucionado, 
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SECÇAO V CAPITULO XI 
lNSC!UPç:Ão DO PENHOR 

Art. 939. O penhor agt'icola deve ser io-
scripto no registro predial do município onde 
for situado o estabelecimento. 

Art. 940. O penhor dos títulos de bolsa 
deve ser ioscripto nas repartições compe-
tentes, ou na sMe da companhia, onde esti· 
verem registrados em livros especiaes, a 
que seja remissivo o geral do seu registro. 

Art. 941. O credor que accei tar em caução 
títulos ainda não integral isados póde, quando 
sobrevier qualquer das restantes chamadas, 
executar logo o devedor que não as fizer, ou 
faze l-as sob protesto. 

Art. 942. No segundo caso do artigo an· 
teceden te, será i ncluida na di vida a impor· 
tancia da entrada feih pelo credor, sempre-
juízo do direito de executal'immedia tamente 
o devedor. 

Art. 943. O cl'edor ou devedor póde fazer 
inscrever o penhor na ausencia da outra 
parte, med iante a exhibição do respectivo 
titulo com as firmas reconhecidas, si for in-
strumento particular. 

Art. 944. O devedor tombem póde fazer 
cancella!' a inscripção, exhibindo a quitação 
do credor com a firma reconhecida, si constar 
de instrumento particular. O mesmo direito 
com pete ao adquirente do penhor por adjn· 
dição, compra, successão ou remi~são, exlli-
bindo seu titulo, 

S!!;CÇÃO VI 

EXTIXCÇÃO DO PENHOR 

Art. 945. O penhor extiogue-so: 
1.• Pela extincç)o da obt' igação; 
2. • Pelo perecimento da. co usa., saLvo o 

disposto no art. 900; 
3.• Pela renuncia do credor; 
4.• Pela resolução do domínio da. pesEon, 

que o constitui u; 
5 .• Peln, confusão da squ a.Jidadesde credor 

e de dono da cou~a na mesma pessoa; 
6.• Pela adjudicação judicia l, remissão, ou 

venda do penhor, nuctorisada pelo credot'. 
Parngrapbo unico. A inscripção contioúa 

a produzil' effe ito em relação a terceiro em-
quanto não for cancellacla. 

Art. 946. A renuncia do credoe presume ·se 
quando consentiL' na venda. particufar do 
penbot', sem reserva. do preço, restituir a 
posse dclle ao deve Jor ou annuir na ~u bsti 
tuição por outra garantia. 

Art. 9!7. Operando-se a confusão sómente 
a r espeito de uma pal'te tla di vida pignora-
tícia, o penhor subsiste integralmente quanto 
ao rasto. 

Yol. I 

DA ANTICRRESE 

Art. 948. O devedor, ou t er ceiro, póde, etl· 
tregan1lo ao credor um immovel, ceder-lhe 
o -direito de perceber os fructos e rendimentos, 
em compensação rlos juros da quantia de-
vida, ou do capita l si não houve juros, obser-
vada a disposição do art. 1141. 

§ !. • E' permittido, todavia, estipular que 
os fructos e rend imentos do immovel, na sua 
totalidade, sejam percebidos pelo credor só-
mente á conta de juros . 

§ 2.• O immovel bypothecado póde ser 
lambem dado em antichrese pelo devedor ao 
credor hypothecario, assim como o immovel 
sujeito á untichrese póde ser hypothecado 
peJo devedor hypotbecario, ao credor anti-
chretico. 

Art. 949. O credor antichretico póde fruir 
directamente o immovel ou arrendai-o a 
terceiro, salvo pacto em contrario ; man-
tendo, no ultimo caso, o direito de retenção 
ao immovel até ser pago. 

Art . 950. Não havendo clausula em con-
trario, incumbe ao credor pagar os onus e 
os impostos que gravam o immovel frugifero, 
assim como fazer-lhe os reparos necessarios 
e uteis. 

Serão deduzidas dos fructos as despezas 
feitas para esses fins; e, não havendo fructo, 
serão pagas pelo devedor. 

Paragt'apho uni co. PóJe o credor eximir-se 
dessas obrigações, restituindo o immovel ao 
devedor. 

Art. 9-51. O credor antichretico responde 
pelas deteriorações que o immovel soffrer, 
devidas a cul pa sua, e pelos fmctos que por 
negligencia deixou de ·perceber. 

Art. 952. O credor nntichretico pó:ie fazer 
valet' S3U3 direitos contra o adquirente tlo 
immovel, os credoees cbirogra.pharios poste.., 
riOI'es á in~cripção da antiehrese. 

§ 1. • Si, porém, excuti r o immovel por 
fa lta de pagamento da divida., ou permittir 
que outro credor consumma a execução sem 
oppor ao e:tequente Een direito de retenção, 
não terá prefereocia sobre o pr€ço. 

§ 2 . •Não a terá igualmente sobre a in de· 
moisação do seguro, no caso de destruição do 
predio, nem sobre o preço da de.;apropriac,:ão, 
por necessidade ou utiliuade publica.. 

CAPITULO XU 

'DA IIYPOTIIECA. 

SECÇIO I 

D !SPOSIÇÕES GEP.AE9 

Ar-t. 953. A bypotheca. r ege -se pela ~ei 
civil, ainda que a obrigação seja commer01al 

~9 
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e commerciantes as pessoas que nella inter- á sequela e preferencia, siniio quanto nos 
venham. A jurisdicção é sempre .a civil. bens mencionados no ti tulo e inscripção, com 

Art. 954. Podem ser objecto de bypo- os respectivos fructos e accessões. 
tlleca: Art. 964. O credor da bypotheca legal es-

I. o os immoveis, salvo o cam art. 96 ; peciali~ada, ou quem de direito o represente, 
2. 0 0.3 accessorios dos immoveis conjuncta- póde tambem pedir que seja reforçada com 

mente com elles; imilloveis que posteriormente o responsave l 
3. 0 O domínio directo ; adquirir, sempre que justificar insu.fficiencia 
4. o O domínio util ; dos especialisados. 
5. o O domínio superficiario ; Art. 955. A bypotheca legal póde ser sub-
5.0 As estradas de ferro ; stituida por caução de títulos da divida pu-
7. o As minas e pedreiras, independente- blica federal ou estadoal, recebidos pelo valor 

mente do solo onde se acham. de sua cotação minima no ano o corrente. 
Art. 955. A bypotheca· se extende a todas Art. 966. O marido ou pae que, dentro elo 

as accessões, melhoramentos ou consiruc- devido prazo, proceder á inscripção da bypo-
ções do immovel, salvo as do senlwr da su- theca geral da mulher ou dos filhos, póde, 
·perficie. quando especialisal-a, reduzir a sua respon-

Subsistem, porém, apezar da hypotheca, sabiliclade aos bens moveis e aos rendime11tos 
os onus reaes constituídos e inscriptos ante- que lhe não pertencerem, dando causão as-
riormente sobre o mesmo immovel. securatoria dos immoveis sujeitos <t sua admi-

Art. 956. O dono do immovel póde con- nislração. 
stituir sobre elle outra hypotheca, em favor Arl. 967. No caso de insolvencia do de-
do mesmo ou de outro credor, mediante novo vedar hypolhecario, o direito de remissão 
titulo, em que se declare, sob pena de nul- devolve-se <i massa, contra a qual não poder<i 
lidade, não só a importancia da divida ante- o credor embargar o immovel, desde que lhe 
rior, como sua data e taxas dos juros. for oJierecido o preço por que foi avaliado no 

Art. 957. Na hypotheca posterior não póde contracto. O restante da divida bypothecaria 
ser estipulado prazo que termine antes do entrará em concurso com as chirographaria.s. 
vencimento da anterior. Art. 968. Póde o credor hypotbecario, no 

Fica, porém, livre ao segundo credor. exe- caso de insol vencia do devedor, requerer a 
cutar a hypotheca, independetemente da in- ad,iudicação do immovel pela totalidade da 
tervenção do primeiro, quando este não tenha dividas, embora avaliado em menos do que 
usado do seu direito. ,esta. A adjudicação importa quitação. 

Art. 858. A's bypotbecas contrahidas em Art. 969. São annullavel, em beneficio da 
paiz cxtrangeiro applica·se a disposição do massa , as bypothecas em garantia de dividas 
art. 34, lettea b, 2" parte do titulo preliminar anteriores, nos quarenta dias que prece-
deste Corligo. derem a época legal da declaração da. iosol-

.A,rt. 959. A bypotheca anterior póde se.r vencia. 
remida pelo credor da posterior, quando se Art. 970. Não se considera derogado o di-
vencer sem que o devedor se oífereça para reito, que aoexequente compete <le proseguit• 
remil-a, ou o credor não a execute. na execução da sentença contra os adqui-

Para a remissão, neste caso, deve o credor rentes dos bens do condemnado ; mas, para 
posterior consignar a importancia ela divida ser opposto a te1•ceiros, conforme valer, ele-
e intimar o anterior para levantai-a. pende de inscripção e especialisação. 

Arl. 960. O c~edor posterior que remir a Subsistem, }JOsto que sem o nome de bypo-
bypotheca anterwr. fica, pelo mesmo facto, theca, as obrigações reaes que a favor de 
subrogado nos direitos do credor que lhe an- certos creditas o Codigo Commercial esta-
tecede sem prejuízo dos que lhe competirem belece sobre navios e mercadorias. 
contra o devedor comrnum. 

Art. 951. Qualquer que seja o prazo esti-
pulado no contracto da bypotheca, o devedor 
póde remil-a, passados seis annos, contados 
da data do contracto. 

Art. 962. Até trinta annos, contados da 
mesma data, a hypotheca de menor duração 
póde ser prorogada por õimples averbação 
requerida por ambas as partes. Passado 
quelle prazo, a bypotheca convencional só 
podera valer sendo reconstituída por novo ti-
tulo e nova inseri pção. 

Art. 963. A excepção da bypotheca lega~ 
geral e inscripta, nenhuma ouLr!l. dá dü·eitq 

SECÇÃO I! 

DYPOTBECA LEGAL 

Art. 971. A lei confere hypotboca: 
1. 0 A' mulher casada, sobre os immoveis 

do marido paragarantiado dote e dos outros 
bens proprios suj ei tos á administração delle; 

2. 0 Aos descendentes, sobre os immoveis 
do ascendente que administra reus bens · 

3. o Aos filhos sobre os immoveis do 'pa.e 
ou da m~e que pa~sar a outras nupcias, antes 
de faze L' mven tarw uo casal anterior ; 
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4. 0 A's pessoas naturaes ou jurídicas que 
não teem administração de seus bens, sobre 
os immoveis dos respectivos tutores, cura-
dores ou administradores ; 

5. 0 A' Fazenda .Publica, sobre os immoveis 
dos thezoureiros, collectores, administra-
dores, exactores, prepostos,, rendeiros e con-
tractadores de rendas, e sobre os dos fiadores 
sobreditas pessoas ; 

6, 0 Ao offendido ou seus herdeiros, sobre 
os do delinquente, auctor ou complice, para 
satisfação do damno causado pelo crime e pa-
gamento das custas judiciaes. 

· 7. o A' Fazenda Publica, sobre os dos delin-
quentes para o pagamento das penas pecu-
niarias e custas ; 

8, 0 Ao co-herdeiro, para garantia do seu 
quinhão ou torna da. partilha, sobre o im-
movei adjudicado ao herdeiro reponente. 

Art. 972. A pessoa sujeita a qualquer das· 
hypotheses mencionadas nos ns. lo a 5° do 
artigo antecedente, não ter{L direito us van-
tagens que lhe derem o titulo, cargo, adminis-
tração, emprego ou contracto, emquanto não 
a fizer ins3rever. 

Art. 973. Si a mesma.pessoa estiver sujeita 
a mais de uma hypotheca legal, não poderá 
ir;screver a posterior antes de especialisar a 
anterior e, quando seja omisso em uma e 
outra causa, a especialisação e a inscripção 
serão promovidas por qualquer das pessoas a 
quem competir, na conformidade da secção III, 
deste capitulo. 

Art. 974. As hypothecas de que tracta o 
art. 971, ns. l 0 a 7°, emquanto não forem 
especialisadas, comprehendem todos os im-
moveis do responsavel, existentes desde o 
começo da sua responsabilidade e os que ad· 
quirir até a especialisação. 

Art. 975. A especialisação das hypothecas 
legaes far-se-1la dentro do prazo de trinta dias, 
sob pena de prevalecer a hypotheca geral, 
emquauto não for especialisada, além da re-
sponsabilidade em que possam ter incorrido 
os fuoccionarios incumbidos de promovei-a. 

Art 976. Quando os bens do delinquente 
não bastarem para pagamento integral das 
obrigações mencionadas nos ns. 6° e 7° do 
art. 971, a . satisfação do ofl'endido e seus 
herdeiros preferirá ás penas pecuniarias e 
custas ju3iciaes . 

§ 1. 0 As hypothecas dos ns. 6° e 7°, citados, 
podem ser inscriptas na me~ma data; e não 
o sendo, preferirá a que o tiver sido em pri-
meiro logal'. 

§ 2. 0 As outras hypothecas legues serão 
prenotadas, emquanto não forem especiali-
sadas e inscriptas. · 

Art. 977. A inscripção da bypotheca per· 
dura emquanto subsistir a -olJrigação; mas, 
sua especialisação deve ser renovada no firn 

de trinta. annos, sob pena de restabelecer~~e 
a hypotheca geral, como determina o art. 975. 

SECçÃO III 

INSCRIPÇÃO DA UYPO'I'niJ:OJ\.. 

Art. 978. Todas as hypotbecas devem ser 
inscriptas no registeo predial da situação do 
1mmovel; e, sempre que o titulo se referir 
a mais de um, situados em lagares differentes, 
a inscripção deverá ser feita em cada um 
dos registros. 

Art. 979. Para a inscripção das hypothecas 
haverá, em cada cartorio do registro predial, 
os livros necessarios para hypothecas legaes, 
especia'3S e para a prenotação das geraes. 

Art. 980. As inscripções e averbações dos 
livros das hypothecas especialisadas e das 
es,peciaes serão feitas na ordem em que forem 
requeridas, e esta é determinada pela sua ·nu· 
meração successi va no protocollo. O numero 
de ordem, neste, determina a prioridade, e 
esta, a prefêrencia da hypotheca. 

Art. 981. Quando o oillcial t iver duvida 
sobre a legalidade da i nscri pção requerida, 
deverá declarai-o por escripto á parte inter-
essada, depois de mencionar o pedido no 
respectivo livro, em fórma de prenotação. 

Art. 982. Si as duvidas forem, dentro de 
trinta dias, julgadas improcedentes, a in-
scripção far-se-ha com o mesmo numero que 
teria na data da prenotação; no caso con-
trario, terá o numero correspondente á data 
em que fôr de nove pedida, ficando sem valor 
a prenotação. 

Art. 983. E' prohibido constituir em um 
mesmo dia duas llypothccas ou uma li ypotheca 
e outro dit'eito real sobre um mesmo im· 
movei, em favor de pessoas diversas, salvo si 
se precisar a hora em que foi lavrada a re-
spectiva escriptura. 

Art. 984. Quando o official do registro re· 
cebee segunda hypotheca para inscrever, 
antes da primeira, deverá sobreestar na 
inscripção, depois de prenotala, até que o 
interessado faça inscrever a primeira ou pro· 
mova a annullação da mesma. · 

Art. 985. Compete aos interessados, me· 
diante a exhibição do respectivo titulo, re· 
querer a inscripção da hypotheca de qualquer 
especie; além disso, incumbe promover a da 
legal ás pessoas mencionadas nos artigos se-
guintes. · -

Art. 986. A inscripção e especialisação da 
hypotheca legal da mulher casada devem ser 
requeridas pelo marido ou pelo pae. 

§ 1. 0 O offi.ciul publico que lavr·ar a es· 
criptura do dote, ou lançar em nota a relação 
dos bens proprios da mulher, deve de officio 
avisar disso ao oillcial do registro predial. 

§ 2. o Consideram-se interessados para re·• 
querer a inscripção defi; ta l1ypotheca, no caso 
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de não o fazerem o pae ou marido, o domdor 
apropria mulher, e qualquer dos seus pa-
rentes successi v eis . 

S~CÇÃO JV 

EX1'l~C"ÃO DE II YPOTII ECA 
Art. 987. A inscripção e especialis:tção da 

bypolheca legal dos incapazes devem ser re· 
queridas: 

Art. 995. A bypotheca oxtingue.se: 
1. 0 Pela ex t incção da obriga ção princip• l; 

!.o Pelo pae, mãe, tutor, ou curador, antes 
de assumir a administração tlos respectivos 
bens e, na falla delles, pelo representante do 
Ministerio Publico; 

2. 0 Pelo. destruição d<t cousa ou resolução 
do doro inio; 

3. o Pe la renuncia do cre-Jor; 
4. o PJla r em i s~ão ; 

2. " Pelo inventarian te ou testa menteiro, 
antes deentrcgar o legado ou herança. 

At·t. 988 . O escrivão t.lo invenlnt·io, logo 
que seja. ass i ~nau o o termo do t u te la., deve 
remetter de officio e com a pos ,ivel brdvidatle, 
um[), cópia Jelle ao otficial do r egistro pre-
dial. 

Paragrapbo uoico. Con~i ·l era-se i nlere~oado 
scripção desta hyp Jtheca quulqu, r p;lr cnte 
successivfl do incapaz . 

Art. 989. A inscr·ipção Ja. hypotheca uo 
offendido compete ao tutor qu curatlor ro-
specti v o, si t'õr i ocap11.z, quanto á sat •sfação 
do damno causat.lo pelo-crime, e ao lvl:nis lerio 
Publico, quanto as multas e custas. 

Art . 990 . Os in Lercssados na inscripçã.o 
das referidas hypolllecas podem promovei-a 
por si ou dit·igimlo-se aos curadores ge raes 
ou ruos orgãos do Mmiste l'i o Publico, pata pro· 
moverem de otncio, segundo llles compelir•. 

Art. 991. A inscripção da bypotlleca uos 
bens dos responsaveis pam com a Fazenda 
Publica deve ser requeeidapor ell cs ruêsmoa, 
e incum be Ros procuradorfs ou r epresentantes 
da mesma Fazenda.. 

Art. 992. As pesooas ás qüaes incumbit' a 
inscripção e a especial rsação tlas b ypotlrecas 
lcgae8, ficam sujeitas a perdas e damuos pela 
omisoão. 

Mt . 9::>3. A inscl'i pção d:~. by polheca legal 
especialisada e da convencional deve de-
clarar: 

1. 0 O no me, domicilio e profissão do cr.>dot• 
e do devedor ; 

2 . 0 A data., natureza tio titulo, valor do 
credito, e o da cOJJSa ou sua e~timação fixad a 
por accordo entre as p3rtes, o prazo e jut·os 
estipulados; 

3. o A si tuação, denom inação e car,\cteris-
tieos tla cousa bypothecada. 

§ unico. O credor, além Jo domicilio proprio, 
poder<1 designar outro onde seja citado. 

Art . 9l\ !. A inscrípção das hypvthecas 1e-
gaes deve declat·ar: 

I. o O no in e, domicilio e profis>ão do re-
sponsavel; , 

2." O n om ~ o domh: i! io do inca paz do 
olfendido ou c.Ja mulher cusad a. · ' 

- 3.• O emprPgo, t itulo ou razã'o da. respon~ 
sa.bilidade e data em r1ue começou; 

4. o O valor da responsai.Jil idade. 

5. • Pda sentença passatla. em julga i o ; 
G. o Pela. pres·}ri pção ; 
7 . " Pe la arremataçil.o em hasta pulJlica. 
Al' t . 996 . A ex tincção da bypotllera só 

começa a t er e ffeito contra t erceiros clel)Ois 
de averbada no res per. ~ivo registro. 

Art . 997. O c.w ~ella ment0 ela in5Cl'ip-;ão 
póle ser feitJ em cada um dos casos elo 
extincçã.o da hypotheca , a vi t:J. da respec tiva 
prova ou, independentemente t.lesta, a re-
querimento ue ambas as par tes, si fo rem 
capazes, e conllecitlas do o!Ticial do registro. 

'ECÇlO V 

llí POTUE GA DE ES I'iU DAS DE F~ ll RO 

Art. 998 . As estr>c1 das de ferro con s truída~ 
em t erritorio nacional >ú poderão SJ r I.Jypo-
tbecndas mediante J•l'évia. auctorisação do 
Go verno uo União, ou do Estado a quem 
competir o direi ~ o t.le co nced<Jr a. r espectiva. 
cons trucçiio o 

Estas bypothecas se1ão inscriptas no mu· 
ni ci pio da estação inicial da r especti va lini.Ja. 

Ar't . 999. O~ credores hypol!Jeeari os não 
t~em o direito do emua.rnçar a exploração da 
linhn, r:em de _o ppor-~e á s moditicações que 
a admm1straçao JUlgar conveniente fazer 
np Je ito da .e;tracla, nas suas clependencias, 
ou no mater1al da explor,<çã.o. 

Pa.riJg t'<lpho uuico. A hypotheca é restl'i-
cta á linha ou linhas comprehendidas no 
tttulo e ao r espectivo matel'ia! de exploração 
no est.~do em que se acharem ao tem po tia 
etcc uçao. O.s cr c:lore3 hypethecarios podem 
todavia, oppor-se á vent.la da estrdda, o~ 
de algumas da3 suas linhas ou ramaes, ou 
de uma parte consitleravel tlo material do 
e ·pJoração, assim como <1 fusão com outra 
companhia, sempre que julguem diminuída 
a garantia da divida . 

Art. l 000. Nas execuções j udiciaes ti essas 
h ~ J?o lh ecas não se pas~ará c :r ta ao dou o do 
maiO!' l~o ço, nem ao creclur a.Jjudicatario, 
sem. llltu na r-so ao r .; presentan te da FazenJa 
Nacwnal ou do Estado, a que competir• a 
respecttva. pt'efereucia, para, dentro de quinze 
dras, f~zel-a v~ler .• pagando o preço da arre . 
m\).taçao ou adJ w.IICaçüo. 
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TITULO IV 
DO REGISTRO PRE DIAL 

scripção dos titulos de transmissão ~aproprie
dad.e, e ao devedor as da inscripção dos onus 
reacs. 

J 
Art. 1001. O tegistro predial com prehende: LIVRO TERCE][R.O 
l. o A inscripçã.o dos títulos de kansmissã.o 

da propriedade sobre immoveis; 
2. 0 A inscripção elos títulos constitutivos 

dos direitos re:1es sobre immoveis alheios; 
3. 0 A inscripçi'io das hypothecas. 

Direito dns obrigações 

Art . 1002. Si o titulo de transmissão for 
gratuito, a inscripção J;óle ser promovida 
pelo proprio adquireute, ou por quem de 
rlireito o represflnte, ou rolo proprio trans-
ftJrente, com prova da acceitação do bene-
ficiado. 

At't. 1003 . A in scripçãodo titulo de trans-
missão do domínio derecto aproveita ao 
titular do domínio util e vice-ver·sa . 

Art. 1004. A inscripção de direito real em 
favor de uma pesFO~t fctz presumir que esse 
direito lhe pútence. 

Art. 100!5. Si o t fÔ L' tio registco prediDl 
não exprimir a verdade, póde o prejud icado 
raclamar ma reclilicação. 
. Parag ra pho uni co. Até á inser i pção do 

htulo de transmis<ão, o alienante é consi-
derado dono elo immovel, e responde pelos 
respectivos encacgos. 

Art. 1006 . Os cartorios elo resgislro predial 
deverão ter os ~eguintes Ji•vros: 

I. 0 O protocollo; 
2. 0 O das insrripções dos titul as tle tra-ns-

mL>são da pro r•ri edade im move l; 
3. 0 O clM incripções dos direitos reaes 

em geral; · · 
4. 0 O das inscripções do penhor ag rícola~ 
5. 0 O das inscripçõEs das hypolllec:as legaes 

geraes; 
. 6.o .o das ins2ripções das l1ypothecas espe-

cmes ; 
. 7 ~o O das inscripções das hypother,as espe 

cJalJsadas; 
8. 0 0 in dicador pessoa l; 
9. o O indicador gera l. 
Art. 1007. O livró n. 2 t erá· um auxiliar 

para a trn nscripção in tegra l dos titulas, 
quando os porta dares destes o exigirem. Nos 
outros cases, a inscripção far-se-ha por extra-
cto. 

A r 1008 . As llypothecas especiaes e onus 
r eaes serão averbados CL marge.m do titulo 
correspondente do livro sob o n. 3, fazendo-
se remissão ao da respectiva inscripção. 

Estas averbações ficam annulladas quando 
forem caocellados os rPspecti vos ouus. 

Art. 1009. As inscri pções deverão ser 
feitas no registro da circumscripção onde 
es tiver situado o immovel . 

Art. 1010 , Sa,lvo convenção em contrario 
incumbem ao adquirente as despezas da in: 

TITULO I 
MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DAS OBRIGAÇõES DE DAR 

SECÇÃO I 

Ontl.IOAÇÕES DE. DAR· COUSA CERTk 

Art. lO I I. O credor de co usa certa não 
pó de ser obrigado a receber cou~a di versa 
da de >ida, ainda que seja mai s valiosa. 

Art. 1012. A obr·igação de dar cousa cert!!, 
comprehende os accessorios desta, posto que 
não me ncio:- ados, salvo si o contrario re-
sultar do ti tu lo ott das circumstancias. 

Art. 1013 . Si, no caso do artigo ante- . 
cedente, a cousa se p~rder, sem culpa do 
devedor, antes da t radição, fica resolvida 
a obrigação para ambas as partes . 

Si a perda resultar de culpa do devu-
dor, responue este pelo equivãlente com 
perdas e damno3. 

Art. 1014. Si houver deterioração sem 
culpa do devedor, poderá o credor ou 
re;ol ver a obrigação ou acceitar a co usa, 
abalido do preço desta o valor da dete-
rioração. 

Art. 1015 . . Havendo culpa do devedor, 
póde o credor exigir o equivalente ou 
acceitar a cou3a no estado em que se achar, 
com direito de reclamar, em qualquer dos 
casos, indemnisação por • perdas e damnos • 

Art. 1016 . , Até a tradição , pertencem 
~o devecl'Ol' os accrcscimos e melhoramentos 
ela causa, assim como cs íructos separados, 
pelos quaes poderá exigir· o augmen to do 
rreço. Si o credor não annuir a esse 
augmento, · póde o .devedor resolver a obri-
gação . 

Os frucios pendentes pertencem ao 
credor. 

Art. 10 17 . Si a obrigação for ele re-
stituir cousa certa e esta se perder 
antes <la tradição, sem culpa do devedor, 
soffre o credor a perda e resolve-se _a 
obrigação; ficam-lhe, porém, salvos os di-
rei tos ate o dia da perda. 

Art. 101 8. Si a cousa , se perder por 
culpa elo devedor, t em applicação o dis· 
posto no art. 1013, 2" parte. . 

Art. 1019. Si a causa se deteriOrar, 
sem culpa do devedor, recebel-a-ha o 
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credor no estado em que se achar, sem 
que tenha direito de exigir indemnisação. 

Art. 1020. Si, no caso do art.1017, a cousa 
tiver melhoramento ou augmento, sem des-
peza ou trabalho do devedor, lucrar<í o 
credor o melhoramento ou aug·mento, sem 
pagar indemnisação. · 

Art. 1021. Si para o melhoramento ou 
augmento tiver havido despeza ou trabalho 
do devedor, applicar-se-hão as disposições 
dos arts. 607 a 609. 

Em relação aos fructos percebidos obser-
var-se-ha o disposto nos arts, 601 a 604, 

.SECÇÃO li 

OBRIGAÇÕES DE DAR. COUSA INCERTA 

Art. 1022. A cousa incerta deve ser deter-
minada ao menos pelo genero e quantidade. 

Art. 1023. Nas causas determinadas pelo 
genero e quantidade, a escolha pertence ao 
devedor, si o contrario não resultar do ti-
tulo da obrigação. Não poderá todavia pogar 
a peior, nem o credor exigir a melhor, 
quando lhe couber o direito de escolha. 

Art. 1024. Feita a escolha, regerá o dis-
posto na secção anterior. 

Art. 1025. Antes da escolha, não vale ai-
legar perda ou deterioi'ação da cousa por 
força maior ou caso fortuilo. 

CAPITULO II 
DAS OBRIGAÇÕES DE FAZ!l:R 

Art. 1026. Na obrigação de fazer, o credor 
não é obrigado a acceitar de terceiro a pres-
tação, quando fôr convencionado que o de-
vedor a faça pessoalmente. 

Art. 1027. Si a prestação se tornar impos-
sivel sem culpa do devedor, resolve-se a 
obrigação ; si por culpa do devedor, respon. 
derá este por perdas e damnos. 

Art. 1028. Haverá tambem indemnisação 
pot' perdas o damnos, si o doveclor recusar 
a presta ão que só por elle proprio possa. ou 
deva ser satisfeita. 

Art. 1029. Si o facto puder ser executado 
por terceiro, poderá o credor ou mandal·o 
executar á custa do deveilor, havendo recusa 
ou móra deste, ou pedir indemnisação por 
perdas e damnos. 

CAPITULO Ili 

DAS OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER 

Art. 1030. A obrigação de niio fazer fica 
extincta, si se tornar impossível sem culpa 
do devedor. 

Art. 1031. Realizado pot' culpa do devedor 
o facto, a cuja abstenção se obrigou, pôde o 

credor exigir que elle o desfaça, sob pen.., 
de ser desfeito <L sua custa, além da indem-
nisação de perdas e damnos. 

CAPITULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES ALTEJRNATIVAS 

Art. 1032. Nas obrigações alternativas a 
escolha cabe ao devedor, si outra cousa não 
foi estipulado. 

§ 1. o Não póde, porém, o devedor obrigar o 
credor a receber parte em uma prestação e 
parte em outra. 

§ 2. 0 Quando a obrigação constar de pres-
tações anuuas, entende se que a opção eleve 
ser feita cada anno. 

Art. 1033. Si, de dm\s prestações, uma 
não podia ser objecto da obrigação, subsiste a 
divida em relação á outra. 

Art. 1034. Si nenhuma das obrigações se 
pUd(Jr cumprir por culpa do devedor, não 
competindo ao credor a egcolha, ficará elle 
obrigado a pagar o valor da que se tornou 
impossível por ultimo e as perdas e damnos 
que o caso determinar. 

Art. 1035. Quando a escolha couber ao 
credor e uma das prestações se tornar impos-
sível por culpa uo devedor, o credor tem di-
reito de exigir ou a prostação subsistente ou 
o valor da outra, com perdas e damnos. 

Si ambas se tornarem im possi v eis por culpa 
~o devedor, o credor póde reclamar o valor 
(:le qualquer dellas, com indemnisação de 
perdas e damnos. 
I Art. 1036. Si todas as prestações se tor-
parem impossíveis, sem culpa do devedor, 
pxtiogue-se a obrigação. 

CAPITULO V 
DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 1037. Ainda que a obrigação tenha 
por obj ecto prestação divi sível, não pôde o 
,credor ser obrigado a receber, nem o devedor 
ter a faculdade de pagar, por partes, salvo si 
outra co usa se h ou ver ajustado. 

Art. 1038. Havendo vnrios devedores ou 
varias credores em obrigação divisível, esta 
presume-~e ~ividida em ta~tns obrigações, 
1guaes e d1stmctas, quantos sao os credores ou 
ps devedores. 

Art. 1039 . Si a prestação não fôr divisível 
será cada um dos devedores obrigado por 
toda a divida. 

Art. 1040. Si a pluralülnde fôr d·• parte 
fios cretlores. pórle cada um destes exjair a 
totalidade da divida; mas o devedor o~ de-
yedores se desobrig·am pagando: 

l. o A todos conj unctamen te · 
2. o Ou a um dei! os, dando e;ta caução de 

ratificação dos outros credores. 

,, 
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Art. 1041. Si um dos credores remittir a 
divida, esta subsiste inteira; mas os outros 
só poderão exigir a prestação descontando a 
quota do credor remittente . 

Paragrapho unico. O mesmo se observará 
no caso de transacção, novação, compensação 
ou confusão. 

Art. 1042. Perde a qualidade de inllivi-
sivel a obrigação que se resolver em perdas 
é damnos. 

§ 1. 0 Si para esse elfeito houver culpa de 
todos . ?S devedores, respondem todos por 
partes 1guaes. 

§ 2. 0 Si for de um delles a culpa, ficam os 
outros desonerados, e sómente responde este 
pelas perdas e damnos. 

CAPITULO VI 
DAS OBRIGAÇÕE3 SOLIDARIAS 

SECÇÃO I 

DIS POSIÇÕES O C:ItAES 

Art. 1043. A solidariedade não se presume, 
resulta da lei ou d<L vontade das partes. 

Art. 1044. A o1Jrigaç1i.o soliclaria póde ser 
mod1ficada por condição ou prazo, em relação 
a um ou alguns de seus sujeitos, 

SECÇÃO II 

SOLIDAlt!EDADTl ACTIVA 

Art. 1045. Cada um dos credores solidarios 
tom direito de exigir do devedor o cumpri-
mento da prestação, por inteit•o. 

Art. 10•16. Emquanto alguns dos credores 
solidarios não demandar o devedor commum, 
poderá este pagar a qualquer nelles. 

Art. 10,17. O pagamento feito a um dos 
credores solidarios extingue inteiramente a 
divida. 

Paragrapho uni co. O mesmo etreito resulta 
da novação, da compensação e da remissão. 

Art. !048. Si fallecer um dos credores BO· 
lidarias, deixrmlo herdeiros, cada um destes 
só terá direito de exigir e receber a quota 
do credito que correspondel' ao seu quinhão 
hereditario, salvo si a obrigaç11o fôr indivi-
sível. 

Art. 1049. Não desapparece a solidariedade 
por se converter a prestação em perdas e 
damnos, e os juros da móra correm em pro-
veito de todos os credore3. 

Art. !050. O credor que tiver remittido a 
divida ou recebido o pagamento, ficará. res· 
ponsavel para com os outros pela parte que 
lhes possa caber. 

SECÇÃO Ili 

SOLIDARiilnADii PASSIVA 

Art. 1051. O credor tem direito de ex1g1r 
e receber de um só ou ele algum dos deve· 
dores toda a divida ou sómente parte della. 

Neste ultimo caso, todos os demais deve-
dores continuam obrigados solidariamente 
pelo resto. 

Art. 1052. Si morrer um dos devedoras so· 
lidarias deixando herdeiros, oada um destes 
não será obrigado a pagar si não a quota que 
corresponder ao seu quinhão ltereditario, 
salvo si a obrigação for indivisível; mas 
todos reunidos serão considerados como um 
devedor solidario em relação aos demais de· 
vedares. 

Art. 1053. O pagamento parcial feito por 
um dos devedores e a remissão por el.\e 
obtida não aproveitam aos outros devedores, 
sinão até á concurrencia da porção extincta. 

Art. 1054. Qualquer clausula, condição ou 
accrescimo de obrigação concordada entre um 
dos devedores solidarios e o credor, não po-
derá aggravar a posição dos outr0s, sem con-
sentimento delles. 

Art. 1055. A impossibilidade da prestação 
por cu! pa rle um dos devedores não desobriga 
os outros de pagar o equivalente ; mas só-
mente o culpado responde por perdas e 
damnos. 

Art. 1056. Todo.!l os devedores respondem 
pelos juros da móra, ainda que e accão 
tenha sido proposta sómente contra um ; 
mas o culpado responde para com os outros 
pelo accrescimo da obrigação. 

Art. 1057. A acção proposta a um dos de-
vedores não impede o creador de demandar 
os outros. 

Art. 1058 . O devedor_ demandado pód,e 
oppor ao credor as excepçoes que lhe forem 
pessoaes e as que forem communs a todos. 

Mas não lhe aproveitam as que forem pes-
soaes a qualquer outro dos comclevedores. 

. Art. I 059. O credor pó de renunciar a so-
lidariedade em favor de um, de alguns ou ele 
todos os devedores. 

Parageapbo unico. Si o credor renunciar 
a solidariedade em prov!)ito ele um ou de 
alguns dos devedores, só poderá demandar os 
outros com cleducção da parte correspondente 
aos remittidos da solidariedade. 

Art. 1060. Depois de haver pago, tem o 
devedor o direito de exigir de cada um elos 
comdevedores sua quota parte, repartindo-se 
igualmente por todos a parte do insolvavel 
que exista. Presume ·Se igual a p::t rte da di-
vida que fica a cargo ele cada um dos de-
vedores. 

Art. 1061. No caso de rateio entre os de-
vedores da part':l da obrigação que competia 
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no insolvavel, estão sujeitos á contribuição, 
tL~mbem, aquelles a quem o credor exonerou 
da. solidariedade. 

Art. 1062. Si a divida. solidaria interes>ar 
exclusivamente a um elos devedores, respon-
derá este por tod~ ella para com aq uelle que 
1t pagar. 

CAPITULO VH 

DA CLAUSULA. PENAL 

, Art. 1063. A clausula penal póde ser es-
tipuladl.\ coujunctamente com a obrigação ou 
em acto posterior. 

TITULO li 

EFFEITOS DAS. OBRIQAÇÕES 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAEi! 

Art. 1075. A obrigação produz effeito entre 
as partes, e trJJnsmitte-se aos seus herdeiros, 
salvo si for personalíssima. , 

Art. 1076. Aquelle que tiver promettido 
facto de terceiro responde púr perdas e 
damnos, quando este não executar a prestação 
promettida. 

Art. 1077. Extincta a obrigação principal, 
extinguem-se igualmente os accessoriorJ desta.. 

CAPITULO li 

Art. 1064. A clausula penal póde re: 
:fer·!r·-se á inexe~ução completa da obrigação 
lt de algumt~ clausula especial ou simples-
mente i'L móra. -

~rt. 1065. Quando a clausula , penal for 
est1pulada para o caso ele inetecução com-
'Pleta da obrigação, estlt se converte em al-
ternativa para o credor, 

~rt, 10613. Quando a clausula. penal for 
estt:I?Ulada para o caso de mora, ou como gtt-
r tmtw. de alguma clausula especial, tem o 
credor afacul~ndede pedil·a conjunctamente 
com a execnçao da obrigação principal. 

At•t. 1067. A clausula penal nrro deve ex-
ceder o valo1· d-~t obrigação pr·incipal ou das 

. perdas e damuos resultantes da inexecução. 
Art. 1068. Incor-re o devedor na clausula 

penal veucido o prazo dentro do qual deveria 
executai' a obrigação ou, si não tiver havido 
peu.zo, desde que fot' constituído em móra . 

Art. 10139. A nullidade da obrigação im-
porta a cht clttusula peual. 

Art. 1070. Resolvida a obrigação sem 
culpa do de vedor, resolve-se igualmente a 
clausula penal. 

Art •. 1071. QLtaudo 11 obrigaç:ão tiv er sido 
cumprt~<\ em ·parte, o juiz poderii. reduzir, 
propol'~lonalmente, a pena estipuladtt quer 
pal'a mol'a, quer para inexecução dtt obrigação 

. <~rt . 1072_ QLtantlo a obr•igação for incli-
YI lvel, t odos os devedores ou os herrl.eil·os do 
devedor• incorrem. na pena pela fn.Ha ele um 
detles, mas est1• so pCl'ie ser pedida Integ l'al-
mento ao ou,lpado. Cada um dos outros re-
sponde ttpeua~ p~r stm quota. 
Part~gmpho t~UI ()o . Fioa s'tlva aos não cul-

pados a RCQão regressiva contra aquelle que 
deu OMSlt ao pagamento da pena . 
. Art. 1~7::!. Quando a obrigação for divi-

SlVel, llô mcorre na pena o devedor' ou o 
h rdeu•o do devedor que a infl'in..,·ir e 
:pro.P_or•cionalrneute 1t_ sna parte na obrlgaçko. 

_At t. l OU. Para e.x:1gtr n. pemt con veuciontll 
lllW é ueoessario que o Ol'~do~· a! legue prejuízo. 

O devedor não pôde extmlr·se ele, oumpril·a 
Sob o fundamento de que é e:x:oess1va., 

DO PAGAMiiETO 

SECÇAO I 

QUEM DEVll FAZElt O PAGAlilE"!TG 

Art. 1078. Qualquer interessarlo na ex-
tincçiio da divida tem direito de paga1·, e, 
em caso de recusa do credor, u sar elos meios 
conducentes à desonel'<lção elo devedo r . 

Tem igual direito o terceiro não interes-
sado, uma vez que o !'aça em nome 
e poe conta do devedor . 

Art. 1079- O terceiro não interessado, que 
p:1•'>-a a divida em seu proprio nome, tem tli-
reifto de ser reembolsar\ o do que h ou ver pao·o, 
tmls não li ca subrogado no~ direitos do cred~ r. 

~i pagar antes do vencimento dct divida, 
só tem direito de ser reembolsado no dia elo 
vepcimento. 

{lrt. 1080. Si o devedor com justa causa se 
opruzel' a que o terlleit·o faça pagamento, e, 
não obstante, for paga u. di vida, não será 
obrigado a reemb:Jlsar sinão a quantia até 
ontte chega~· o seu beneficio no pagament·). 

~\.t't. lü:ll. O pagamento, que imr.mtar 
tl'~nsfel'enciu. de domínio, só será valido 
qu~nda feilo poe qHem tiver a facu ldade de 
ali ~nar o respectivo objecto. 

Si, porém, for da·Ja em pagamento cousa 
ftulgivel, não pútls mais ser reclamada do 
cr~tdor que, de boa fé , a recebeu e eonsumiu 
airfdlt que o so lvente nã,o ti1resse direito d~ 
ali,~nal-a. 

SECÇÃO II 

,l QUEM DEVE E ll. li' E!'l'O O P,lGAME NTO 

i~rt. 1082. O pagamento deve ser feito ao 
credor on a quem de direito o represente 
s~b pena de só valer· depois de por ell e ra~ 
tJ~~lado ou tanto quanto verter em seu pl'O· 
ver~o. 
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Art. 1083 . O pagamento feito de boa fé 
ao r:redor putativo é valido, aiuda que de-
pois se prove a illegitimidade deste. 

Art . 1084. "Não vale, poré:n o pagamento 
sciente.mente feito ao credor incapaz de quitar, 
si o devedor não provar que esse pagamento 
verteu em benefi cio do mesmo credor. 

Art. 1085 . E' valido igualmente o paga-
. rnento fe ito ao credor do credor, e auctorisa 

a consignação judicial no caso de recusa. 
Art . 1086. Considera-se auctorisado para 

receber o pagam ento o portador da quitação, 
salvo si as circumstancias nfí.o justtfi carem 
esta presumpção. 

Al't. 1087. Si o devedor p:tgar ao credor, 
não ob3ta nte tet' sido intimado da penhora 
do credito ou notificado da opposição a elle 
feita por terceiros, o pagamento não vale t·il. 
contra e3ses terceiros, os quaes poderão 
obrigal·o a pagar de novo, ficando lhe, en-
tretanto, salvo o regresso contra o credor . 

SIWÇ71.ü Ili 

OJJ JilCTO DO P AGAME:H O E SU,\ P ROVA 

Art. 1088 . O devedor que paga tem di-
reito de exi gir quitoçi'io em devida fórmft e 
póde demorar o pa.g-amento até qu i} lhe seja 
passaria. 

Art. 1089. A quitação deve conter desi-
gnação da divida extinc·ta, o nome do de-
vedor, ou de quem paga, em seu nome, o 
tempo e lagar do pagamento e a assigntüura 
do credor ou de mandatad o seu. 

Art. 1090. Recusaudoocredord,tr quitaçãn, 
ou dal-a em devida fórm!t, pó ·te o devedor 
cital-o para esse fim, e valerá como quitação 
a sentença que a "isso o obrigar. 

Art. I09L Nas dividas cuja quitação deva 
fazer-se meclian:te restituição do titulo, a 
perda de$te auctorisa o devedor a exigir, 
sob pena de retençiio dg, divida, a declaração 
do credor, na qual se teuha por inutilisaclo 
o mesmo titulo. 

Art. 1002. Quando· o pagamento se fizer· 
periodicamente ou por prestações, a quitação 
corresponlente ao ultimo pariodo faz pre-
sumir que foram solvidas as prestaçõe3 ante-
riores, sal v o prova em contrario . 
. Art. 1093. Si o crelor der quitação doca-
pital sem reserva dos juros, estes se pt•esumem 
pagos . 

Art. 1094. A entregado titulo ao devedor 
faz presumil' pagamento. 

Aet. 1095. Presumem-se a cargo do devedor 
as despezas com o pagamento e quitação. Si, 
porém, o credor mudar qe domicilio, ou 
morree deixando herdeiros em legares diffe-
rentes, o augmento da despeza será po1• conta 
do credor. 

Art. 1096. O pagamento em dinheiro, sem 
determinação da especie, deve ser feito em 
moeda correute no Jogar do cumprimento da 
obrigação. 

§ I. o E', porém , licito ás partes estipular 
que o pagamento se faça em especie deter-
minada de moeda nacional ou exkangeira. 

§ 2. o O credor , no cltso do paragra.pho an-
tecedeute, pó.ie, entretanto, optar entre o 
pagame~to na especie designada no titulo e 
o seu equivalente em moeda corrente no 
logar da prestação, ao cambio do dia do ven-
cimento. Não havendo cotação nesse dia, 
prevalecerá a anterior mais proxima. 

§ 3. o No caso de depJsito regular ou de 
outro contracto não translativo de domínio, 
o valor da moeja ser<L o da época do contracto. 

§ 4. 0 Quando o devedor incorrer em móra 
e o agio tiver variado entre a data do venci-
mento e a do pagamento, o credor póde optar 
por um ou por outro, salvo se si tiver esti-
pulado cambio fixo. 

§ 5 . o Quando a cotação ti vet• variado em 
um mesmo dia, torm,u-se-ha por base n. média 
do mercado. · 

Art. 1097. Nas indemnisações por facto 
illicito prevabcerà o va.lor mais favoravd 
ao les1do. , 

Art . 1093. Si o pagamento tiver de ser 
f.; ito por pew ou medida, entonde·se, no si-
lencio das parte3, que estas accz itaram os do 
lagar da exec: ução. 

SECÇÃO IV 

L OO.\R DO P AG AMilN"l'O 

Art. 1099. O 11agamento deve ser feito no 
domicilio do devmlor, salvo convenção das 
partes, ou si as circumst ancias, a propria na-
tureza da obrigação ou , finalmente, determi-
nação da lei dispuzeram o contrario. 

Paragrapho unico. Sendo designados diffe-
rentes logares, o direito de escolha cabe ao 
credor. 

Art. I 100. Si o pagamento consistir na 
tradição de um immovel, ou em prestações 
referentes a immovel, deve ser feito no l•>gar 
da si tu ação deste . 

SECÇÃO -v 
T EMPO EM QUE DEVE S ER F E ITO O P AGAMENTO 

Póde, todrwia, o credor que não recebeu 
a quantia quitada allegar e provar dentro 
de sessenta dias o não paga.mento, com o que 
fica sem effeito a quitação . Art. I 101 . Não lendo sido ajustada época 

Paragrapl1o unicõ. Est-1 prova 'llão é per- para o pagamento, o credor póde exigil·a 
mittida quando a quitação foi passada por immediatamente, si pela natureza da obt'i-
escriptura publica. . gação ou. pelas circumstancias não se tornar 

VoJ, I . . 30 
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indispensavel certo lapso de tempo, que serei 
fixado no caso de duvida. 

Art. 1102. As obrigações condicionaes 
devem ser cumpridas no dia do implemento 
da condição. Incumbe ao credor a prova de 
que o devedor teve disso conhecimento. 

Art. ll03. Concedido o prazo, não poder;t 
a divida ser exigida nem paga antes do ven-
cimento; pGderâ, todavia, o devedor pagar, 
si o termo foi estabelecido em seu favor. 

§ 1. 0 PPde igualmente o credor exigir a 
divida antes do vencimento quando, ex-
ecutado o devedor, abrir-se concurso credi-
taria. 

§ 2. o O mesmo direito tem o credor si os 
bens hypothecados, empenhados ou dados em 
antichrese, forem penhorados em execução 
por outro credor. 

§ 3. 0 Tem outrosim applicação o disposto 
no § l • sempr·e que cessarem as garantias 
reaes ou fidejussorias da di vida, ou se t or-
narem insufficientes e, notificado o devedor, 
recusar reforçai-as. 

§ 4. 0 Si a divida for solidaria, não se 
reputará vencida em relação aos outros deve-
dores solvaveis. 

SECÇÃO VI 

MÓ R. A. 

Art. 1104. Consideram-se em móra o devedor 
que não eifectuar o pagamento e o credor que 
o não quizer receber no tempo, Jogar 
e pelo modo convencionados. 

Art. ll05. Responde o devedor pelos pre-
juízos que sua móra causal'. 

Paragrapho unico. Si, por causa da móra, 
a prestação se tornar inutil ao credor, póde 
este recusal-a e exigir indemnisação por 
perdas e damnos. 

Art. 1106. O devedor em móra responde 
pela impossibilidade da prestação, ainda re-
sultante de caso fortuito ou força maior, du-
rante a móra, não provando isenção de c11Ipa 
ou que o damno sobreviria ainda que a obri-
gação fosse opportunamente cumprida. 

Art. 1107. A móra do credor isentt~ o 
devedor de responder pela conservação da 
causa, salvo dolo; sujoita-o a recebei-a pela 
mais b.aixa estimação, si houver differença 
entre o valor ao tempo do contracto e o do 
pagamento, e a indemnisar as despezas que 
occasionar a conservação. 

Art. ll08. Purga-se a móra: 
1.0 Por parte do devedor, o:ITerecendo-se este. 

a prestação .com a importancia dos prej úizos 
uecorrentes, até ao dia do o:fferecimento; 

2. o Por parte do credor, olfereceudo este 
a rec·eber o pagamento e sujeitando-se aos 
eifeitos da móra até a mesma data; 

3. 0 Por parte de ambC'S, renunciando 
aquelle que se julgar por ella prejudicado 
aos direitos que da mesma lho provierem. 

Art. 1109. Nas obrigações positivas e li-
quidas, o devedor é considerado em móra 
desde o vencimento d0 prazo. 

Não havendo prazo designado, começa a 
mót'a. desde a interpellação, protesto ou no-
tificação. 

Art. I! lO. Nas atrigações negativas, o 
devedor fica constituído em móra desde o 
dia em que executar o acto de que se devia 
abster. 

Art. llll. Nas obrigações provenientes 
de delicto, considera-se o devedor em mót·a 
desde que o perpetrou. 

Art. Ill2. Não havendo facto ou omi5são 
imputavel ao devedor, este não incorre em 
móra. 

SECÇÃO VII 
PA.OAME~ 'rO INDEVIDO 

Ar·t. lll3. Todo aquelle que recebeu o 
que não lhe era devido fica obrigado a resti· 
tuil·o. 

A mesma obl'igação incumbe ao que recebe 
divida condicional antes de cumprida a con~ 
dição. 

Art. Ill4. Cabe ao que voluntariamente 
pagou o quo não devia provar que o fez 
por er•ro. 

Art. li 15. Aos fructos, accessões, bemfei-
torias e deteriorações sobrevmdas ti. causa 
d1ada em pagamento indevido, applicam-se 
as disposições dos arts. 601 a 604 deste 
Codigo. 

Art. I II6. Si aquelle que iwlevidamente 
recebeu um immovel o tiver alienado, de-
ver[~ assistir o proprietari 1 na rectificação 
do registro, nos termos do art. 1005. 

Art. lI 17. Fica. isento de restituir o pa-
&amento indevido aquelle que recebendo-o 
por conta de divida verdadeira inutilisou o 
titulo, rleixou prescrever a acção ou abriu 
mão das g·arantias que asseguravam seu 
4ireito ; mas o que pagou terá acção regres-
~iva contra o verdadeiro devedor e contra seu 
fiador. 

Art. 1118. Nãoscpóderepetir o qne se 
pagou para solver divida prescripta ou cum-
prir obrigação natural. 
· Art. I l i 9. Não ter{~ direito á repetição 
aquello que deu alguma cousa com o fim de 
obter fim illicito ou immoral. 

CAPITULO IIl 

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 

Art. 1120. {) deposito judicial da consa 
devida, nos caHos e pela fórma que a lei ele-
t ermina, extingue a obrigação e considera-se 
pagamento. 
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Art. 1121. A consignação tem lagar: 
1. 0 Si o credor, sem justa causa, recusar 

r eceber o pagamento ou dar quitação na de-
vida fôrma; 

2. o Si o credor não se apresentar a receber 
ou não providenciar sobre o recebimetlto da 
causa no·legar,-tempo e condições devidas ; 

3. o Si o credor for desconhecido, declarado 
ausente, ou residente em logar incerto, de 
accesso'difficil ou perigoso ; 

4. 0 Si occorrer duvida sobre quem deva le-
gitimamente receber o pagamento ; 

5. o Si pender litigio sobre o objecto do pa-
gamento; 

6. o Si ·houver concurso de preferencia 
aberto contra o. credor, ou si est e 1or incapaz 
de receber o pagamento. 

Art. 1122. Para que a consignação tenha 
força de pagamento, serà preciso que con-
corr-am, em relação ás pessoas, obejecto, 
modo e tempo, todos os requisitos, sem os 
quaes o. pagamento não é ''ali do. 

Art. 1123. No caso dos ns. 2 e 3 do 
art. 1121 deve ser citado o credor para vir 
ou mandar receber o pagamento , e, no caso 
do n. 4, para fazer certo o seu direito. 

Art. ll24. O deposito deve ser requerido 
no Jogar do pagamento ; e, apenas e:lfectuado, 
cessam parn o depositante os juros da divida 
e os riscos, salvo si for julgado improcedente. 

Art. 11 25. Emquant<!l o credor não con-
testar a lide ou não declarar que acceita o 
deprsito, o devedor póde requerer o levanta-
mento, pagando as despezas ; mas sua obri-
ga~:ão subsiste com todas as consequencias 
de direito. 

Art. ll 26. Julgado procedente o deposito, 
o .devedor não póde mais levantai-o sinão de 
accordo com os outros devedores e fiadores, 
ainda que o c redor consinta. 

Art. 1127. O credor que, depois de cun-
testar a lide ou acceitar o deposito, acquies-
cer no levantamento perderá a preferencia 
e g·arantia que lhe competiam sobre a cousa 
consignada, ficando desobrigados os outros 
devedores e fiadores que não prestaram seu 
accordo. 

Art. 1128. Si a causa devida for corpo 
cer to ·que deva ser entregue no mesmo lagar 
onde está, pócle o devedor citar o credor para 
vir ou mandar recebel-a, sob pena de ser de-
positada. 

Art. II 29. Si a escolha da causa indeter-
minada competir ao credor, ser{t elle citado 
p~r~ este fim sob comminação ele perder o 
d1re1to e de ser depositada a causa que o de-
vedor escolher . Feita a escolha pelo devedor, 
proceder-se-ha como no artigo antecedente. 

Art . 1130. As despezas com o deposito, 
quando procedente, correrão por conta do 
credor, e no caso contrario por conta do de-
vedor, 

Art. 11 31. O devedor de obrigação liti-
giosa exonera-se mediante consignação, mas 
si pagar a qualquer dos pretendidos credores 
tendo conhecimento do litígio, assumira o 
risco do pagamento. 

Art. 11 32. Si a divida se vencer pendendo 
disputa entre credores que se pretendem ex-
cluir, poderá qualquer delles requerer a con-
signflção. 

CAPITULO IV 
DO PAGAMENTO COM SUBRMAÇÃO 

Art. 11 33. A sub rogação opera-se, de pleno 
direito, em favor: 

1 . o Do credor que paga a divida do de-
vedor commum ao credor a quem competia 
direito de jireferencia ; 

2. o Do adquirente do immovel hypothecado 
que paga ao credor hypothecario ; 

3. 0 Do terceiro interessado que paga a di-
vida pela qual era ou podia ser obrigado, no 
todo ou em parte. 

Art. ll34. Ha subrogação convencional: 
1. o Quando o credor recebe o pagamento 

de terceiro e lhe transmitte ex·pressamente 
todos os seus direi los ; 

2. 0 Quando um terceiro empresta ao devedor 
a importancia necessari<t para paga-r a di-
vida, com :;t declaração de ficar subrogado 
em todos os direitos do credor originaria. 

Art. 1135. Na hypothese do n. l do ar-
tigo antecedente applica-se o disposto sobre 
a cessão de creditas. 

Art. 1136. A subrogação transfere para o 
novo credor todos os direitos, acções, privi-
legias e garantias do antigo credor em re-
lação á divida, tanto contra o deved.or prin-
cipal como contra os fiadores. 

Art. 11 37. Seja a subrogação legal ou con-
vencional, o subrogado não poder{t exercer 
os direitos e acções do credor, sinão até á 
som ma que realmente desembolsou para des-
obrigar o devedor. 

Art. 1138. Quando o subrogado pagar sõ-
mente ·parte da divida, o credor originaria 
preferir-lhe-lla no pagamento do restante, si 
os bens do devedor forem insufficientes para 
saldar por inteiro o que for devido a um e a 
outro. 

CAPITULO V 
DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO 

Art. 1139. A pessoa obrigada, por varias 
dividas da mesma especie, ao mesmo credor, 
tem direito de declara r a qual dellas ofi'e· 
rece pagamento, uma vez que sejam liquidas 
e vencidas. 

Sem consentimento do credor, não se fará 
imputação do pagamento na di viela illiquid.a 
ou não vencida . 
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Art. 1140. Não tendo o devedor declarado 
a qu~1 das dividas liquicbs e vencidas quer 
imputar o pagamento e acceitando a quitação 
de ·uma deltas, nã.o ter{L direito de reclamar 
cootr<t a imputação, sal v o provando que 
houve dolo ou violencia da parte do credor. 

Art. 114!.. Htvendo capital e juros, opa-
gamento imputar-se-ha primeiro nos juros 
vencidos, e, depois no capital, salvo esti-
pulação em contrario, ou si o credor passar 
a quitação por conta do capital. 

Art. 1142. Si o deveior não fizer a decla-
raÇ'ão do art. 1139 e si a quietação fôr 
omissa, quanto á imputação, esta se far<L 
nas dividas liquidas e vcmcidas em primeiro 
logar. 

Si as dividas forem todas liquidas e ven-
cidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-ha 
na mais onerosa. 

CAPITULO VI 
DAÇÃO EJ);I PAGAMENTO 

Art. 1143. O credor pôde consentir em 
receber causa que não sej1 dinheiro em 
substituição da pre::tação qua lhe era de-
viela. · 

Art. ll44. Detet•minado o p··eço da co usa 
dada em p~gamento, ns relações entre as 
partes regular-se-hão pelas normas do con-
tracto de compra e v e nela. 

Art . 1145. Haverá cessão, si a cous:t dada 
para pagamento fôr titulo de credito. 

Art. 1140. Si o credor sofTrcr a evicção 
da causa recebida em pngamento, fica res-
tabelecida a obrigação primHi V te e sem 
eifeito a quietação dada. 

CAPITULO VII 

DA. NOVAÇÃO 

Art. 1147. Tem Jogar· a novação . 
I. o Quando o deved or contralle com o 

credoe uma nov.t divida para extingu ir a 
anterior, substituindo-a; 

2. o Quando novo devedor é substituído ao 
antigo, ficando este qui I e com o credot•; 

3. o quando, em virtude de obrigação nova, 
outt>o credor é substitu ído ao antigo, ficando 
o devedor quite com este. 

Art. 1148. Não havendo animo de novor, 
a segunda obrigação confirma simplesmente 
a pdmeira. 

Ar-t. ll49. a novação por substitu ição de 
devedor póde ser e1fectuada independente-
mente ele consentimento deste. 

Al't. 1150. Si o devedor fôr isolvavel, não 
tem o credor, que o acceitou, acção regres-
siva, contra o an teriot• devedor, ~alvo mli fé 
da parte deste. 

Art. 1151. A novação extingue - os · aeces~ 
sorios e garantias d•t di vida, sempre que · 
não houver estipulação em contrario. 

Art. 1152. Não aproveibrá, todavia, ao 
credor resal v ar a hypotheca, antichrese ou 
penhor, si os b,ms dados em garantia per· 
tencerem a terceiro que não foi p ,rte na 
novação. . 

Art. ll53. Operada a novação entre o 
credor c um dos de vedores solldarios só-
mente sobre o3 bens do que contrahir a nova 
obrigação subsistirão as pretereocias e ga. · 
r a nt ias do credito. . 

Os outro> devedores solidarios ficam deSJ· 
nerudos pelo mesmo facto. 

Art. 1154. A novação feita cJm o devedor 
principal, sem o consentimento do lhdor, 
tambem importa exoneração desto. 

Art. 1105. Obrigaçõ JS nu lias ou extinctas 
.não podem set' contlrmadas por novação. 

Art. 1156. A obl'ig;1ção simplesmente 
annullavel pô ie set' confirma la pela no-
vação. 

CAPITULO VIII 

DA C0~1 PENSAÇÃO 

Art. 15 )7. Qu::tndo duas pessoas forem ao 
mesmo tempo creuor e deyedol' umada outra, 
as duas obt•ignções extinguem-se ate con-
currente quantia. 

Art. 1158. A compensação tem Jogar 
entlre dividas liqnidas, exigíveis e de causas 
fuugiveis. 

Pp-t. 1159. Embora sejam <lo mesmo ge-
ne tio as cousns fungíveis, objecto das duns 
prestações, r!ão h1.werá compensação se tendo 
sidp determinada a qu:.clidade se verificar 
qu~ esta ú clifferente . 

pt rt. 1160. Não são compensaveid as pres· 
tuções de causas incertas quando a escolha 
pertencer a dous credores, ou a um delles 
como devedor tle ·uma das obrigações e como 
crep.or da outra. 

4 rt. li G I . O de vedo r sô póde compensar 
corp o cre.Jor o que este lhe dever; mas o 
fio~~or póde co!npenast' sua divida com a de 
seu credor ao afiançado. 

1)rt. 1162. Os prasos de fu.vor, embora 
consagrados p·:lo uso geral, não obstam ct 
compensação. 

4rt. 1163. A di1ferençn. ele causa nas di-
vidas não impede a compensação, excepto: 

I . o Si uma deltas pro vi~t· de esbu lho, 
furto ou rim bo ; 

2. 0 Si uma proceder de deposito; commo· 
dato ou alimentos ; 

3. o Si uma fôr de co usa que não- possa ser 
peqhoruda. 

ptrt. 1164. Não póJe t0r lagar a compen-
saç~o havendo renuncia prévia ue um dos 
devedores. 
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Art." 1165. As dividas flsca.es da União, 
dos Estados e dos municípios tambem não 
po.lem ser· objecto -de compensação, excepto 
os encontros briginario5 entre o devedor e a 
administração, nos termos dos regulamentos 
da Fazenda. 

Art. 1166. As partes podem, por accôrdo, 
excluir a compensação de suas dividas. 

Art. 1167. O que se obrigou por terceiro 
não póde compensar esta obrigaç.ão com o 
que lhe deve o credor. 

Art. 1168 . O devedor soli,Jario só póde 
compensar com o credor· o que o credor deve 
ao seu co-obrigrrdo, até ao equivalente da 
rar~e deste 11ft vida ce>mmum. 
. i\rt. 1109. O devedor que, notifica•lo, 
na:la oppõs <L cessão, que o credor f;,z a 
terceir·o dos seus direitos, não póde oppor ao 
cessionario & cumpensação, que teria podido 
oppor ao cedente antes da cessão-. Pvrém, 
si a ce3<ão não lhe tiver sido notificada, po-
derá, oppoe ao cessiomwio compensação 
do credito que antes tinha contt·a o cedente. 

Art. 1170. Quando as suas dividas não 
são pagaveis no mesmo Jogar, não se pó.lem 
compensar se:n deducção das despezfts ue-
cessarias ao pagamento claquella que havia 
de ser satisleita em ·Jogar di verso. 

Art. 1171. Sen·lo a mes:na pessoa obri-
gada por varias di vidas compensa v eis, obser-
var-se-lrã.o, na respectiva compensação, as 
r egras estabelecidas para imputação dos 
pagamentos . 

Art. 1172. A compensação não pó ic ter 
Jogar em prejuízo do direito ~o terceiro. O 
devedor que se torna credor do seu creélor, 
depois de penhorado o credito deste, não 
póde oppor ao exequente a compeoS·tção 
que lhe competeria contra o proprio credor. 

C.IPITULO IX 

DA TR.\NSACÇ ÃO 

Art. 1173 . Pot1em as partes, mediui)te mu-
tuns conceEsõcs, pôr termo a um litígio ou 
prevenil-o. 

Art. 1174. Sendonulla qualquer das clau-
sulas da• tran~acção, nolla será est~. 

Paragraplro uni co. Quando a tramacção 
versar sobre diver·sos dire itos contestado~ e 
não prevalecer em relação a um, fica, nã0 
obstante, válida r eLttivamente aos outros. 

Art. \1'75. A transacção interpreta-se 
restrictivamente. Por ella não se tmus-
mittem, apenas se declaram 01:1 reconhecem 
direitos. 

Art. 1176. Si a fransacçã.o ve r·s:.~r sobre Lli-
reitos já contestnd0s um ju'zJ d Jverá ser 
feita: 

2. o Por instrumento publico, ou particular 
nos casos em que aquelle não é exigido. 

Art. 1177. Não havendo ainda litígio, a 
transacção deve ser feita por um dos modos 
indicados no n. 2° do artigo antecenctente. 

Art. 1178. A transacção pro:luz entre as 
partes efi'eito de cous1. julgada e só pode ser 
rescindida por dolo, violcncia ou erro essen-
cia.1sobre a pesso:~. ou coU5(t á respeito d<t qual 
veraar (t contestação. 

Art. 1179. A transacção não aproveita, 
nem prejudica, sinão nos que nella inter-
vieram, aind:t que verse sobre cousa indi· 
vis i vel. 

Si fôr cooc1uiJa entre o credor e · o de-
>edor principal desobriga o lia dor . 

ConcluiLh enl!·a um dos credores soli-
darios e o devedor, - extingue a obrigação 
deste para com os outros credoreE. E con-
cluída. entre um dos devedores solidarios 
e seu credor, extingue a dividtt em relação 
ao3 outro.:> devedores. 

Art. 1180. Da•l<1 a evicção da cousa. re-
nunciada por um dos transigentes, ou por 
ellc transferida {L outra parte, não revive 
a obrigação extincta pela transacção, mas 
o que so1fl'eu a evic.ção tem direito de re-
clamar indemnisação por perdas e damnos. 

P<tragrapho unico. Si um dos transigentes 
ad··1uirir, depois da transacção, novo direito 
sobre a cJusa renuncihda ou transferida, 
não ficanL iuhibido de exercei-o por causa 
da tran~acção. 

Art. 1181. A transacção sobre a obrigação 
resultante do delicto não perime a acção 
penal por . paete da justiça publica. 

Art. 1182. E' admissivel a pena cO]lven-
cional da transacção. 

Ar·t. 1183. Só çoilem ser objecto de 
trans~ cção direitos patrimo::liaes de ordem 
privada. 

Art. 1184. E' nullo a trausJcção sobre 
litígio j <L decidido por santença passada em 
julgado, ele que as pwt"s, ou uma dellas 
não tinha noticia, ou quando, por titulo 
novamente descoberto, se verifica . que al-
guma das par·tes não tinha direito algum 
sob re o objecto da trnnsacção. 

C.U'IrULO X 

DO COMPROIIUS.30 

Art. 1185. E' licito iLS pes3oas cãpnzes 
tld contractar louvar-se mediante compro-
miss ·J escripto e em qualquer tempo, em 
arbitros de s uas contestações judiciaes ou 
extra-jmliciaes. 

Art. 1186. O compromisso é judicial ou 
ex lra-j udicial. 

1. o Por termo no.> autos, assi gnado pelos O primeiro pólo ser feito por termo nos 
transigentes e homologado pelo juiz; autos perante o juiz ou tribunal onde correr 
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a demanda, o segundo por instrumento 
publico ou pr.trticular assiguados pelas partes 
e duas testemunhas. 

Art. 1187. O compromisso deve declarar 
os nomes, sobrenomes e domicilio dos ar-
bitres e dos substitutos nomeados para o 
caso de fttlta ou impedimento dos nomeados, 
e mais o objecto do liligi.o sujeito á sua 
decisão. 

Art. 1188. O compromisso pócle tambem 
cleolnral': 

J .o O prazo em que deve ser dada a decisão 
arbitrul; , 

2 .o A condição de ser esta executada com 
ou sem recurso, para o tribunal superior ; 

3. 0 A peua convenci.onul que pagará á 
outra ptwte aquella que recorrer da decisão, 
não obstttote a clausula - sem recurso. 
Esta pena nunca ser<l maior que o terço 
elo vnlor da, demanda ; 

4. 0 A au torisaç~o dada aos arbitres para 
julgarem por equidade, independentemente 
das regras e fôrmas de di rei to ; 

5. o A auctot•isação parn. nomeação de 
terceiro arbitro pl\r<t o caso de divergencia, 
quando ns partes a não tenham feito ; 

6. o Os honorarios dos ar bi tros e a pl'o-
porção em que serão pagos. 

Art. 1189. Os arbitres são juizes de facto 
e de direito, e o sen arbítrio não é sujeito 
a alçada ou recurso, salvo o que fór em 
contmrio, convencionado entre a· partes. 

Art. 1190. Si as partes não 'tiverem no-
meado o terceiro arbitro, nem auctorisado 
sua nomeação, a divergencia dós dous 
arbitl'os extiogue o compromisso. · 

Art. li 91. Podem 131' arbitt'os todas as 
p ·soas que mereGem a ouflançl das partes 
e não forem iohi bida.s I o r disposição de 
lei. 

Art. 1 HJ2. Instituído o juiz 1n'bitral por 
compromisso judicial on extra-judirial, nelle 
correrá a ctmsa seus ~ermos, como fôr esta-
belecido em lei processual. 

A1•t. ll9õ. Ao co .nprJmi'lS) S9 app licará, 
quanto possível, o que está. disposto sobre 
a transacção. 

CAPITULO XI 
DA CONFUSÃO 

Art. li 97. Extingue-se a obrigação, desde 
que as qualidades de credor e de devedor 
se reunam na mesma pessoa. 

Art. 1198. A confusão pó de· ter Ioga r ou 
a respeito de toda a divida ou de pr.ute 
della. 

Art. 1199. A confusão que se opera na 
p3ssoa do credor ou do de vedor solidario 
só exting11e a obrigação até á concurrencia -
do respectivo quinhão do credito ou da di-
vida, subsistindo a solidariedade quanto 
ao mais. 

Art. 1200. Ce>sauclo a conrusão, fica, 
pelo mesmo facto, restabelecicta a obrigação, 
com seus accessorios o garantias. 

CAPITULO X !I 

DA REMISSÃO DAS DIVIDAS 

Aet. 1201. A entrega volnntaria do titulo 
da obrigação prova a desor1eração do de-
vedor e seus co-obl'igados, si o creQ.or fôr 
capaz de alienar, o devedor capaz de 
adquirir, e o titulo escripto particular. 

Art. 1202 . A_ entrega do objecto empe-
nhado prova a renuncia do credot' á ga-
r~ntia real, mas não a extincção da di vida. 

Art. 1203. A remissão concedida a um 
dos co-obrig,tdos clesobriga-o da parte cor~ 
rpspondente da dividn; e, ainda quo o 
credor reserve a solidal'iedacte contra os 
outros, não póde cobrat' tlelles a di vida 
s~m deducçtío da parte remettid<t. 

CAPITUtO XIII 
Art. ll93. A Sentença ar! itral SÓ póde IJA.S OCNSEQUENCIAS DA EXECUÇÃO DAS OilRl-

ser executa<.lt\ depois de homologada, salvo GAÇÕEs 
si houver sido proferi(la por j ttiz de 1 ~ ou 
2" instt\ncia ua qualii.lade de arbitro. Mt. 120'L Não cumprindo a obrigação, 

Art. 1194. Ainda que o compromisso con- qu d.eixantlo de cnmpril-a pelo modo e no 
tenha o. clausula -sem recurso -e pena tempo devidos, responde o devedor por 

, couvencional contra a parte discordante, perdas e damnos. 
poderá aquella que se niio conformru' Art. 1205 . Nos contractos unilateraes 
com a decisão recorrcl' parn- o trihuDal su- 1'esponde por culpa a parte a quem o 
Jlerior, não só no ouso do nu! lida de Otl qontracto <1,proveit t, e só mente por dolo 
oxLincção do compr·omisso, como no de ter ~~ parte 1.\ quem nú.o trnz vantagem. 
o arbHr·o ultl'o.pnsaailo os aeua :polleres . Nos contmctos bilitares, responde cada 

Pam~p•n.pllo unl.co. A este rcourso, qno \lffilt dns po.,·tos 1 ot ou! pa. 
ser.L reg·,tl~Ado por lel 1Jrooesaual, preca· Al't. 120(). O dove(LOl' não l'esponde 
dor á o deposito da Jroportanclo. da Ji<lllt~ pêlos JWG,iuizos resul tanles de cns fi r·tuito 
ou tlanç-1~ Jtlonoa íW seu pstg11m~nt:o. l;u /'orca mn.íor, si exp r·ess:uncnte não se 

Art. 1 Hl5. prcvl!n,ento do roouriJo 1m· \IOIP!Gl! por elles respon 'O.biliso.do, excepto 
por La a annu!IJJ.qi.W rt~ !~lli! oon.vmwwnoJ.. . po~ cUAlOB rlv.Y ttl'l!lt. llO·i, ll05 o 1106. 
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------~----~-------~----------------------------------------------
CAPITULO XIV 

DAS PERDAS El DAMNOS 

Ar. 1207. Salvo as excepções previstas 
em disposições espeoiaes deste Codigo, as 
perdas e damnos devidos ao credor com-
prehendem não só o que elle perdeu efl:ecti-
vamente, como o que razoavelmente dmxou 
de ganhar. Mas, o devedor 9ue d~ixou d~ 
pagar no tempo e pela dev1da forma . so 
responde pelos lucros que forem ou pod.1am 

· ser previstos na data em que contrahlU a 
obrigação. 

Art. 1208. Ainda que a inexecução resulte 
de dolo do devedor, as perdas e damnos só 
compl'ehendem os prejuízos e!Iectivos e os 
lucros cessantes, directa e immediatamente 
decorrentes. 

Art. 1209. As perdas e damnos, na,s obri-
g,:ções de pagame~to em dinheiro, consi~t~m 
nos juros da mora o custas, sem preJUlZO 
da pena convencional. 

Art. 12104. Quando a obrigação deixar 
de ser cumprida ou não fôr devidamente 
cumprida, sem que tenha havido culpa do 
deYedor, limitar-se-hão as perda e damnos 
ao valor e1fcctivo da prestação. 

CAPITULO XV 

DOS JUR03 LEGAES 

Art. 1211. A taxa dos juros moratorios, 
quando não convencionada, serCL de seis por 
cento ao anuo. 

Art. 1212. Será tambem de seis por cento 
a taxa elos juros devidos por determinação 
da lei, ou quando as partes tiverem conven-
cionado juros sem estipular a taxa. 

Art. 1213. Os juros moratorios são devidos 
independen'temente da allegação de prejuízo . 

TITULO III 
CESSÃO DE CREDITO 

Art. 1214. O credor pôde ceder o seu cre· 
dito si a isto não se oppuzer a natureza da 
obrigação, a lei ou convenção com o devedor; 

Art. 1215. A cessão de um credito com-
prehende os seus accessorios e garantias, 
salvo disposição em contrario. 

Art. 1216. A transferencia de um credito 
não póde ser opposta a terceiro, si não 
constar de instrumento publico ou particular, 
na fórma do art, I 56. 

Paragrapho unico. O cessionario do credito 
hypothecario tem, como o subrogado, o 
dir'eito de fazer inscrever a cessão <:h margem 
da inscripção principal. 

Art. 1217. A disposição do artigo prece-
dente não se applica á transfereucia de cre-
dilo operada em virtude de lei ou sentença. 

_ Art. 1218. A cessão de credito não produz 
effeito em relação ao devedor e a terceiros, 
sinão depois de notificada, mas ter~í. igual 
effeito a declaração do devedor feita por 
escripto publico ou pãrticu1ar, de que teve 
sciencia da cessão realisada. 

Art. 1219. Occorrenclo varias cessões do 
mesmo credito, prevalecerá aquella que tiver 
sido seguida da tradição do titulo do credito 
transferido. 

Art. 1220. Fica desobrigado o devedor 
que, antes de ter CO L1hecimento da cessão, 
paga ao credor primitivo, ou que, no caso 
de varias cessões, notificadas, paga ao 
cessionario que lhe exhibe, com o titulo de 
sua obrigação, o da respectiva cessão. 

Art. 1221. O devedor póJe oppor tanto 
ao cessionario como ao cedente as excepções 
que lhe co~petirem no ~omento ~m que 
tiver conllecrmento da ce~sao, mas nao pode 
oppor ao cessionario de boa fé a simulação 
do cedente. 

Art. 1222. Na, cessão por titulo oneroso, 
o cedente fici1 responsavel para com o ces-
sionario pela existencia do credito ao tempo 
da cessão, ainda que por isso se não respon-
sabilisasse. A mesma responsabilidade lhe 
cabe nas cessõGS a titulo gratuito, s.~ t iver 
pt'ocedido ele má fé. 

Art. 1223. Salvo estipulaçãoem contrario, 
o cedente não responde pela solvencia do 
devedor. 

Art. 1224. O cedente obrigado a garantir 
ao cessionario não responde por mais de~ 
que recebeu com os respectl vos juros; deve, 
porém, indemnisal-o tambem das despezas ela 
cessão e das que houver feito para cobrança. 

Art. 1:?25. O credor originaria não respon-
de pela existencia da divida, nem pe ~a 
solveneia do devedor, qmmdo a transferenCla 
do credi to se opera por forç:1 da lei. 

Art. 1226. Penhorado o credito, não póde 
mais ser transferido pelo credor que tiver 
conhecimento da penhora, mas o devedor que 
pao·ar, não notificado da penhora, fica des-
ongrado, sal v o o direi to de terceiros contra 
o credor. 

Art. 1227. As disposições deste titulo 
applicam-se, á cessão de outros direitos para 
os quaes não haja modo especial ele trans-
feJ:>encia. 

TITULO IV 

CONTRA C TOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1228. A ,manifesfação da vonta:de: 
nos contractos, rode ser expressa ou taclta 
quando a lei não exigir declaração expr0ssa· 
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Art. 1229 . Convindo as partes nos pontos 
essenciaes do contra c to, presume~se este 
concluído, embora não haja ~ccôrdo sobre 
pontos secundarias: Neste caso, poderá o 
juiz regulai-os, tendo em l\ttenc,ão a natureza 
do negocio. 

Art. 1230 . A proposta para a rcalisação 
de um contracto obriga o proponente, exce-
pto si o contrario r esultar dos termos da 
proposta, das circumstancias ou da natureza 
do negocio. 

Al't. 1231. Deixa de ser obrigatoria a 
proposta : · 

1. 0 Si, feita sem prazo a uma p"essoa pre~ 
sente, não foi irnmediatamente acceita; 

Considera- se tambem presente a pessoa 
que conlracta por meio do telephono. 

2. " Si, feita sem prazo á pessoa não pre-
sente, tiver dEcorrido tempo sufficiente para 
chogttr a resposta ao conhecimento do pro-
ponente; 

3.• Si, feita á pessoa não presente, não 
tiver sido expedida a resposta dentro do 
prazo dado; 

4. 0 Si, antes da resposta ou conjunctamente 
com ella, chegar ao conhecimento da outra 
parte a r e t1·actação . 

Art. "1232 . Si a ac0eitação, po1' circllm-
stancia imprevista, chegàr t ilrde ao conhe-
cimento do proponente, deve este commn-
nica l- o immedintomente no acceita.ntc , sob 
pena ele r espendel' por perd as e damnos. 

Art. 1233. A acceit ação fti ra do prazo, q ne 
contiver adúições, restricções ou outras mo-
dificações, importa nova proposta . 

Art. 123-L Quaudo a a ceei tação expressa 
não fôr de uso em certa classe de ne o-ocios 
ou si o proponente a dbpensar, o ,confracte 
se reputaró. concluído, si a recusa não 
fôr dada em tempo , · 

Mt. 1235. Considera-se inex isbtte a 
acceilaçüo si antes, ou ao mesmo tempo que 
ella, chegar a rotractaçã.o. 

Arl. 1236. Os contractos por col'l'cspon -
dencht epistolal' ou t elegrapllica, tornam-se 
perfeitos desde que a acceiJ:aoão é oxpedlJ n., 
snlvo o caso do ar ti g-o a nteceden-te, ou si o 
peopouenle se houver compromeltido· a es-
perar resposta ou si, sem ell l1 , ti vee decor-
rido o 11razo convencionado. 

Art. 1237. Reputa-se celebrado o centrado 
no Jogar ern que, foi pro.poste, salvo, quanto 
á SlHt execução, o disposto no art. 4, 
Jettm b, do titulo preliminar dts to Codigo. 

Art. 1238 . Quando o contracto exigiJ• 
instrumento publico, póde qunlqucr das 
pnrtes arrepend ee-se antes de assin-na l-o, 
pagund ó.. outra a indemnisução das perJ:~s 
e Jamnos resnltfintcs do arrepend imento, 
sem prej ui zo do disposto nos o.et~. 1245 
(l, 1247. 

Art. · 1239. Não póde ser objecto de con-
tracto a herança de pessoa viva. 

Art. 1240. Os contractos beneficos devem 
set• ülterpretados estrictamente, de accordo 
com o art. 1205. 

Art. 1241. A impossibilidade da prestação 
não invalidlt o contracto quando (ór relativa, 
ou tornar-se possível antes· ele realisada 
a condição. 

CAPITULO li 
DOS OONTRAOI'OS SYNALLAGMATICOS 

Art. 1242. Nos contractos syna1lagma tlcos 
nenhuma das partes pó de exigit·· da outra o 
cumprimento da respect iva obrigação sem 
que tenha cumprido a sua. 

A parte prejudicada p0lo não cumpri-
mento póde requerer a r esiliçã.o do contracto 
com perdas e damnos . 

Art. 1243. O di8tracto deve ser feito pela 
mesma fôrma porque foi o contracto, mas a 
quitação vale qualquér que seja a fôrma 
por que fôt• dada. . " · 

CAPITULO ![[ 

DAS ARRHAS 

Art. 1244 . O signal ou a rrb~ s. dado por 
uma a outra parte, faz presumir nccordo e 
toJ·na ob1• igatorio o cootracto. 

Art. 1245. Podêm en tretanto, D.s partes 
est~pular que apezar das arrhas dada,s, seja 
licj to o arrependimento. 

~~este caso, si o arrependimento fôr o que 
i.le~1 as arrhas, perdel-as-ha em proveito do 
ouy o; e si fôr o que as recebeu, devenl 
restituil -as em dobro. 

Art. 1246. Salvv eotipubçiio em contrario, 
ns .arrhas em dinheiro consideram-se prin-
cipio de pagamento. Ful',t deste c ISO, rle>·em 
ser J'estituidas qup.nclo o contl'acto 16 ~· con-
cluído ou ficar desfei to. 

i]l. r t. 1247 . Si o que deu as arrllas tornar, 
poii culpJ suJ, impossivel a. prestação , ou 
mo;ti v ar n rescisão do contl'acto, perdel-as á 
\llll pl'orcito do outro. 

CAPITULO IV 

D~~~ ESTJP Uf,AÇÕ8S E~I FA YOH. DE TERCEIRO 

~,rt_. 124?- O 9ue estipula,_ em favor de 
lerE_en·o, poJe ex rgu· o cumpnmento da obri- _ 
gaçm,o . 

;to terceieo, em favor de quem foi estipu-
lndfl. a obrigação, é tam bem permittido ex· 
igii-a ficando suj eito, t odavia, ;ls condicções 
e modalidades do con tracto , quo pude ser 
modificado nos termos do art. 1250 . 

.t} t t. ~ 219 . Si ao terce iro, om fa-vor de 
qu~m fot tetto o con~ructo, couber o direito 
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de reclama é' sua. excuçv,o não póde o estipu-
lao te exonerar o devedor. 

Art. 1250. O estipulante pó!le reser'var 
para si o direito de substituit"o te~ceiro de-
si gnado no contracto, sem necessidade do 
consent imento da parte com quem contractou 
nem do terceiro em favor de quem foi esti-
pul::tdo . . . _ . 

Paragrapho unico. Tal substitUJçao pode 
ser feita por acto entre vivos ou por dispo-
sição de ultima vontade. 

CAPITULO V 
DOS VICIOS REDHIBITORIOS 

Art. 1251. A causa recebida em V:i~tude 
de contracto commulativo póde ser enJei.tada 
por vícios ou. defeitos occ?ltos que a tornem 
impropria ao uso a que e. destmada, ou l)le 
diminuam o va lor. · 

E' applicavel a disposição deste artigo ás 
doações gravadas de encetrgo. . . 

Art. 1252. A ignol'ancia de tetes VJCJOS 
não exime de responsabilidade, sal v o clau-
sula expressa. . . . 

Art. 1253. Si o aliena nte conhecia o vr-
cio ou defeito deve restituir o que recebeu 
com perdas e' damnos ; si . o !lão con h~cia, 
será obrigado r· penas a reshtmr o valor re-
cebido e as despezas com o contracto. 

Art. 1254. i\. responsabilidaàe do alie-
nante subsiste ainda que a cousa pereça em 
poder do a 'lquirente, em conseCJ.uenCJa do 
vicio occulto, existente ao tempo da tra-
dicção. 

Art. 1255. O a,dquirente :póde, em vez de 
rejeitar a· cousa., rescindind? o contracto, 
pedir abatimento no valor _a_,Just~ do. 

Art. 1256. A acção redhlbitona ou para 
abatimento no preço deve ser proposta_ den: 
tro dos seis mezes seguintes tL trad1cça~, Sl 
a causa fôr immovel ; ou dentro de qumze 
dias, si fôr move!. " 

Paragrapho unico. Não tem. Jogar. nenhu-
mn, destas acções si a cansa tlver s1do ven-
dida em hasta publica. 

CAPITULO VI 

DA EVICÇÃO 

Art. 1257. Nos contractos onerosos; pelos 
quaes se transfere o domínio, posse o\1 uso, 
deve o alienante garanttr ao adquirente 
contra os riscos da evicção, sempre que estn, 
responsabilidade nito tenha sido expressa-
mente excluida. 

Paragrapho uni co. As partes pódem re-
forçar ou diminuir essa garantia. 

Art. 1258. Não obstante a clasula exclu-
siva da ·garantia, verificando-se a evicção, 
o evicto t~m direito de repetir o p1•eço que 

Vol. I 

p1gou .pela cousa evict a si não foi informado 
do risco da evicção ou si informado o assu-
miu. . 

Art. 1259. Salvo estipulação em contrarw 
o que soffreu a, evicção tem mais o direito·, 
aléfn da ,rest ituição integral elo preço ou 
quantias p3gas ·: . 

I. o A' indemnisação dos fructos que ti ver 
sido obrigar! o a restituir ; 

2 .0 As custasjudiciaes; 
3. o As despezas do contracto e os prejuízos 

que directamente resultarem dn. evicção. 
·Art. 1260. Subsiste para o alienar:te está 

obi'igação, ainda que a causa alienada esteja 
deteriorada, excepto havendo dolo do aciqui-
reute. 

Art. 126 1. Si o ad quirente tiver auferido 
vantagens das deteriorações e não tiver sido 
conclemnado a indemnisal-as, o valor das 
vantagens será deduzido da quantia que lhe 
tiver de dar o alienante. 

Art. 1262. As bemf'eitoriRs necessarias ou 
uteis não abonadas ao que so.ffreu a evicção 
elevem ser pagas pelo alienante. 

Art. 1263. Si as bem feitorlas abonadas ao 
que soffreu a evicção tiverem sid? feitas 
pelo alienante, o Yaloi! dellas sem levado 
em conta da restituição devida. 

Art. 1264. Si a evicçã o fôr parcial, mas 
consideravel, pócle o que a soil.'reu optar pela. 
resci~ão do contra.cto ou pela restituição 
de parte do preço correspondente <t perda 
sofc-icla. 

Art. 1265. O valor da per.:la, na hypo~ 
these elo artigo ant~ccclente, sertt. calculado 
em relação ao que ti nha a cousa ao tempo 
da twicção. 

Art. 1266. Para poder exercer o seu di-
reito, por causa da ev!cção, deve ? ~~qui
rente denunciar ao a ltenante o 11 t1g10 no 
tempo e pela fórma que determinarem as 
.leis do processo. 

Art. 1267. Não póie o adquirent e de-
mandar pela evicção : 

I. o Si foi privado da co usa, não pelos 
meios j udiciaes, mas por cou·sa fortuito, 
força maior, roubo ou furto ; 

. 2. 0 Si sabia que a causa era alheia ou li· 
tigiosa. 

TITULO V -
DIFFERENTES ESPECIES DE CONTB.ACTO 

CAPITULO I 
DA COMPRA E VENDA 

SECÇÃO I 
DlSP OSIÇÕJJ:S Gll llAES 

Art . 1268. Pelo contracto de compra e 
venda, um dos contrahentes obriga;se a 
transferir a propriedade de uma c?usa. e o 
outro a. pagar-lhe certo preço em dmhe1ro. 

31 
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Art. 1269 . A fixação do preço pôde ser 
deixada a arbitrio de terceit'o ou terceiros, 
que os cootractantes logo desiguar·em ou 
promett ll re:n desigu~r. Si ~ terceiro . não 
accoitar a mcumben01a, flc1ra sem effetto o 
contt'acto, salvo quando fôr accordado desi-
gnar outra pessoa. 

Art. 1210. Póde tamb em a fixação do 
pr•eço ser feita pelo do mercado ou da bolsa 
em certo e determinado dia e logar. 

Art. 1271. E' nullo o contracto de compra 
e venda, qu11.ndo a fixação do preço é deixada 
ao arbítrio de utm~ das partes sómentc. 

Art. 1272 . A compra e venda, quando 
pura considera-se obrigatoria e perfeita, 
de de que as partes accordarem no objecto e 
no preço. 

Art. J·>73. Até ao momento da tradição, 
o ri cos da cousa correm por conta do 
vendedor, e os do preço por conta do 
comprador. 

1. o Todavia, os casos fortuitos, que 
concorrerem no acto de contar, marcar ou 
assignalar as cousas, que commummente se 
recebem contando, pesando, medindo ou 
assio-nalando, e que ja tiverem sido postas á 
dispo ição <lo comprador, corr·em por conta 
deste. 

§ 2.° Correm tambem por conta do 
comprador os riscos elas referidas cousas, 
si estiver em móra de as receber, quando 
postas á sua disposição no tempo, logar e 
pelo modo ajustado. 

Art. 1274 . Si, porém, por ordem do 
comprador fOr expedida a cousa para logar 
diverso, os riscos correm por sua conta, uma 
voz entl'egue a quem deva transportal·a, 
salvo si o vendedor se afastar das instrucções 
do comprador. 

Art. 1275. As despezas da tradição são a 
cargo do vendedor e as do titulo a cargo do 
comprador, salvo clausula em contrario. 

Art. 1216. Não sendo a venda a credito, 
o ventledor não é obrigado a entregar a 
cousa sem receber o preço. 

Art. 1277. Ainda concet.lido o prazo para 
po.gamento, st antes da tradição, o compt•a-
dor tornar-se insolva.vel, pó•le o vendedor 
sobt·estar na entrega <la couso., até que o 
compradO!' ue CllUQãO ele pagar DO tempo 
ajustado. 

Art. 1278. Os ascenrlentes não podem 
ven<ler aos seus doscendontos, som quo os 
outros descenden tes o cons intam expressa-
mente. 

Al't . 1270. Os po.es não po<lom r.omprav, 
nem mesmo orn lla~:Jlu. publloa, por si 011 pOL' 
interpol! l.a pesaoa, os bens dos .filhos fJOb o 
pu.tdo potlcr. 

Art. 1280. Incidem na mesma prohibiçãp: 
1·. o Os tutores, cur·a.dores, t estamenteit•os 

e administradores, em r elação aos bens con-
fiados á sua guarda ou administração. 

2. • Os rnanrlatarios, em relação aos bens 
de c•Jja administração ou alienação estejam 
encarregados ; 

3.• Os empre~ados publicos, em relação 
aos bens da União, d-s Estados, dos muni-
cipios ou estabelecimentos, de cuja adminis-
tração estejam encarregados. A mesma dis· 
posição applica-se aos juizes, arbitradores ou 
peritos que, de qualquer modo, possam in-
fluir no acto ou no preço da venda ; 

4. o Os juizes em pregados de Fazenda, se-
creta rios de tribunaes, escrivães e outros 
officiaes de justiça., em relação aos bens ou 
direitos, que estiverem em litigio perante 
tribunal, juizo, ou conselho, no 1ogar onde 
exercem suas funcções. 

Art. 1281. Esta prohibição compreheuue 
a venda ou cessão de credito, salvo entre 
co-herdeiros ou em pagamento de divida ou 
para garantia de bens já possuídos pelas pes-
soas mencionadas no n. 4" elo artigo ante-
cedente. 

Art. 1282. A disposição do artigo prece-
dente ex tende-se aos advogados e solicita-
dores, quanto aos bens e dit•eitos que, até um 
anno antes, tenham sido objecto de litígio 
em que uns e outros intervieram por sua 
~rofissão ou em razão della _ 

Art . 1283 . Si a venda si realizar á vista 
de amostras, entende-se que o vendedor ga-
rante existirem n<\ cousa vendida as mesmas 
qualidarles das amostras. 

Art. 1284. Si na venda de um immovel se 
qeterminar a respectiva area , e esta não cor-
nesponder ás dimensões dadas, tem appli-
ca.ção o disposto no cap. V do titulo anterior, 
excepto si fôt' vendido como cousa certa e a 
extensão apenas enunciativa. 

Art. 1285 . Nas cousas vendidas conjucta-
meote, o defeito occulto de uma não aucto-
llisa a rej eição de todas. 

Art. 128p . Não podem compl'ar nem 
vender reciprocamente os conjugas, excepto 
~chando-se judicialmente separados de pesson.s 
'i' bens. 

Paragrapho uuico. Não ser;i; , comtudo, ha-
yida como venda prohíbida entre casados a 
9essão ou dação orn pagamento, feita pelo 
conjuga devedor ao outro conjuga por di· 
vida anterior ao oasnmento. 

Jl.rt. 1287. Não podem os condomínios 
venrler a extranhos sua respectiva parte si 
o consorte a quizer tanto por tanto. ' 

O condominio a quem não se der conheci-
Planto da venda, pride, depositando o preço 
t1a.ver pttra si a parLe vendida, comtanto que 
v roqueira n pru.zo de ii!ais mezes, 
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Paragrapho unico. Si forem muitos os con-
domínios, preferirá o que tiver maior parte. 
Si as partes forem iguaes haverão a parte 
vendida os que a quizerem , feito o deposito 
prévio. 

sa:cçÃo n 
CL_\USULA.S ESI"ECIA.ES DA. COMPRA. E VENDA. 

A 

Retrovenda 
Art. 1288. O vendedor póde resalvar o di-

re[to de resgatar o immovel vendido, dentro 
de cer·to pra:zo, mediante restituição do preço 
e mais de:;;peza!J feitas pelo comprador. 

Art . .289. O prazo de , resg-ate não póde 
exceder de tres a unos, sob pena de reputar-se 
não escripto. As partes podem fixai-o mais 
curto, e quando não o fizerem, presume-se 
concedido o maximo. 

Parag-ra.pho unico-. O prazo do resgat~ , 
seja estipulado expressamente, seja presu-
mido, pl'evalece contra qualquer pesso!}., 
ainda que incapaz. 

Art. 1290. Na retrovenlia o vendedor con· 
serva sua acção contra terceiros adquirentes, 
ainda. que não tivessem conhecimento da 
clausula. 

Art . 1291. Si differentes pessoas tiverem 
direito de resgatar a mesma co usa e só mente 
uma o exercer, o comprador póde faze:.: in-
timar as outras para acordarem no resgate. 

§ l o Não havendo accôrdo entre os interes-
sados 0.1 não querendo um delles entrar com 
a importancia integral do resgate, caducará 
o direito de todos. 

§ ~ .. ' -Si os di1ferentes condomínios do 
predio gJienado não o venderem conjuncta-
ment l3 <7 no mesmo acto, poder<~ cada um de 
pe-_' "•' 'xercer o seu direito de resgatél sobre a t eqpectiva, parte , sem quc1 ( comprador 
possa olJrigar os demais a resgatarem-no in-
tegralmente. · 

B 

Venda a contento 
Art. 1292. A -renda a contento reputar-se-ha 

feita, sob condição su8pensiva, si. no contracto 
nãro _;J lhe tive" dl!.do nxpressamente o ca-
racte~· rle condição resolutiva, Nesta e~pecie 
d•~ ·renda entra a de líquidos e generos q-:Ie é 
possí.vel ·1rovar, 

Ar·l; . 129~. As obrigações ,;o comprador 
que recebe a cousa sob condição >1USpensiva 
são, r.t~ otV' manifeste c_ <>.cceitação, as de 
comm<datario. · 

Art. l · 9 1,. "'i dentro do prazo, ro comprador 
nã'l .ôze,- declA. •açã.c. <!' Jr;umc , rei)11t" -"e p~I' .. 
feibmen~e <t ve_da, r~uer a condiçao seja sus· 
pen~iva, quer seja resolutiva. 

Vale, todavia, como declaração tle que lho 
agradou a cousa, o pag~mento do preço, 
quando a clausula tiver caracter suspensivo. 

Art. 1295. Não havendo prazo estipularlo 
para a declaração do comprador, o vemledor 
terâ direito de intimai-o judicialmente par<~ 
que o faça em prazo improrogavel, sob pena 
de considerar-se perfeita a venda. 

c 
Preempção ou perferencia 

Art. 1296. A preempção ou prefet'encia 
impõe ao comprador a obrigação de oiferecor 
ao vendedor a cousa que vae ser vendida ou 
dada em pagamento, para que este me de 
seu direito de prelação na compra, tanto por 
tanto. 

Art. 1297. A União, o Estado ou o muni-
cípio tem o dever de o1ferecer ao proprie· 
tario o immovel desapropriado, pelo valor 
da desapropriação, no caso de se não ver i-
ficar o fim para que foi desapropriado. 

Art. 1298. O vendedor póde tnmbem 
exercer o seu direito de prelaçã0, int iman-
do-o ao comprador quando lhe constar que 
a co usa vae ser vendida. 

Art. 1299. O direito de preempção não se 
refere a outras fórmas de alienação além tlas 
declaradas no art. 1296, nem a outro direito 
real do do mini o. 

Art. 1300. Si a cousa fór movei, o direito 
de preempção deve ser exercido dentro elos 
tres dias seguintes ao em que o comprador· 
tiver a1frontado, sob pena ele caducar. 

Si fôr immovel, o direito deve ser exer-
cido dentro de trinta dias, contadoS da mesma 
fôrma e sob a mesma pena. 

Art. 1301. Aquelle que exercer o direito 
de preferencia, obriga-se a. pagai', em igual· 
dade de condições, o preço achado ou o que 
fôr ajustado, sob pena de perder a prefe-
rencia. 

>lrt. 1302. Si o comprador não fizer saber 
ao vendedor o preço e as vantagens que lhe 
offerecem pela cousa, responderá por perdas 
e damnos . 

Art. 1303. O direito de }lreferencia não 
póde s~r cedido, nem passa aos herdeiros. 

D 

Pacto de melhor compradol' 
Art. 1304.. O contracto de com-vr11, e venda 

pôde ser feito com clausula r1 '~ ·;;e desfazer', 
si dentro de üerfo prazo, r..pparecer quem 
o1fereça maior van ·a15em. 

Esto prazo não podei á excedel' '· e tres 
1•,nn os . 

Art, 1305. Salvo ·~onvenção expressa, o 
pc.ct() de melhor comprador vale por condição 
resolutiva-. . 
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Al't . J 30B . Este facto não púde t er logar 
nas v nda s de moveis . 

Art. 1307. O compradoi· prefere a quem 
oil' l ' oeJ' iguaes vantagens . 

Art. 1808. Si dentro elo prazo fixado o 
enctedo r• nüo aoceita r- proposta de maior 
antagem, a venda se reputat'tl definitiva. 

E 

Pacto oommissorio 

Al' t. !809. Ajus tado que tique des feita a 
'V ndn s\ não 1ôr pago o preço até certo 
Ltil1 , pÓde o venll do!', não pago, desfazer o 
oont1•u t ou petlü· o pr · oo . 

.:\l'L I lHO. S l'à dmittindo o comprador a 
.1\ l'G . l' o pr ço, n inda 1 àSSado o di<< : 
1. o Qunnd não fôl' itado por sta clilu-

ll la i 
\} .'' Slnll gnt· josto. co.n a que o tivesse 

irupeditlo do pngnm nto. 
P, ·uf;tl'BJllto uni . ão Li pende de cHuçJ.i.o 

l)fl,l'U, , r d :sfoit&, l10S t l'l llOS cl nrtio·o an-
t - dtH'i.~ , t\ v mia qu v l'imt' sobre oousa 
m vl. 

APITULO li 

Art. 131 8 . Não tem logar a rescisão por 
lesão enorme: 

1. 0 Nos contractos cuj0 objecto fôr duvi-
doso ou dependente de eventualidades; 

2. o Nas vendas judiciaes e arrematações 
ent basta publica ; 

3. o Percebendo [1, cousa sobre que versa o 
contra c to que se quer rescindi r ,; 

4. 0 Em favor de profissionaes, nos con-
traclos sohre objecto de sun. profissão. 

Art . 1319. Prescreve em um anno a acção 
de rescisão por lesão enorme, a cou la l' da 
data do contracto . Este lapso de tempo corre 
contra menores durante o prazo estipulado 
para o exercício daquelle direito. 

CAPITULO III · 
DAS VENDAS ALEATORIAS 

Art. 13'20. Si a venda fôr aleatoria por se 
terem vendido co usas futuras, tomando o 
comprarlor a si o risco de não virem a existir, 
o vendedor terá direito a todo o preço, arinda 
que a cou a niio venha inteiramente a existir, 
si de sua parte não t iver havido culpa. 

Art. 1321. i fór alea toria por se terem 
vondido cousas futuras, tomando o com-
prador a si o risco de virem a ~xistir em 
qualquer qnantidade, o vendedor tambem 
terá direito a todo o pt•eço, ainda que a 
ccusa venha a ex is tir em quantidade inferior 
<L esperada, si de sua varte não h ou ver, culpa. 

1 
Ma , s i a co usa não vier inteiraménte a 

~dsti r, não haveró. vendà e será restituído 
o preço r cibido. 

Ar t. 1322 . Si fôr aleàt or ia por se t erem 
vend ido causas existente ' , sujeitas a algum 
risc , e tomando compl'atl(lr a si esse risco, 
o ;•endedor terá igualmente direito a todo 

preço, ainda que a co u sa j <'i. tivesse dei-
:x~do de xistir, no todo ou em parte, no dia 
d<l contraoto . 

Art. 139 3 . A venda n,!eatoría do artigo 
an te dent e poder t\, set• annnllada como dLo· 
tosa peht parte prej udi ada, si esta provar 
CJ. \1 a outra parte não ig nora1rn a cessaçu.o 
do rísoo a, que n, cou •a estava sujeita. 

CAPITULO IV 
DA TROCA 



CODIGo' érVIL DRL\ZILEIRO 

CAPITULO V 

DA DOAÇÃO 

SECÇÃO I 

DISPO S IÇÕES OEI\A E S 

Art. 1325. Considera-se doação o aoto 
entre vivos, pelo qual uma peEsoa, por li-
beealidade, transfere de seu patrimonio uma 
cousa para com ella augmentar o de outra, 
que concorda em acceital-a. 

Art. 1326. O doador póde fixar prazo para 
que o donate~rio declare si acceita ou pão a 
doação. Si o donatario, sciente do prazo, 
deixai-o passar sem t'azer declaração, en-
tende-se que acceitou, si a doação não fôr 
sujei ta a encargo. 

Art. 1327 .. A doação não perde o caracter 
de liberalidade por ser feita em contemplação 
do merito do donatario, ou em remuneração 
de serviços prestados, ou si fôr gravada de 
algum encargo. 

E' liberal idade o excesso do valor doado 
sobre o do encargo ou dos serviços. 

Art. 1 3~8. A doação que tiver de pro-
duzir eifeito por morte do doador tem a 
natureza de disposições de ultima vontade 
e fica sujeita ao disposto no li v. IV, tit. III 
deste Codigo. 

Pc~ragrapho unico. O disposto neste artigo 
não abraoge a doação para casamento, 
ainda que tenha de produzir effeito por 
morte do doador. 

Art. 1329. A doação deve ser feita por 
instrumento rublico ou particular, conforme 
forem moveis ou de raiz os bens doados. 

Paragrapho unico. A doação verbal será 
valida si, versando sobre bens moveis e de 
pequeno valor, fôr immediatamente seguida 
de tradição. 

Art. J 330. Si a doação fôr feita a pessoa 
por nascer, compete a seus paes o direito de 
acceital-a. 

Art. 1331. As pessoas que não puderem 
contractar é fac)lltado, não obstante, acceitar 
doações puras. 

Art. 133~. A doação dos paes aos filhos 
presume-se adeantamento de legitima. 

Art. 1333. Si o doador prometter uma 
subvenção que tenha ele ser dada por pre-
stações periodicas, exti[Jgue-se a obrigação 
por sua morte, sal v o prova de vontade 
contraria. 

Art. 1334. A doação feita, em comtemplação 
de casamento futuro com certae determinada 
pessoa, quer pelos nubentes entre si, i!]uer 
por tenceiro a um delles ou a ambos ou aos 
filhos que, de futuro, hou'ferem um do outro, 
não pôde ser impugnada por fttlta de àccei-
tação, e só ficará sem effeito si o casamento 
JQi'i.o se realisar. 

Art . 1335. O doador pó ·le estipular que 
os bens doados voltarão ao seu patrimonio, 
premoerendo o donatar:o. 

A doação com clausula reversiva deve 
constar de instrumeElto publico. 

ArL 1336. E' nulla a doação de todos os 
bens, sem reserva de uma parte ou de uma 
renda sufficiente para a subsisteucia do 
doador. 

Art. 1337. E' f;ambem nulla a doação na 
parte em que exceder a porção de que o 
!iloador poderia dispor por testamento, no 
momento da doação. 

Art. 1338. A doação do conjuga adultero 
ao seu cumplice póde ser annullada pelo 
outro conj uge ou por seus herdeiros até 
quatro annos depois de dissolvido o matri-
monio. 

Art. 1339. A .doação feita conjunctamente 
a di versas pessoas, sal v o declarção em con-
trario, considera-se feita por partes i guaes 
a cada uU1a . 

Paragrapho unico. Si os dona ta rios, porém, 
forem marido o mulher, entender-se ha ou-
torgado entl'e elles o direito de accrescer. 

A1·t. 1340 . O doador não é obrigado a 
pag11.l' juro.l moratorios, nem é sujeito á 
evicção, salva a disposição do art. 357. 

Art. 134!. O clonatario é obriga.do a cum-
prir os encargos impostos no acto da doação, 
si forem em beneficio do doador, de terceiro 
ou de interesse geral. 

Si o encargo mr· desta ultima especie!. o 
Ministerio Publico pó ·le exigir sua execuçao, 
depois da mode do doador, si este não o 
tiver feito em vida. 

S ECÇAO Il 

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

A:rt. 1$42. A doaçã0 ó revogavel, além 
dos casos em que o é qualquer contracto: 

1. 0 Por ingratidão do clonatario; 
2. 0 Poe inofficiosidade. 
Art. 1343 . A supel'veniencia de filhos le-

gítimos, ou claquelles a quem .competir !e-
g itima. , annulla de pleno dn::erto. a doaçao, 
si o doador ao tempo della nao tmha algum 
1ilho ou descendente. 

Art. 1344. Revogado por essa causa a 
doação, os bens doados revertem livres d_e 
encarg·o e com os fructos, desde o nasci-
mento dos filhos. 

AI't. 1345. O direito de revogar as doações 
por ingratidão não póde ser de antemão re-
nunciado. _ 

Art. 1346. A revogação por ingratidao 
só tem cabimento : 

1. o Si o donatario atten tou contra a vida 
do doador; 

2. o Si commetteu contra elle offensa 
physica ; 
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3.o Si o injuriou gravemente ou o calum-
niou; 

4. '' Si lhe negou apmento, estando neces-
si tarln e podendo tlar -lh'o o dorntario. 

Art. 1347. A revogação por ingratidão 
dove sor demandada deutro de um anno, a 
cont 1r do momento om que o doador tiver 
conhecimento do facto que a póde aucto-
risar . 

Art. 1348. O direito de que tracta o ar-
tigo precedente não se transmitte aos her-
deiros do doador, nem attinge os do dona-
t.Hio ; mas estes paLiem pt•oseguir na acção 
iniciada pelo doador, e co9tra os herdeiros do 
donnlario pódo ser continuada, si este fal-
lecer depois de contestada a lide. 

Art. 1349. A revogação por ing·ratidão não 
prejnrlica os direitos adquiridos por terceiro, 
nem importa obri6·ação de restituir os fructos 
percebidos antes da contestação da lide ; mas 
sujei ta o donatario a pagar os fcuctos pos-
tet•iores e o valor médio das cousas que não 
puder restituir em ospecie. 

Al't. 1350. Não estão sujeitas á revogação 
por ingratidão as doações puramente remu-
nero. tor•ins, as onet':\das com encargo, as que 
se fizerem em cumprimento de obrigação na-
turul e as feitas para determinado casam eu to. 

Art. 1351. A doação onerada com encargo 
poil ct•á ser revogada por inexecução delle, 
desde que o donatario estiver em mora. 

CAPITULO VI 

DA LOCAÇÃO 

SECÇÃO I 

LOCAÇÃO Dll CO USAS 

Dispo~içõe s ge1·aes 

Art. 1352. Na locação de cousas, uma das 
partes se obriga a cctler, durante certo tempo 
o uso e gozo de causa não fuugivel, medi-
ante certu. retribuição periodica- aluguel 
ou l'enda. 

A locação de immoveis chama-se tambom 
arreutl.amento. 

Art. 1353. O locador é obrigado: 
1 . • J\ entregar ao locatario a co usa alu-

garia, com suas pertenças, em estado ele 
suvir ao U3o a que é destinacla, e a mau-
tol-a nesse estado dut'ante o tempo dl lo· 
caçiio ; 

2.0 A ga,rantir·lhe, durante o temclo do 
contl'rtcto, o U8o pacltico da cousa. 

Al't. ::J354.. Si, dut•ante o Lernpo da locaçi:o 
a c >ltS·t se deteriorar som culpa <lo Iocatario 
pó \c c;to ou _p~tlir reduoção porpo t'cionat do 
Pt'Llço, ou rosJl tr do contracto, ro caso rle nií.o 
::;ot•vi r• a co usa para o fim a que era desti-
na·ta. 

Art. 1355. O locador é obrigado a garantir 
o locata,rio contra os embaraços ou turbações 
de tercairos, fundad·as em direito que tenham 
sobre a causa, e responde peloSJ defeitos ou 
vi cios de lla anteriores á locação. · 

Art. 1356. O locatorio é obrigado; 
1. o A servir-se da causa alugada para os 

usos convencionados ou presumidos, con~ 
forme a natureza da causa e as circumstan-
cias, e a empregar nella o cuidado que teria 
com causa sna; 

2. 0 A pf~gar pontualmente o aluguel ou 
renda nos pra.zos ajustados e, na falta de 
ajuste, segundo o costume do logar; 

3. o A levar ao conhecimento do locador as 
turbações de terceiros, fundadas em direito ; 

4. 0 A restituir a causa, finda a locação, no 
estado em qne a recebeu, ~al vas as deteria· 
rações provenientes do uso regular. 

Art. 1357. Si o locatario empregar a causa 
em uso diverso do convencionado ou daquelle 
a que é destinada, pôde o locadol' rescindir 
o contracto e exigir perdas e damnos. O · 
mesmo direito lhe cabe si, por abuso do lo-
cataria, a causa alugada f'ôr damnificada. 

Art. 1358. Havendo estipulação de prazo 
para a duração do contracto, não é licito ao 
locador, antes do vencimento, haver a cousa 
alugada, nem ao locatario restituil-a, salvo 
pagando este o aluguel, pelo tempo que 
restal' e si fôr o locador, perdas e damnos de-
currentes desta infracção. 

I Art. 1359. A locação por tempo determi-
nado cessa de pelno direito findo o prazo es-
tipulado e independentemente de notificação 
ou aviso. 

Art. 1360. Si, findo o prazo, o locatario 
cqntin.uar na posse da causa alugada, sem 
opposição do locador, presume-se prorogada 
a condução pelo mesmo aluguel, mas sem 
pptzo determinado. 

Art. 1361. Si, notificado, o locatario diexar 
do fazer a restituição da causa pagará, em-
q,lanto a tiver em seu poder, o aluguel que 
o locador arbitrar e respondera pelo damno 
que a c:::ntsa venha a so:lfrer, embora prove-
niente de caso fol'tuito. 

Al't. 1362. Si durante a locação fôr alie-
n:Ji,da a causa, não fica o adquirinte obrigado 
a 'respeitar o contracto, si a isto não se com-
pr1ometteu. 

Paragrapho uuico. Nos at'reudamentos, 
pqróm de immoveis, o novo aiquirinte não 
pc\de despeuil· o locatario sem observal' os 
pr1aws prescl'iptos no art. 1376. 

Al'Íi. 1363. A locação por tempo determi-
na.rlo ni11 S'l extingue por morte do locador 
nem do l.:Jcat:l''io, passando a obrigação aos 
l)(wdeiros do um e de outro. 

Art. 136'1. Si o locah,r.io deixar de pa()'ar 
o alngucl na época do vencimento, o locador 
poderá assignar-Jhe um prazo pa. a o paga-
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mento declarando que cessa rá, de pleno 
direito, a locação, si, decor rido o tempo 
marcado, o pagamento não se eiTectuar. 

Art. 1365. Não é licito ao locatario retei 
a causa alugada, excepto no caso de bemfs-
torias uecessarias, ou de bemfeitorias uteo 
feitas estas com consentimento" expresw di 
locador. 

B 

Locação de predios 

Art. 13 )7. A locação de predios póde ser 
estipulada por qualquer tempo que não ex-
ceda de dez annos, salvo reconducção. 

Art. 1366. Não havendo disposição ex-
pressa em contrario, o locatario ele um predio 
por prazo fixo póde sublocai-o no todo ou em 
parte, antes ou depois de tel-o recebido, ou 
emprestai-o, continuando responsavel para 
com o locador pela conservação do predio e 
pelo pagamento do aluguel. 

Paragrapho unico. Póde tambem ceder a 
locação, consentindo o locador. 

Art. 1368. O sublocatario responde, subsi-
diariamente, ao senhorio pela importancia 
que dever ao sublocador, quando este fôr de-
mandado, e ainda pelos alugues que se ven-
cerem durante a lide. 

Art. 1375. O locatario é responsavel pelo 
incendio do predio, si não provar ca~o fortuito 
ou força maior, vicio de construcçao ou pro-
pagação de incendio de outro predio. 

Paragrapho unico. Si o predio incendiado 
fór habitado por mais de um inquillino, todos 
são responsa v eis pelo incendio e até o pro-
prio locador si nel!e ha.bitar, cacla um em 
proporção da parte que occupar, excepto 
provando-se que o incendio começou na parte 
do predio utilisada por um só dos moradores, 
o qual sera o unico responsavel. 

Art. 1376. Ao locatario do predio, notifi-
cado para entregai-o por não convir ao lo-
cador mais a continuação da locação de 
tempo indeterminado, concede-se o prazo de 
um mez para desocupai-o, si fôr urbano, e 
ele seis mezes, si fôr rustico. 

c 
Disposições especiaes aos predios urbanos 

Art. 1377. Não havendo estipulação em 
contrario, o tempo da locação do predio ur .. 
bano será reguldo pelos usos locaes. 

D 

Disposições especiaes aos predios rusticos 
Neste caso, notificado a acç,ão ao subloca- Art. 1378. O locatario de predio r ustico 

tari0, si não declarar logo que adeantou deve culti val-o segundo o costume do Ioga r 
alugueis ao sublocador, presumem-se fraudu- e de modo que o não damniftque, sob pena 
lentos todos os recibos de pagameutos adean- de sujeitar-se á rescisão do contracto e ao 
tados, a menos QUe não constem de escripto pagamento de perdas e damnos. 
com dat11. aut.henticada e cer>ta. Art. 1379. A locação sem prazo deter-

Art. 1369. Salvo o caso do artigo antece- minado presume-se contractado pelo tempo 
dente, a sublocação não estabelece direitos necessario para o locatario concluir uma co-
nem obrigações entre o sublocatario e o se- lbeita. 
nhorio. Art. 1380. O locatario por tempo indeter-

Art. 1370. Rescindida ou finda a locação, minado, que não quizer continuar no predio, 
resolvem-se as su blocaçõPS, sal v o o direito deverá prevenir o senhorio com antece-
de indemnisação qt1e possa competir ao sub- <.lencia de seis mezes. 
Jocatario contra o sublocador. Art. 1381. Si a colheita de um anuo se 

Art. 1371. Durante a locação, o senhorio perder no todo, ou, ao menos, na metade, 
não púde mudar a fól'ma nem o destino elo .por qualquer ·caso insolito, sem culpa do 
predio alugado. locatario, pude este pedir abatimento propor-

Açt. 1372. Si o predio necessita r de repa· cional no aluguel, salvo ao locador provar 
rações urgentes, o locatario é obrigado a que o prejuízo desse n.nno foi compensado 
consentir nellas. pela colheita extraordin::tria dos dous imme-

§ 1. o Si os reparos durarem mais de quinze cliata!llente anteriores. 
dias, pó de pedir abatimento droporcional no § I. o Esta reclamação só pó3e ser feita 
aluguel; dentro do anno da co lheita perdida. 

§ 2. 0 Si durarem mais de um mez e to- § 2. 0 Si a reclamação fi\r feita no ultimo 
lherem o uso regular do predio, poderá ser anuo da locação, o locador podera oppor ao 
rescinclido o contracto. locatario as colheitas abundantes que teve 

Art. 1373. Incumbem ao locador, salvo durante todo o tempo elo contracto. 
clausula expres~a em contrario, todas as re~ Art. 1382. Si a locação fôr só por um anuo 
par ações de que o predio precisar. e neste o loca ta rio justificar prejuizos, _por 

Art. lil7<L O locatario tem o direito de força maior, ao menos, da metade dO: colheita, 
exigir do senhorio uma descripç~o do estado póde pedir abatimento proporct~nal do 
do predio no momento de recebei-o. alugul e mesmo a remissão total, st prova!' 
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que a colheita apenas cobriu as desp~zas do 
ctlsteio. 

Art. 1383 . O locat~rio não tem, porém, 
uireito a red ucção do aluguel, EÍ é~ perda 
uos fructos- J'<lt' posterior á colhoita, salvo 
si o aluguel era devido em uma quota dos 
ftuctos, e provar que não incorreu em móra 
do pagtunento, nem em culpa, pela guardo dos 
mesmos. 

Art. 1384. Cessa este direito quando o lo-
catario, no contracto, tivel' tomado sobre si 
o risco dos casos fortuitos . 

Paritgro.pllo un.ico. Não se Gomprebendem 
nestes casos os ordinarios de chuva, saraiva 
ou geada, mas só os extraordinarios de 
inundação, guerra ou incendio casual ou pro-
posito.lmeu t(l ateado por pessoas ex trauhas. 

Art. 1385. o locatario que sahe é obrigado 
o. consentir ao que entra o uso das accommo-
dações necessarias paro. que este comece o seu 
trabalho; e, reciprocamente, o loca lario que 
entra deve :facultar ao que sabe o uso do 
gue lhe é necessario para a colheita, con-
torme o oastume do logar. 

n:cç."í.o rr 
f.OCAÇ' ÃO DE SE RVIÇOS 

A 

Disposições geraes 

Art. 1385. Toda a espeoie de serviço ou 
trab:llho licito, material ou immaterial, ]::Õlle 
•er oontraclaua medütnte retribuição em di-
nheil'o. 

Parttgrapho unioo. Si o contracto não fôr 
rett·ibui clo eu si a relribnição não fôr em 
dinheiro, não sel'lL locaçl1o; mt~s, não obstante, 
l'eger·se-ha pelfls disposições desta secção no 
quo lhe fut' n pplicn.vel. 

Art. 1387. Pr·e ume-se sem 1.m~ prestado em 
vista de retri bulçilo, o serviço protlssiomll 
ou que constitlle rxteio de vida. Si o salario 
não fOr• expressn.meute ajustado, será 11a 
falta de tabella ou ttuifo. legal, o do cos-
tume, ou fL a(LO POL' arbitramento, conf'orme 
as oiroumsta.ncins. 

Art. 1388 . 1n nccô t•clo r ciproco, a pre· 
tn,çíio de s rvioo e o direito no~ mesmos nílo 

podem, ser cedi elos . 
Art. 1389. sulario devo set' pago depois 

de Pl' sbttdo o s rviQO; tli pot• convenção ou 
oostttme ni.ío tivet· rle Mar ad antudo ou feito 
por pres to.oOes . 

Art. 139 . Sl cre1lor elos serviços es tiver 
em m6t•a do r oe!Jol-os, p6i.le o de v clot• e:xlglr 
o salario njustttdo sem t1oar obt•lgado a pre$M 
tll.l•OS de j,OlB. 

Paragr11pho un!oo, fiGm 0mbargo desta d!H· 
:poaiofio sot•tt deduz!Ja tlt~, lmpm· ~anttltt a pagM 
o valor quo o dovedol! poupou, deixando d.o 

prestar o sserviços, prestando·os a outrem, ou 
o que deixou de adquirir por não tel-os 
prestado. 

Art. 1391. Si durante curto prazo, o deve~ 
veclor dos serviços- ficar impedido de os 
prestar por molestia ou outra razão analoga, 
será <YSeu salario deduzido do fundo de be-
neficencia que, por veutura, cxistit' no esta 
belecimento e, na falta deste, descontado em 
metade, pelo tempo do impedimento. 

Pa1 agrapllo uni co. Neste caso, é o credor 
dos serviços obriga.do a soccorrer o devedor 
ou mandar tratü o á custa do seu salario, si o 
nã.o quizer fazer por caridade. 

Art. 1392. O prazo da loca~ão presume-se 
renovado si, findo o estipulado, continuarem 
os serviços tt ser pre:; tado ·sem impugnação, 
tanto de uma como de outra parte contrq~ 
cta.nte. 

Art. 1393. Não havendo prazo determi:lado 
póde qualquer das pat'tes rescln~ir o-con~rMto 
quando entendel', mechante aVlso prév1o. 

Art. 1394 . O prazo dos serviços póde ser 
determinado por convenção, costume do 
lagar, mtureza delles ou :fitn para que forem 
contractados. 

s 1. o Si o salario tiver sido fixado por mez 
ou por tempo IJ).aior, o aviso de que tracta o 
artigo precedente d.eve ser dado com quinze 
dias de antecedencia . 

§ 2. 0 Si tiver sido fixado por semana. ou pol' 
quinzena, o aviso deve ser dado com cinco 
clia1s de antecedencia. 

~ 3. o Si ti ver sido fixado por dia, o aviso 
cteyerá ser dado de vespera. 

A\.rt . 1395. Havendo justa causa, podem as 
pl1.j' tes res,lir do contr-t~,cto antes do termo 
tlxp,do, ,;em observancia dos prazos indicados . 

Art. 1396. E' nulla a clausula de pre~ 
stação de serviços por toda a vida ou por 
te!ppo que, provavelmente, correspouda á 
duração da vicht do devedor. 

Art. 1391. O contra.cto de serviço de me· 
narres só póde set' celebrado com <1. pessoa a 
cujo cargo estiverem ou que os repri?síl'ntar. 

A.rt. 1398. Si o menor de doze annos não 
tiv~r quem o represeu te ou tiver sido reco-
lh i\10 em tenrn. idado, não te1·á direito ao sa-
lal'Jo, mas deve ser alimentado e receber in-
stt'tlCçõ.o primaria a custa da pe soa a que1n 
pr sta, se r·viços. · 

pt. rt, l ~IJ9. Depo~s dos doz~ anno~, o menor 
t m du•etto o. so. la t·to proporc:wnal a sua Idade 
s x.o e oonc1i ç1o, s~guodo o costume do loga.t·. 

~
rt. 1400. Nas Jlliuas , fabrica· e of:fioinas 

nu so adml ttlt;ü.o operarias menores de doze 
an OI!J. 

4rt.I 1!0l. O• opernrios de doze adezeseis 
atlqos não $erã.o ollrlgtvlos o. preson.e serviço 
nt~fi mmas, fttlJri u,s e o!fioinn.s, por mais de 
se!~ llor.uJ d1tlr1o.s. 
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A rt: 1402 . O credor de serviços deve pro~ 
videnciar para que, por falta de hygiene ou 
de segurança nos lagares da prestação elo 

· serviço, ou nos dormitarias, quando por elle 
fornecidos, não aconteça damno á saude dos 
operarias, Eob pena de responder pelo pre-
juízo causado. . 

Art. 1403. As disposições geraes, sob a 
letra A secção li deste capitulo, não regem 
os ·serviços dos funcciouarios publicas, nem 
os dos colon( s ou immigrantes extrangeiros, 
os quaes serão regulados por disposições 
especiaes. 

B 

Serviços domesticas 

Art. 1404. Considera-se serviço domestico 
o que e prestado em casa do amo, ou suas 
tlependencias, por criado oa serviçal para 
esse fim retribuído. 

Art. 1405. Este serviço pôde ser con-
tractado por tempo determinado ou sem 
determinação de tempo. 

Quando não foi ajustado o tempo, entende-
se que o prazo é de um mez nas cidades e de 
um anno no campo, salvo costume local em 
contrario . 

Art. 1406. O genero de serviço e o salario 
serão determinados a aprazimento das partes 
e, no· silencio delles, presume-se que o criado 
é obrigado a todo o serviço compatível com 
suas forças, sexo e condição, e, que o salario 
é o do costume, pago mensal mente ou por 
semana, confarme o genero de serviço e o 
costume do lagar. 

Art. 1407. O serviçal contt·actado por 
tempo certo , ou sem determinação de tempo 
não póde ausentar-se nem despedit'-se sem 
justa causa e a viso ao amo, dado com ao te-
cedencia de quinze dias, nas cidades, e de um 
mez, no campo. 

E' dispensado o aviso occorrendo caso ur-
gente e imprevisto. 

Art. 1408. Considera-se justa causa: 
I ,o Nece8sidade de cumprir as obrigações 

legaes incompatíveis com a continuação do 
, serviço ; 

2. 0 Perigo manifesto de algum damno ou 
mal consicleravel ; 

3. 0 Molestia que impossibilite o criado de 
prestar serviço durante um mez ; 

4. o Mudanç11 de resiclencia do amo para 
Jogar que não convenha ao serviçal ; 

5.° Falta de cumprimento do contracto por 
parte do amo ou qualquer excesso por elle 
commettido contra o criado, não sendo por 
este provocado. 

Art. 1409. O criado que se despedil•, com 
justa causa, tem direito a todo a salario ven-
cido. · · 

Vai . I 

Art. 1410. O criado que se despedir sem 
justa causa, e aviso opportuuo, ou abandonae 
arbitra.riamente o serviço, perderá direito ao 
sala rio vencido. · 

Ai't. 141 I. Não podE>r<í. o amo despedir 
sem justa causa~ crh\do, excepto: 

I . o No caso de inhabilidade do criado para 
o serviço ajustado· ou de manifesta e persis· 
tente negligencia no cumprimento de suas 
obrig~õY; ' · 

2. 0 Tenclo o criado vicias ou molestilt con-
tagiosa; 

3.° Cahindo o amo em pobreza ou fallindo; 
4. 0 Mudando-se para outro muuicipio. 
Art. 1412. O amo que despedir o serviçal 

sem justa causa, antes de findo o tempo do 
ajLlste, pagar-l he-ha pot' inteiro o sa lltrio 
correspondente a todo o tempo ajustado. 

Art. 1413 . O serviçal é obrigado : 
1. 0 A cumprir ordens do amo em tudo que 

não fôr illicito ou contt·ario ao contracto; 
2. o A fazer o serviço que lhe incumbe, 

com diligencia, cuidado e boa vontade; 
3. o A vigiar pelas co usas do amo e evitar, 

podendo, qualquer damno a que w achem 
expostas; 

4. o A responder pelas perdas e damnos 
que por culpa delle o amo soffrer. 

Art .. 1414. O amo é obl'igado: 
I .0 A velar pelo serviçal, sendo menor, e a 

corrigil·o, como si fôra seu tutor; 
2." A indemnisal-o das p3rdas e damnos 

que soffrer por culpa sua; 
3. 0 A socorre l-o e mandar tratal-o, no 

caso de molestia, podendo deduzir de parte 
dos salarios as despezas, si não preferir fazel-o 
por carid9.de, não tendo o serviçal família 
uo lugar ou qualquer outro recurso. 

Art. 1415. O serviçal que abandonar ar-
bitrariamente o amo, antes' de findo o tempo 
do ajuste, perderá direito aos salarios rela-
tivos a esse tempo, Yencidos e não pagos. 

Art. 1416. O amo que despedir o serviçal 
semjusta cau.~a, antes de findo o tempo do 
ajuste, seríL obrigado a pagar-lhe o salario 
por· inteiro. 
· Art. 1417. O amo póde descontar no sa-
lario do serviçal a importancia dos damnos 
que este lhe haja causado, sa.l v o o direito 
do serviçal de oppor-se ao desconto, no caso 
ele injustiça. 

Paragrapho unico. Si o amo não fizer o 
desconto no momento do pagamento, não 
terá acção contra o serviçal sinão durante 
um mfz depois ela sua desped ida ou do termo 
do contracto. 

Art. 1418. Si o contracto não foi celebrado 
especialmente em attenção ao anno, a lo-
cação de serviços não se extingue com a 
morte delle. . 

Art. 1419. Terminn,clo o tempo elo con-
tracto, pó Je o criado exigir do amo um 
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~~;Ltoa taclo oscrípto do tempo em que prestou 
0 l!lal' VlQO Q UO mOUO por ClUe O prestou. 

c 
Sorviços immateriaes 

Ad. 11120. Os Sel'vlços . immateriaes, a 
Stlh r, o.qtwlles om quo p1·edomiM o tt·a-
balho intollectual, podem ser contractados 

pagos llal'11zií.o elo te rnpo do tralbalho ou 
do va!Ol' tlit olmt do ser vi ço. 

At•t. 142 1. Aos q.ue forem contrnctados ou 
t1 v l' 111 set· po,goa n1t l'azão do tempo teem 
applloa9ti.o os nrts. !393 e 1395. 

Art . 1 42~ . Ommtlo não forem contra-
otatlos o tl Vt t'em s r pagos em razü.o do acto 
pt·t~lioado, L'to set•vlQo p1• stado pat·a certo 
Hm,, ou ~o Lrn.bolho élltlOJ11tn(m dado, será ,~ 
l' tt•lbUIQlM) fi.. ntln por urbltru.mento attenta 
a imp l'lo.n~ia dos Set·viços, t\ l'eputação de 
quotrl os tt ,]' pr stn.do eas posses de quem 
o ltou I' l' r oe!Jldo. 

rt. 1·123. scontro.dos o m esoriptores 
lH.ttill'a t?s e o.1·tisto.s, q tle se enoanegn t·em ctà 

mpo rçtto de o rt1t obm p:!.t'a s t' publicadtt 
ou . •plol·adt\ ~ reg m~se pelo dispo to no 
ot\11· /I doslo httnlo. 

t l't. H ·L s di'pOiQoS 1•ltüivas ao 
sm· l ms imtwttm·lit'S o.ppllonm·• no' de.man· 
uíi.tt\l'lOs qn tUsso th~~1tn pr tlssi:o, nlndn. 
I'J.Uaudo quem os pre ·tons Ja l' pt·es ntnute 
ti thm do_n B' lo, oomo nd vog·tulos on pt'O-
Ut\\d r JUd.I in s) qutJ.nt!o Cnn ionnrem 

~(}li! p<·ouurtl.\lt'to dM pn Pt~s o bel\d r s d..l 
dlvtdi.\S qunndo d\Li~·ou ittt m ~t cobrll.UQI\ 
Hll'ldl!wt 'pOL'ol'lntug m ou ommissiio, sem 
t~I tu mo.ttilat do t't~ to·. 

I 1l'Ugl'\Pho unl O l~ i U.lll n,lvas ttS ni'po-
~ttJ{}es dest1 dlgo r l:\ti vns l\0 tiluntl!\to 
:.\ do dtgo comm t in.l ·obr mnndn.tÓ 

nm1t ~tto n lt.ll' lmMl. 

D 

que lhes são confiadas, as mesmas obrig-a-
ções que os depositarias. 

Art. 1428. Os encarrega·los de transpoete 
são obrigados não só pelos obje3tos que elles 
provrios recebe.rem, como pelos que forem 
rec; bidos por seus auxiliaees ou subordinados 
ou que fiparem {~disposição deste nos Jogares 
para esse fim destinados. 

_Art_. 1429. As mesmas pessoas respondem 
oao so pela perda das causas confiadas <L sua 
guarda, como pelos Jamoos ou avarias que 
so1fram até serem entregues ao destinatario 
no Jogar de seu destino, sal v o si se provar· 
que o> damnfJs ou avarias resultaram de de-
feito elo acondicionamento, notado no recibo, 
ou ele força maior ou caso fortuito, indepen-
dente das referidt'S pessoas, dos seus pro· 
postos e da qualidade e capacidade dos meios 
de tran porte. 

Art. 1430. Respondem tambem pela móra, 
quando houver prazo estipulado ou usu(I,J 
para o serviço, ou fôr extraordinaria e nãn 
Ju titicada por força maior ou caso fortuito. 

At·t. 14.31 . . Tendo sido convencionado o 
moela poe que eleva set• feito o transporta, 
o conduct.or que o fizer por outra fôrma, res-
ponder<'~ pela. perda ou avaria, ainda pro-
vemente de caso fortuito ou força maior, 
salvo si provar que aconteceriam, quando 
mesmo o tizosse pelo modo convencionado. 

E 

Empreitada 

Art. 1431). O empreiteiro de uma obra 
pti.\e contribuir para lia cbm o seu tl'aba.lho 
~~ 'm nte, on tn.mbem com os materiaes. 

Al't. 1433 . Quando o empt•eiteiro fornece os 
mo.t rhtes, cm'l'em por sua conta os r iscos até 
~~o mom nto dt> entrega da obra, a contento 
d qu m a eno mmendou si te não es tiver 
t m lllÔt'R de receber. Si estiver, supportarã 
pot• ignnl1t importancia dos r•i cos. 
T Art. 143"1. i. o empreiteit'O rornecer só~ 
jll n te o. mão de o i.J1'1t, o dam no ou p r da. da 
uoma cot•re por conta rl.o dono, <tlvo culpa 
do mpt· it .i1· • 

At·t. 143.1. i, n a o do ttl.'tigo antece -
ti u te n. ou ll. perecm· aut de eu tregu , 

iem mót•a do d uo em ulpa do emprei-
h·o, ·to perd tamb m o seu alal'io, i 

tlto pronu• que n, per llO. r nltou de rlet'eito 
~o tUtttl'lt'inl t) qno m tempo pr testou 
t:mlt'a l\ qm\otirlatl • ou qualidade do me mo . 

.A1't. l·f !L ::) i :t obl'<t f'l' ti pa.rt ~ dis-
~tu l't\ , ou Jl c· uH didt>, o empreiteiro tem. 
flil' ito a qu • ua v l'ili via ta.mb m pot• 
pu.1·t . l resnmG· ·e l'Uluado t ndo o qn& j<~ 
lhfilt' shtn pngo. 

Mt. 1 t:r!. do nolnhla n. ol1rn. d a fu'.l 
@)ln njust , tl o tum do logat', o dono · 

lwtgt\do t\ r u h l·<'. Pod t•ü 1) t• m, etrjêi • 
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tal-a si o empreiteiro se Üver afastado _das 
iostrucçõcs e planos dados ou dos preceitos 
technicos em trabalhos da mesma natureza. 

Art. 1438. No caso do artigo antecedente, 
se"'unda parte, póde o que encommendou a 
ob~a, 6,111 vei de enjeitai-a recebei-a com aba-
timento do preço. 

Art. 1439. O empreiteiro é obrigado a 
pagar 0s materiaes que recebeu, si por impe-
rícia os inutilisar. 

Art. 1440. ' Nos ooutractos de empreitada 
euifficios ou outras construcções considera-

. veis, o empreiteiro de materiae~ e de ~~x
ecução é responsavel, durante mnco aonos, 
pela segurança ou solidez do edificio ou con-
stru0ção, tanto em razão da qualidade dos 
materiaes, como da firmeza do solo, excepto 
si houver prevenido com o tempo o dono 
da. obra de não achar o solo sufficientemente 
firme. 

Art. 1441. Quando um architecto ou con-
structor se incumbir, por empreitada, de obra 
segundo plano acceito ..,..pelo dono, não póde 
pedir augmento de preço _por encavecimento 
dos salarios ou do materml, nem por alte-
rações ou augmentos no mesmo plano, salvo 
si apresentar auctorisação escripta do dono 
tJ.a obra para essas alterações ou augmentos. 

Art. 1442. O dono rla obra pôde rescindir 
o contracto, mesmo depois de começado o tra-
balho, indemnisando o empreiteiro das des-
pezas e do trabalho feito assim como da me-
tade dos lucros que poderia ter si concluísse 
a obra. 

Art. 1443. O contracto de empreitada re-
solv.e-se pela morte do empreiteiro, ou por 
impossibilidaüe de proseguir na obra, mas o 
dono fica obrigado a pagar aos herdeiros, na 
proporção do l!Jreço ajustado, a importancia 
do trabalho feito e dos materiaes preparados 
e postos ao pé da obra, que puderem servir 
para a continuação della. 

Paragrapho unico. O referido contracto 
não se rescinde pelo fallecimento do dono da; 
ebra. Os herdeiros destes são obrigados a 
cumpril-o. 

Art. 1444. O empreiteiro responde pela 
<'jUantidade da obra e pela idonllidade dos ope-
rarias que em.pregar. . 

Os earpint~iros, pedreiros ou outros offi-
ciaes, ou fornecedores de materia·.Js, com 
quem o empreiteiro esteja em atr·azo, podem 
embargar, qnanto baste para seu pagamento, 
as quantias que o douo ainda lhe dever pela 
empreitada. 

Art. 1445. Os operarias que contractam 
em globo e directamente uma obra ou uma 
serie de obras do seu officio, são a respeito 
dellas considerados empreiteiros e sujeitos 
íLs reg·ras dos artigos antecedentes. 

Art. 14413. As disposições da lettra E ap~ 
plicam-se á sub-empreitada. 

Fornedmentos 

Art. 1447. São fornecedores qs que me• 
diante certo preço, se encarregam (le prover 
a outrem das cou~as de que precisa, obri-
gando-se este a recebei-as corr:o comprador 
ou locatario. 

Art. 1448. O fornecim~nto pôde ser con-
tractado por tempo determinade ou indeter-
minado, por preço fixo ou variavel, total ou 
parcial. 

Art. 1449. Quando contractado per prt~ço 
total, o fornecedoe não terá ,obrigação de for· 
necer mais do que a quantidade ou porção 
promettida. . 

Quando fôr contractada por preço parem!, 
isto é, a tanto por certa quantidade ou me· 
di da será o fornecedor o brigado a · fornecer a 
qua~tidade que de occasião lhe fóe e~ig-ida; 
salvo si a outra parte, ·para lucro, eXJgn· em 
prejuízo do fornecedor quantidade visivel-
mente desproporcional ao seu consumo. 

Art. 1450. Este contracto pôde ser res-
cindido pelo fornecedor, si o fornecimenlo ou 
o modo de fazel-o tornar-se impossível por 
circumstancia não prevista. ao tempo do con· 
tracto. 

Não pó de, porém, pr:etender a_ rescisã? ne_m 
reclamar augmento do preço ou mdemmsaçao 
por se haver tornado, em vista das circum-
stancias, mais oneroso o fornecimento. 

Art. 145!. Póde sel-o igualmente pela parte 
a quem é feito o forn~cimento, si po_r mu-
dança de circumstanctas tornar-se wutll, 
com tanto que receba o que se acha em via de · 
ser entreg·ue, pague as despezas feitas com o 
já encommendado e satisfaça ao fornecedor o 
lucro que poderia ter. 

Si o fornecimento em via de ser entregue, 
ao tempo da rescisão do contracto, fôr. rejei-
tado pôde o rowecedor requerer que seJa ven-
dido por conta do outro contractante. 

Art. 1452. Si o forneoimentofôr por tempo 
indeterminado, poderá ser rescindido quando· 
bem aprouver a qualquer das parteS; com· 
tanto que "o previna a ou_tra co~ a antece- · 
dencia que !!S circumstanc1as exrg1rem, 

Art. 1453. Realizado 0 fornecimento por 
e:lfectiva entrega, é-lhe applicavel o disposto 
no cap. II deste titulo, si a pat'te a quem é 
Ceito l'ôr comprador; e o disposto no cap. Vlll, 
si fôr locatario. 

Art. 1454. As disposições antecedentes nã,o 
são applicaveis aos fornecimentos contra· 
ctaclos com o Governo da União ou dos estados 
com as municipalidades ou com as. re~ar
tições pttblicus, ~si houvet' em contrat'IO ler ou 
regu\amentõ especin.l, 
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CAPITULO VII 

Aprendizagem 

Art. 1455. O contracto de aprendizagem, 
pelo qual uma das partes se obriga a ensinar 1 
a outra uma industria, arte ou officio, póde 
ser celebrado entre maiores e menores devi· 
damente auctorisados. 

DO EM PRESTIMO 

SECÇt\0 I 

COMMODATO 

Art. 1464. O commodato recahe sobre 
cousas não fungíveis, é gratuito e perfeito 
pela tradição. Art. 1456 . Quando celebrado por tempo 

iud.eterminado, entende-se o sufficiente para 
o clJsmpulo ou aprendi z, ficar perito no otilcio 
ou arte ou inclustria. 

Art. 1457. A remuneração do mestre póde 
ser a prestação de serviços do proprio otncio 
ou inctustria por parte do aprendiz, por tanto 
tempo quanto valha o ensino, comtanto que 
n1ío exceçla a cinco annos. 

Art. 1458 . O mestre ó obrigado a ter em 
sua companhia o aprendiz, si outra cousa 
não for convencionada, ali mental-o, velar 
por elle como si fosse pae ou tutor, responder 
pelas faltas delle e dos que tiver em sua 
companhia, os quaes são considerados seus 
subordinados e dependentes. 

Art. 1459. São applicaveis a este con-
tracto, quando celebrado com menores as 
disposições dos arts. 1397 a 1399. ' 

Art. 1460. Só póde ser rescindido este con-
tracto: 

I. o Por inexecução das obrigações contra-
h idas · · 

2o• 'por máo tratamento da pllrte do 
mestre ; 

3 o o Por mito procedimento da parte do 
aprendiz; 

4. 0 Pelo fallecimento da mulher do mestre 
si a discípula for menor e solteira; 

5o o Por mudança do mestre ou do discí-
pulo p~ra logar remoto, prisão ou molestia 
por mais de dous mezes ; 

6." No caso do art. 1457, quando o tra-
balho c~o discípulo, prestado em retribuição 
do en~mo, exceder em valor a. quantia que 
.deverm dar ao mestre si pagasse a dinheiro. 

Art. 1461. O mestre não podere~ reter o 
aprendiz além do tempo convencionado ou 
do ~rt. 1457; si o fizer sem novo ajuste, será 
obr1gado a pagar-lhe o serviço que prestar. 

Art. 1462. Abandonando o aprendiz a càm-
panhia do mestre ante's de tempo, poder(~ o 
mestre dem~ndar delle ,ou de pessoa que o 
tenha alliciado os preJuízos que com isso 
soil'I'er. 

Art. 1463. Resolve-se este contracto: 
I. 0 Por morte do mestre ou do aprendiz· 
2.• Por chamamento do mestre ou do 

~preodiz ao d_esempenho de serviço publico 
rmposto por le1, o qual seja incompativel com 
a continuação dp. aprendizagef!l· 

Art. 1465 0 Os tutores, curadores e, em 
geral os administradores de bens ai hei os não 
podem dar em commo.!ato os bens confiados 
{L sua guarda, sal v o a uctorisação espe·cial. 

Art. 1466. O cammodatario é obrigado a 
guardar e conservar a cousa emprestada 
como si fosse sua propria, só podendo ·usar 
delta pelo modo .determinado no contracto ou 
pela propria natureza ela cousa·, pena de 
responuer por perdas e damnos . 

Art. 1467. Quantlo o commodatario usa d<1 
cousa de modo diverso do· ajustado, ou além 
do tempo iljustaclo, responde pela perda ou 
deterioração, posto occorram por caso for-
tuito, si não provar que por qualquer vicio 
in trinseco pereceria egualmente ou se dete-
rioraria independentemente do meto uso ou 
ela móra na restituição ; mas, em todo caso, 
deve o aluguel correspondente ao tempo ex-
cedido. 

1 
Art. 1468. O commodatario constituído em 

móra responde por perdas e damnos . 
1 Art. 1469. Si duas ou mais pessoas forem 

simultaneamente commodatarias, ficarãa so-
lidariamente responsaveis para com o com-
~nodante. 

Art . 1470 . O commodante é obrigado a in-
<'lemnisar o commodatario das despezas ex-
~raordinarias e inevitaveis com a cousa 
~nnprestada, sem que por isso caiba ao com-
modatario direito de retenção ; outrosim, a 
reparar os prejuízos que o commodatario 
~:offrer em razão dos defeitos da cousa, si o 
não preveniu, tendo conhecimento de o taes 
<lefeitos. 

SECÇ}i.O II 

MUTUO 

Art. 1471. O mutuo recahe sobre cousas 

~
~OI?;i v eis, que pelo mutuario devem ser res--
Itutdas no mesmo genero, qualidade e quan-
tdade. 

Art. 1472. Este emprestimo importa trans-
Cerencia de domínio, e correm por conta do 
f11Utllario todos os riscos da cousa, uesde o 
momento da .tradição , I 

Art. 1473. A obeigação resultante de em-
;pres timo de dinheiro, é sempre da somma 
~eclarada por extenso no titulo, ou em 
moeda corrente do paiz, ainda que o valor 
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desta haj n. variado entre a data do contracto 
e a do pagamento. . 

Todavia, si fór declarado no contracto que, 
-a quantia emprestada, foi em moedas de prata 
ou out•o, ou em uma e outra especie, é licito 
estipular que o pagamento se faça nas 
mesmas especies e quantidades, não obstante 
variar depois o r Jspecti v o valor. 

§ 1.0 Esta clausula presume --se quando o 
emprestimo fôr cont l'ahido no -extrangeiro 
para ser pago no B!'azil. 

§ 2. 0 Tambem se presume ajustado o pa-
gamento em ouro ou no seu equivalente, 
quando se recebe moeda corrente no Brazil 
para se pagar noutro paiz. 

§ 3 . o Em qualquer dos casos dos para-
graphos antecedentes, se presume outrosim 
que o cambio será o do dia do pagamento, 
si o contracto permittir que este se faça 
noutra moeda corrente do respectivo paiz. 

Art. 1474. Quando a divida, cujo paga-
mento h ou ver de ser feito em especie deter-
minada, vencer juros, estes serão devidos 
nn, mesma especie do capital. 

Art. 1475. Quanuo a moeua em que se 
liouver ajustado o pagamento fôr tão rara 
que se não possa encontrar, poderá o de-
vedor, justificada a impossibilidade, pagar na 
corrente, quanto corresponda ao valor da-
quella em que se ajustou o _pagamento; a 
justificação neste caso só será n.dmittida 
depois de depositado o equivalente da di-
vida. 

Art. 1476 . Si o empre3timo consistir em 
barras de metal ou em generos especificados, 
o devedor será obrigado, sal v o a disposição 
elo artigo antecedente, a pagar na mesma 
quantidade e qualidade, qualquer que tenlla 
sido n. vari ação do seu valor. 

Art. 1477. O emprestimo feito a menores 
ou outros incapazes, sem auctor isação dos 
paes ou tutores, não póde ser exigido do 
mutuario nem de seus fiadores ou abona-
dores. 

Art . 1478. Cessa a disposição 'do artigo an-
tecedente ; 

I. o Si o emprestimo fôr ratificado pela 
pessoa cuja auctorisação era necessaria ; 

2.• Si o menor, ausente a possoa 8. quem 
competia auctorisal-o, contrahiu o em_pres-
timo para seus alimentos ; 

3. 0 Si o menor tiver bens da classe indi· 
c::t.da no art. 479, § 2•. Mas, neste caso, a 
execuçã0 do cred.or não poderá ultrapassar 
as forças destes bens._ 

Art. 1479. O mutuante póde petir garan-
tias si antes do vencimento o devedor solfrer 
mudança de estado; não sendo dadas, consi-
dera-se vencida a divida e poderá ser ihlme-
diatamente executada. 

Art. 1480 . E' permittirlo no contracto de 
mutuo estipular. juros acima ou ab_t ixo da 
taxa lega l, com ou sem capitalisação. 

Paragrapho unico. O mutuario, porém, 
que pagar juros não , estipulados não põtle 
repetil·os, sal v o . excedend9 a taxa da lei ; 
neste caso , póde repetir o excesso ou impu-
tal-o no capital. 

Art. 1481. Não havendo prazo estipulado, 
a causa emprestada deve ser restituída logo 
que o credor o exija ; e, nas di vidas de di· 
nl.teiro, depois de trinta dias. 

CAPITULO VIII 
DO DEPOSITO 

. SECÇJ\.0 I 

DJ>POS !TO VúLUNTARIO 

Art. 1482. · Pelo · contracto de deposito re· 
cebe o depositaria causa movel para guardar, 
até que o depositante 0u quem o represente 
a reclame . 

Art. 1483. Este contracto é gratuito, mas 
pódem as partes estipular qualquer retribui· 
ção pelo deposito. 

O depositaria deve prestar, na guarda e 
conservação da cousa depositada, o cuidado e 
diligencia de que é capaz para o bom desem-, 
penha do deposito, e restituil-o quando lhe 
for exigido pelo depositante com todos os 
seus fructos e accrescidos. 

Art. 1484. Si o deposito foi entregue col· 
lado, fechado ou lacrado, deve nesse me.smo 
estado ser conservado ; o devassamento faz 
presumir culpa. 

Art. 1485. Ainda que o contracto fixe 
'prazo para a restituição, o depositaria deve 
entregar o deposito logo que lhe seja exigido, 
salvo si o objecto tive.t' sido judicialmente 
embargado, 0u sobre elle houver execuçãQ 
pendente, notificada ao deposjtario, ou si este 
tiver fundada suspeita de que a cousa é rou-
bJda ou furtada. 

Art. 148(\ . Neste ultimo caso, deverá o 
depositaria, sob tal ftmdamento, requerer que 
seja recolhida a cousa ao deposito publico. 

Art. 1487. Poderá tambem requerer depo· 
sito da co usa, quando, não · podendo conser· 
val-a por qualquer motivo plausível, e que-
rendo restituil-a, o depositante recusa rece- _ 
bel-a. _ 

Art. 1488. O depositaria que por forQil. 
maior houver perdido a cousa depositada e 
recebido a importancia do respectivo seguro, 
deverá e o tregar esta ao depositante e ceder-
lhe as acções que no caso tiver contra o ter-
ceiro a quem a perda fôr imputavel. 

Art. 1489 . O herdeiro do depositaria, que 
de boa fé vende a causa depositada, deve as-
sistir ao depositante na rei vindicação e resti-
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tnir ao comprador o preço recebido, logo que 
a causa seja entregue ao depositante . 

Art. 1490. Salvo os casos previstos pelos 
arts. 1t185 e 1496 não póde o depositaria 
recusar a restituição do ~eposito allegaudo 
nfio set' a causa p'ropriedade do depositante, 
ou oppondo oompensagão, excepto s i proceder 
de outro deposito. 

Art. 14 ~) 1. Sendo varias os depositantes e 
di visivel a causa, o depositaria só póde en-
tregat· a cada um a respectiva parte, salvo si 
houver solidariedade entre elles. 

Art. 1492 . O depositaria não póde servir-
se da causa depositada sem permissão ex-
pl' s a do depo ' ita.nte, sob pena de responder 
p ül' pel'das e damnos e reputar-se mutuo o 
depo ito, si fô1• de dinheiro ou causas fungí-
veis . 

Art. 1403 . i o depositaria se tornar in· 
cn,paz, deveró. a pessoa que assumir a admi-
ni t1·nção de seus bens promover a immediata 
re titnigão da causa depositada, e si o depo-
sitante mw quize1· ou não puder recebei-a, 
p dir ua t1•ansi'erencia para o deposito pu· 
blico ou a nomeação de outro depositaria. 

rt. 1494. d positario não r esponde pelos 
a o fortuitos nem de forQa maior ; mas é 

obl'igaclo a justifl al-os, a.iuda que o deposito 
seja gratuito. 

Art. Wl5 . Ao depositante incumbe pagar 
ns d speZlls feitas com a con er·vagão da causa 
e cs pr juizos que dahi re ultarem. 

Art. 1496. depositaria poderé. reter o 
d po ito até ser pago da impol'tancía liquiila 
da de pezas ou dos prejnizos, de que tracta 
o artigo antecedente, si de~ in continenti 
prova dos mesmos prejuízo ou de~pezas . 

Paragrapho uuico. 'i estas despezns ou 
pl'ejuizos, emborl.\ provados, não forem liqui-
ilos, o depositaria só póde exig-ir caução 
idouea do deposiüwte ou, na falta de ta , a 
l'emooão da cousa para o deposito publico até 
que e liquidem. 

Art. 1497. O deposito de causas fungíveis 
uo qual se estipula que o depl•sitario deve 
r "titnii' causas do mesmo genero, qualidade 
e quantidade, regula-se pelas disposições 
r fer ntes ao mutuo. 

Al't. 1498. O deposito voluntal'io deve 
provar-se por escripto. 

Slll Ão rr 
1JIH'0 $1'1'0 lH:O ii:SR,I RIO 

Art. 141'JIJ .• E' 11epostto n ces~M·io : 
1..: o O reullso.clo em cumprimento de obri-

ga.çr.w legM; 
2." O reallsado e consentido por occasião 

de alguma, calamidad como : locendio 
inunch.tção, ru1u1'raglo, saque ou sentelho.nte: 

Art. 1500. O deposito col1lprehenclido no 
n. 1° do artigo antecedente será regulado 
pelas disposições da respectiva lei e, no si· . 
lencio ou deficiencia desta, pelas que regu· 
Iam o deposito volun.tario. 

Art. 1501. Estas disposições são tambem 
applicaveis aos depositas comprehendidos no 
n. 2° do mesmo artigo. Podem, entretanto, 
ser provados por qnalquer meio de prova. 

Art. 1502. Aos referidos depositas é equi~ 
parado o das bagagens dos viajantes, hoS· 
pedes ou freguezes, nos hoteis, albergarias 
ou casas de pensão, onde estiverem seus 
donos. Os hoteleiros ou alberguistas são por 
ellas responsaveis como depositarias, e pelos 
furtos ou roubos commettidos pelas pessoas 
que empregarem ou admittirem nas suas 
casas, salvo provando que taes factos não 
podiam ser evitados. 

Art. 1503. Cessa tambem a responsabi· 
lidade dos hoteleiros ou alberguistas, no 
caso do artigo antecedente, occorrendo força 
maior, come sejam: escalada, ou assa-lto do 
exterior para o interior do edi.ficio, roubo á 
mão armada ou facto semelhante. 

Art. 1504. O deposito necessarlo não se 
presume gratuito. . 

Na hypotheso do art. 1502, a remuneração 
pelo deposito está incluída no preço da.hos-
peda.gem. 

Art. 1505. O deposita rio, seja voluntario 
ou necessario o deposito, deixando de re· 
stituil-o quando lhe fôr exigido, além da in· 
demnisação dos prejuízos, sera compellido a 
fal':el-o, com pena de prisão nv.o excedente de 
um anno. 

CAPITULO IX 

DO l\IANDATO 

SEGÇÃO I 

DISPOS!ÇÕllS G!lRI\.E S 

Art. 1506. Tem legai' o mandato, quando 
alguem confere a ~utrem poderes para que, 
em seu nome, prat1que um ou mais actos ou 
administre um ou mais negocias. · 

A procuração é o instrumento do mandato. 
Art. 1507 . O mandato póde ser expresso 

ou tacito, verbal ou escripto. 
Paragrapho unico. Presume-se "'ratuito 

qurwdo. nã.o ~ôr estipulada retribuição, ex-
cepto SI o ObJect? do mandato ~ôr daquellos 
que o mMclatarw t1•a ta por o{hcio ou pro-
fissão lncrativa. 

Art. 1508. Não é pormittido mn.ntlato verktl 
para os actos que exigem in13trumento pu· 
blico ou. particular, · 
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Art. 1509. A acceitaoão do mandato póde 
ser tacita, e resulla do começo de execução. 

Art. 1510. Salvo recusa immediata, o man-
dato presume-se ::~cceito entre ausentes, 
quando o negocio para que foi dado é da pro-
fissão do mandatario, ou diz respeito á sua 
qualidade official, ou· foi o.fferecido mediante 
publicidade. 

Art. 1511. O mandato póde ser especial 
para um ou par<1 certos negocias sómente, e 
geral para todos os negocias do mandante. 

Art. 1512. O mandato em termos geraes 
só confere poderes de administração. Para 
alienar, hypotbecar, teansigir ou praticar 
actos .que excedam a administração ordinaria, 
deva a procuração outorgai-os especiaes e 
expressos. 

O poder de transigir nilo importa o de se 
compromettor. 

Art. 1513. O mandatario nada póde fazer 
contra ou além do mandato, salvo si o inte-
resse dú·mt1.ndante o exigir. 

Art. 1514. O pubere não emancipado póde 
ser mandatario, mas, o mandante não tem 
acção contra elle, sinão de conformidade com 
as regras geraes, relativas ás obrigações con-
trahidas por menores. 

Art. 1515. A mulher casada não pó:le 
acceitar mandato sem auctorisação do marido. 

Art. 1516. Si o mandatario agir em seu 
proprio nome, não terá o mandante acção 
contra os que com elle contractaram, nem 
estes contra o mandante. Em tal caso, o 
mandatario fica obrigado directamente para 
com a pessoa com quem contractou, como si 
o negocio fôra seu. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DO MANDA'rARIO 

Art. 1517. O mandatario é obrigado a 
cumprir o mandato, nos termos e pelo tempo 
que lhe foi conferido, e responde pelo damno 
que causar ao mandante em consequencia 
rle omissão, negligencht, culpa ou excesso de 
mandD.to. 

Art. 1518. A responsabilidade do manda-
tario, no mandato remunerado, é mais lata 
do que no gratuito. 

Art. 1519. O manclatario responde pelos 
prejuízos acontecidos ao mandante por ter 
encarregado a outrem o cumprimento do 
mandato, sem estar para isso auctorisado. 

§ I. o Quando no instrumento h ou ver po-
deres para substabelecer, só serão imputaveis 
ao mandatario os damnos occorridos por acto 
ou negligencia do substituto, si est'!l fôr noto-
r iamente inhabil ou insolvavel. 

§ 2. 0 O substituto tem para com o man-
dante os mesmos direitos e obrigações que o 
mandatario, 

Art. 1520. O mandatario deve prestar 
contas de sua gerencia ou administração ao 
mandante, tra.nsferindo-lbe as vantagens 
advindas do mandato por qualquer titulo que 
seja. 

Art. 1521. O mandatario que de boa fé 
executar mandato nullo ou exceder os po-
deres do mandato, será. considerado gestor 
de negocias, ate que seus actos sejam rati-
ficados pelo mandante, e sara responsavel 
por perdas e damnos que causar, tanto ao 
constituinte, como ao tercairo com quem haja 
contractarlo. 

Art. 1522. O mandatario não pótle com-
pensar os prejuizos a que deu causa com os 
proveitos que, por outro lado, tenha dili-
genciado para seu constituinte. 

Art. 1523. Pelas sommas que deviam ser 
entregues ao mandante, mas que empregou 
em seu proveito, deve o mandata-rio pagar 
juros desde o momento em que as empregou, 

Art. 1524. Sendo varias os mandatarios 
nomeados no mesmo acto, entender-Ee-ha que 
são successivos, si não forem expressamente 
declarados conjunctos, ou indicados para 
funcções differentes. 

Art. 1525. O mandatario é obrigado a 
manifestar seus poderes ás pessoas co~ 
quem tractar em nome elo mandante, sob 
pena de responder por qualquer acto ex-
cedente do mandato. 

Art. 1526. O terceiro que, depois de co-
nhecer os poderes do mandarario, fizer com 
elle contracto e;x:orbitante do mandato, não 
tem acção contra o mandatario, si este não 
tiver promettido a ratificação do mandante, 
ou si obrigado pessoalmente pelo contracto, 
nem contra o mandante si o mesmo não 
houver ratificado o acto. 

SECÇAO III 

OBRIG-AÇÕES DO MANDANTE 

Art 1527. O mandante é obrigado a satis-
fazet• todas as obl'igações contrahidas pelo 
mandatar.io, na conformidade do mandato 
conferido, e póde ratificar ou impugnar as 
que o excederem. · 

A ratificação deve ser expressa ou resultar 
de acto inequívoco, e tem effeito retroactivo. · 

Art. 1528. O mandante deve pagar ao 
mandatario, a remuneração ajustada e as 
despezas feitas com a execução de mandato, 
ainda que .o negocio não tenha, sem ·culpa do 
mandatario, o resultado esp~rado. · 

Art. 1529. As sommas adeantadas pelo 
mandatario, para a execução do mandato, 
vencem juros desde a data elo desembolso. 

Art. 1530. O mandante deve igualmente 
indemnisar o mandatario das perdas que 
so.ffrer em razão da execução do mandato, 
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não tendo havido da parte delle culpa ou ex-
cesso de poderes . 

Art. 1531 . Si o mandata.rio, embora nos 
limites do mandato, contrariar as instrucções 
do mandante, fi ca e:ste obrigado para com os 
terceiros com quem aq uelle h ou ver contra-
cttvl.o, mas tem acção contra o mesmo pelas 
perdas e damnos que, da inobservancia das 
referidas instrucções resultarem. 

Ar. 1532. Si o mandato fôr conferido por 
varias pessoas para negocio commurn, cada 
uma de lla s hca solidariamente responsavel 
pa.ra com s manclatario por todas as obriga-
ções e ifeitos do mandato, sal v o direito re-
gressivo pelas quantias pa.gas. 

Art. 1533. O mandatario tem direito de 
retenção sobre o objecto do mandato, <üé ser 
embol ado do que, em razão deste, des-
p!,1ndeu. 

SF.:CÇAO IV 

l:lXTlNOÇÃO DE MA NDA'l'O 

Art. 15' 4. O màndato acada: 
1 . • Pela revogação ; 
• • 0 Pela renuncia do mandatario; 
3. o Peht morte ou interdição do mandante 

ou do mandatario ; 
•1. o Pela in sol vencia, ou mudança de es-

-..:;~" ' z 

sub&tituiçiio, deve ser indemuisado pelo mrm-
datario, salvo provã.udo este que uão podia 
continuar no maudato, sem prejuizo consi-
deravel. 

Art. 1539. Embora sciente da morte do 
mandante, deve o' mandatario conclui.r o ne-
gocio já começado, si_ houver perigo ha de-
mora. 

Art 1540. São vá lidos os actos do manda-
tario em nome do · mandante, emquanto ig~ 
norar a morte deste ou a extincção do man-
dato, por qualquer outra causa, contanto que. 
esteja de boa fé, os quaes com elle tenham 
contracto. 

Art. 1541. No caso de morrer o manda-
tariÇ>, pendendo o negocio, seus herdeiros, 
que ti verem conhe~irnento do mandato, 
devem dar aviso ao mandante e providenciar 
conforme o exigirem as circumstancias, no 
interesse delle. 

Art. 1542. Os herdeiros, no caso do artigo 
antecedente, deve limitar-se ás medidas con-
servatorias, ou continuar os negocias pen-
dentes que não possam ser adiados sem pe-
rigo e, dentro desse limite, seus actos serão 
regulados pelas mesmas disposições que os do 
mandatario. 

SU:CÇÃO V 

tado de um ou outro, si. por tal mudança s(j MANDA'I'Aaio JuuwrAL 
tornar inhaoil ; aquelle para conferir, ou • 
este para acceitar o mandnto; A 't 15,,3 d · d' · 'd . 5. 0 Pela terminação do prazo do mandato, 1 •. • • q man ato JU tCHl.l P0 e ser 
ou pela conclusão do negocio. iconferJdo por Instrumento p_ubl!co ou par-

Art. 1535 . E' irrevogavel 0 mnndato : ttcular~evtdamente ~u~h~nttcado a psssoa 
I. o Qua.udo se tiver convencionado que o que po::ss_a prqcur~,tr e,n JUlzo . . . 

mandou te não possa l'evog,1}o ou no caso de Art. 1o!l4. Po:iem ser procura~ores em JU!zo 
proout•ação em causa propria; todas . as pesS~!J:S que para ts~o estiverem 

2." Nos casos, em geJ•al, em que fór con- legalmente hab1l1ta1 ,~s e que nao fo1•em: _ 
dição de um contra c to bilate t'<'tl ou meio de 1. 0 Menores de vmte e um annos, nao 
cnrnpri1• nmtt obrigação contr~ctada , como, emancip~clos ou nii.o de_cla~·ad:os maiores ; 
nas letras e Ol'dens, o mandn.to dt.l p~gal-as; 2 .o Jmze~ ~m exercl?to ;, . . . . 

3 ." Quando o soei o fór administra,lor ou 3. o ESC!'J Vaes e ma1s tuucctonartos J udt-
llquida.nte d, ociedade por estipulação do ciaes, nos r_espectivos jLlizado.s, excepto_ em 
oontracto social, salvo disposição dos estA.- causa prop1:ta; 
tu tos ou da lei especial. . ~· · Inlnbtdos por sent~nça de_ procurar em 

Art. 1536. A revogação elo mandato, noti- JU!zo ou de exercer officw pubhco. 
floada somente ao rnandatario, não pó de ser . ? . o Ascendentes, descendentes e irmãos do 

pposta aos terceiros, que ele bol.l. f.J com eile JUIZ da causa ; 
tt·o.taJ•nm, ignorando-a i mas ficam salvas ao n. o Descendentes, contra-ascendentes, ex-
con titui.nte as aoções que no caso possam capto em causa propria. i 
cab l' contra o Jl'Oprio _mandata.rio. Art. 1515 . A procuração pa1•a o fôt·o em 

Art. l':.:J7 . A nomoaçao de novo mandatario geral não se entende p::tr'a certa e deter-
paro. o 11;1 smo n gocio importa revogação do minada causa, sa.Ivo a.usencia do constituinte 
mandato. anteriot·, desde a data em qtJe fôr nem conferi;) poderes parJ. actos que o~ 
commumoado.. exi"'irem speciues. 

Art. 1538. O mau_datario púde l'enu_uciar .Ah. 1546 . Constituídos para a mesma 
o matrdato, ootnmmuoando sua reut?ncJa ao causa e pela mesma pe~soa, dous ou mais 
mandante; 1, P?rém, este ·ror preJudicado :!?eocueadores, consideram-se nomeados para 
}?e l~ iuopportumdaéle d~ renuncia ou _pela funccionar um na falta do outro e pela 
h.tltt~ de texn~o }nu·a prover <i convemente ot·dem de sua nomeação, podendo, todaviu, 
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·a .nomeação conJuncta co:1ter cliu ;ulcts de 
. 'que um nada po·ssa. fazer sem 03 outr03. 

- Art. 1547. O substitbe!eclmello sem re-
serva d l pod'e'rel, n1o sendo n0ti ficiJ. r.lo-ao 
cvnstit'uint_G, ni1o isenta o procurá.dor de 
respender pelas obrigações do mandat.o. 
.. Art. 1,548. D·apois que o nivogado . ti VGl' 
âcceita•lo: ·o patrocinio da c.1ma, não poder,\ 
delle excusar- se, sal r o mo ti v o· justo, decla-
rado por atrirmação solcnH1e e intimada 
a parte ou seu procurador p1ri1 nomear 
.outl'o advogado, tlté a primeim audiencia, 
pena de responsabilidédc p~l')S prej 1tizos re-
sultantes. · . . . 

Art : . 1549', O.s prvcurà.Jor<ls e a.i.vogados 
·ter1i.o di·reit<:~ de haver, além da~ despezas 
-que fizerem com 1!- causa, ui11a remune-
-Tação adequada á impvrtanci::t dos serviço:; 
valor d·a demanda e -posse do constituinte; 
e.sta remuneração quando niiío aj usta,da 
.por cpnvençãõ; será deter.mi.narJa p::H' arbi· 
trame.nto. 

Art. 1550. Ce3Sl. o mandato judicial: 
1. o Por fallecimento ·do coo..stituinte, ou· 

transmissão dos _direitos deste .para ou~ra 
pessoa_, constando legalmente em juizo ; 

2. 0 Por desistencia da . procuraç1i.o, rJque-
·rida peio procm\1.doi' e intimada ao consti-' 
tuinté · · · 
.' 3:0 PeJa revogação do3 p1deres da parte 
co,nstituintJ, intimada j udicialrriente- ao pro-
curador. 
. Art. 1551. No c~so do ~. 2°d:o art igo an-

.. ,tecedente, fica o pr11cU"Dador-' obrig~~;clo a 
seguir a causa ate que o consti.-tuint~ nomeie 
novo procurador, no prazo qu:J lhe fúr para 
isso nssignado. No caso do 11. 3o, ·não· perl.le 
o procm\tdor o direito ao honorJ.rio ou re 

. muneração ajustada ou _que for at•bitrada, si 
a r.evogação não .for motivada por culpa ou 
imperícia sua ou desamparo da dEmanda, 
·SeJ:!l justo. motivo e sem gua;rdar o disposto 
-n0 art .- 1548. , . 

Art. 1552.; ·os' advogados e pro~uradores 
estão sujeitos ás disposições dos regulamentos 
judiciaes e ás penas dis.ciplinares ·nelles esta· 
bele.c~das. Além disto; sob as . mesmn.s peRas, 
é-lhes terminantemente prohibido : . 

1. 0 Tendo. acceitado mandato de uma das 
· pQ.rtes, procurar ou advogar pela outra ria 

mesma causa ou·darcl)le conselhos ,Qu ·· in-
struc_ções, ainda q-ue deixem a anterior pro-
curação; 

2. 0 Revelar á parte contraria os segredos 
do seu constituinte · ou .subministrae-1-he 
docunwp.tos 0u q ua~squer . esc l áreeiÇlelíl~os ; 

·3,o Reter, sob qlJ.alqqér pretexto, aiil.os 
em seu . potleJ;'1 findo o termo Jegal ciu as-
signado,. pelo qual os recebeu com vista oü 
em co n tiai:tÇa • 

Vol I 

CAPITULO X 
D.'l. GESTAÇÃO DEl NEGOCIOS 

.~d. 1553. O quCJ , sem auctorisação, se in-
tromette nJ. gestão de negocias de outrem 
r-leve dirigll·O segundtJ oÍdnteresse.S e a VOU· 
bde presumiJa. do dono do negocio, e hls-
pon le não só para com · este, mas, tambem 
par<l. co;n as pessoas cJm quem em nome 
Jelle contractar . 
. Art. 1551. Si a .ges~ão for inicin.da contra 
a vontade manifesta ou presumi-da. dQ_ dono 
elo negocio, responde·o gestor até peló cas0 
fort11ito, excepto si provar que o caso teria · 
s0brcvindo, e:nbora não houvesse gest1i.o, ou 
que que cst'l aproveitou ao dono do mgocio 
OLl foi poe qtle approvada. 

Art. 1555. ~o caso do artigo antece.dente, 
·si os prejuízos da gestã0 excederem ao pro-
veito del-La, polm;á o clono do negocio exigir 
ou que o gCJshor repo~hn. as cousas no es-
tado ,anterior ou qu,e indemuise a di1fe-
rença . 

. Art. 1556 . O gE)stor deve, logo qtw for . 
possível, commuuicar aó dono do negocio sua 
gastão, e esperar a decis1i.o,'· si a demora não 
eesul tar perigo·. . · 

Art. 1557-, Emquanto o dono não tomar 
providencia, o gestor é 0brigado a velar 
pelo. negruúo e leval-o ·<i. c0nclnsão ; e si, clu-
darante ~ gestão, fallecer o dono, eleve 
aguardar · as dettlrminações .dos herdeiros, 
tomando, nesse interim, as providencias que 
o caso exigir . 

Art. 1558. O gestor é obrigado a ap-
plicar ao negocio sua " diligencia. habit)lal 
e a indemnis'ar o dono por qu~lquer pre-
juízo que solfl'a por culpa ou negligencia 
sua . _ · 
. Art. 1559. Sl o geshor se fizer sqb3tituir 

pm 0utrem, responderá pelà..S faltas do 
substituto, ainda que haja escolhido pessoa 
de confiança; sem preju·izo .da acÇão que 
contea este lhe possa competi e ou ·ao d0no do 
negocio. · ' • 

Paragrapho Únicó. A responsabilidade do;; 
gestores, q11ando forem dous ou mais, será 
solidaria . .., 

A-rt. 1550. O ge>jtor responde mesmo pelo · 
c::tso fot·.tulto., q uan·lo fizer operaçõe3 arris-
cadas, ainda. que o dono tivesse o costume 
de as fazer, ou quando houver preterido in- · 
teresse delle pot' amor do seu . 

Tolavia, queeenclo o dono aproveitar-se 
da gestão, será obrigÇtdo a indemnisar o 
gestor das despez~s necessarias que ltouvee 
feito, e dos prejuízos que tiv:er S') ffcido pJr 
c1usa ela gestão. 

Art .. l5tiL s·i o negocio for utilmente arl-
ministraç!0, o dono deverá cumprir as obri· 
gações contrahid~s em s9U nome e írrdemni-

3.3 
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sará o gestor das ~espezas ne~essarias ou Art. l5G9. Pelo mesmo contracto, póde 
uteis que houver feito, com os JUros !egaes o auctor obrigar-se a· executar uma obra .li t· 
clesde 0 desembolso. teraria, scieutitica ou artística, que o eddor 

A utilidade ou necessidade da U.espeza é se propõe publicar e divu lgar. 
apreciada segundo as ci~cumsta~cias do mo- Art. 1570. Não havendo prazo fixado -para 
manto em que for fe1ta e nao segundo o a entrega da obra, entende-se que o auctor 
resultado obtido. póde entregai-a quando lhe convier; mas, o 

Paragmpho unico. Esta disposição appli- editor poderá fixa-r-llle prazo, com a commi-
ca-se ainda quando o gestor, em erro sobre a nação de resilir elo contracto. 
pessoa do dono do negocio, tenha dado contas Art. 1571. Emquu,nto não se exgottarem 
ao supposto dono_ 

Art. 1562. A disposição do artigo ante- as edições a que tem direito o editor, não 
cedente tambem se app1ica ao caso em que póde o auctor dispor da obra no todo ou em 
a gestão tiver por fim evitar ou minorar parte. 
prejuízo imminente, assim como ao caso de Art. 1572. O auctor tem direito ele fa.zer, 
verter a gestão em proveito do dono da nas edições successivas, de sua::t obm.s,-as cor-
cou •a ou negocio, mas, ele môdo que a reações e melhorameJltos que julgar necessa-
indemnisaçlto nunca seja superior á mesma rios ; m·as, si, por este facto, impuzer des-
vantagem. pezas extraordinarias· ao editoe, terá este 

Art. 1563. Quando alguem, no. ausen.cia direito a indemnisação. 
do que deve ahmentos, prestai-os áquelle a Paragrapho unico. o editor_podera op.por-
quem são_ dev}dos, poae~ú r~petir do devedor se (LS a lter•ações que prejut.licariam os seus 
a respectt V:1 .lmportaneta, amda que este se interesses, offenderiam smv reputação ou-lhe 
recuse a rat1ficar o acto. augmentariam a responsabilidade. · 

Art. 1564. As despezas do enterro, pro- . . . _ 
porei o nado aos usos locaes e á condição do . Art. 1573. No caso de nova ed1çao ou 
f'a llecido, feitas por terceiro, podem ser repe- tiragem, havendo desaccordo das partes con-
tidas daquelle que teria obrigação de ali- t~actantes sob~e o moclo de ~xercerem seus 
montar a pessoa que veiu a tallecer, ainda dtreltos, pod~r~ cada um.a Eescmd1r. o co~tr~
mesmo sem deixar bens. cto, sem preJUIZO da echçao anterwr, st nao 

Pa.t•agrapho unico. Cessam as disposições estiver exgottada. 
dos dous artigos antecedentes si se provar Art. 157'1. Si depois de exo·ottacla a ui-
que o gostoe procedeu por espiritp de bene- ~ima edição, o editor, que Unha direito á 
fic~ncia. . · . outra, deixar de preparai-a, póde o auctor 

Art. 1565. A ratificação pura e Simples intimai-o judicialmente para que o faça dcn; 
do dono elo nogocio, retroage ao dia em que teo ele certo peazo, sob pena do perda elo di~ 
começou a gestão, e produz todos os effeitos reito em relação á obra. · 
do mandato. 

Art. 1566. Si o dooo desapprovar a ges-
tão por contraria aos seus interesses, appli-
co.r-se-ha o clisposto nos arts. 1554 e 1555, 
salvo a disposição do art. 1562. 

Art. 1567. Si as negocias alheios forem 
de tal forma connexos com os do proprio 
gestox• que não possa a gestão de uns ser 
separada da dos outros, seró. o gestor ha-
vido por sacio daquelle cujos negocias geril' 
conjuuctaml:lnte com os seus. 

Neste casó o dono só é obrigado na pro-
porção das vantu,gens que obteve. . 

CAPITULO XI 
DA EDIÇÃO 

Ál't. 1562. · Pelo contracto do edição, o 
oditor não só obriga-se a repro::luzir, por a.l-
gum proc , so mecanico, e a, espalhar pelo 
publico a producçi.io scientiflca, litteraria ou 
nrti tlca que lhe entregar ,o auctor, mas, 
tambem, adquire o· direito exclusivo de pu-
blicar ·e e:xplorar a mesma producçõo. 

Art. 1575. Si no contracto ou ao tempo 
do contracto o auctor não ti ve1' estipulado 
l,~etribuição pelo seu trabalho, será ella ele-
terminada por arbitramento, salvo reuunci:1 
tlo auctor. 

Art. 1576. Quando a retribuição depen-
l.ler do resultado da venda, o editor o obri-
;sado a apresentar conta de venda, como 
~ualque.r commissario. 

Art. 1577. Cabe ao editor fixar o numero 
~e exemplares de cada edição. Não poderá, 
porém, contra a vontade do auctor, reduzi1· 
~tiragem de modo que a obra ni.io tenh:1 
~i1fusão Sllffi.ciente. 

Art. 1578. Entende·se que o contmcto 
versa apenas sobl'e uma edição, si o contrario 
pão resultar expressa ou implicitamente do 
pasmo contructo. · . 

Art. 1579. O editm· uão pó de fazer a.bre~ 
viações, addições ou modificações na obra 
nem permissão do · autor·. 
1 Art. 1580. Ao editor compete fixar o preço 
de venda., sem todavia poder elevai-o a. ponto 
ele impedir a diil'usão da obra. 
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CAPITULO X[[ Art. 1591. A sociedade particular só com-
prehende o3 bens ou serviços especialmente 

DA RlTIPRE~ENTAÇÃ.O DRA.MA.TICA declarados no contracto. 
Art. 1581. O auctor ela uma obra dra- · · Art. 1592. Tambem se CJUsiLierà pi1rti-

malica niio póde fazer nella alteração sub- cula.r a sociedade constituída para realizar 
stancial, sem accordo cJm o ernprezario que em commum uma empreza determinada, ou 
a esta fazendo representar. para exercer alguma industria ou profis.são. 

Art. 1593. A sociedade da todos os bens 
Art. 1582. Si não se fixou tempo para a. present-Js, importa a comunhão do todos os 

representação, póde o autor intimar o em- moveis e immoveis ·que os socios teem na 
prezaria para fazel-o, sob comminaçã.o de data, do. contra,cto e os. respectivos fructos e 

· rescindir o coutracto. accessorws. 
Art. 1583. Os credores de qualquer em- A de todos os bens pl'esentes e futu1•os 

preza de theatro uã.o podem fazer penhora . comprehende igualmente não só os mesmo.s 
na parte do producto das represJntações, eles- bens, como os seus fructos e accessorios. 
tinada. ao auctor. Art. 159-L São excluídos da sociedade uni· 

versa! os adquiridos por titulo g ratuito, 
At·t. 1584. O cmpt'e2ario nfto pórle, sem sa.lvo havendo estipulação em contrario. 

permissão do antot', communicar· o ma- Art. 1595. A simples convenção de so.cie· 
nuscripto a pessoa estt'anlta ao tlteatro, em dacle univer~al, sem outra declaraç_ão, não 
que se representa a pep. inrJu;r, sinão a comunhão dos luceol:l e fructos. 

CAPITULO X)[[ 

DA SOt;IEDADE 
SECÇ\O I 

Art. 1585. Pelo cJntracto de societlarle, 
Llnas ou mais pessoas põem em commum 
seus bens o industria, no to·lo ou em partfl, 
com o fito ele maior lucro ; ou unem seus (3S-
foeços no intu;to de conseguir um fim com-
mum. · 

Paragraplio unico. As sociedaLles ele fias 
economicos ou de fins ideltes, que tiverem 
personalidade jurídica, regular·se·hiio polps 
seus estatutos, guardadas as disposições do 
liv. I, tit. I, cap. III, ela parte geral deste 
Codigo. 

Art. l5Sô. Quando às soeiedades c i vis r e-
·vestirem as fót'mas estabelecidas nas leis 
commerciaes, obedecerão aos preceitos dessas 
mesmas leis, que não forem contrario3 uos dos 
presente Codigo; ina.s, deverão ser inscriptas 
no registro civil e responder no fôro civil. 

Al't. 1587. Não ravestindo alguma das 
. fórmas de que tracta o artigo antecedente. a 
sociedade regular-se-ha p.elas disposiçô3s 
deste capitulo. 

Art. 1588. Em relação aos socios, a socie-
da1e ~ó póde ser prova1a por e3cripto ; po-
dendo sel-o em relação a terceiros por qual-
quer genero de provas. 

Art. 1539 . As sociedades são universaes 
ou particulares. 

Art. 1590. A sociedade universal pócle 
comprehender todos os bens presentes ou 
futuros, ou uus e outros, pu só os fructos e 
rendimel} tos delles . 

A~t. 1595. E' nulla qualquer clausula que 
attrtbua. todos os lucros a um dos socios ou 
isente de contribuir para as perdas o ca-
pital com que algum Lielles entrar para a 
sociedade. · 

Art. 1597. Si a sociedade fôr de todos os 
_bens, O·dominio e posse destes communicam-
se sem dependencia de tradição real, sal v o o 
direito ·de terceiros. . 

Art. 1598. No silencio do contracto o prazo 
da sociedade será indefiniuo, salvo a cada 
socio o direito retirar-se "'Jlediante aviso 
prévio de dous mezes, antes do fim do anno 
social ; si, porém, o objecto dft. sociedade fôr 
negocio ou empr.ezn, qu ) deva durar certo 
tempo, serão obrigados os socios a perma-
necer.na sociedade, até que termihe o mesmo 
negocw ou empreza.. 

. SIWÇÃO II 

DIRIH'l' JS E ODRIGAÇÕES DO~ SOC!OS ll:> 'l'JiE . :iJ 

Art. 159~). As obrigaçõ3s. dos socio.s co• 
meçam· immediatamente eom o contracto si 
este .não marcar outt'a époc.t, e acabam 
depois que, dissolvida a socfeda1e, estiverem 
satisfeitas e extinctas as resp)nsabilidades 
sociaes. 

Art. 1600. A entrada a que é obrigadcl 
cada soJio póde consistir em bem, no uso e 
gozo delles, na cessão de direitos, ou na 
prestação de serviços sómente. No silencio 
do contracto a este respeito, presumem-se 
iguaes a~ entradas de cada socio. 

Art. 1601. Si o socio entrar para a socie• 
dade com a.lg11m objecto determinado . que 
venha a ser evicto, será responsavel parà 
com os ouLros socios, como seria qualquer 
vetHiedor pa1•a com o comprador . · 
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Art. 1602. Si a cntradaconsisiie em cJusas mesmo em r elação aos que não ceram con· 
fungíveis, tornam-se proprietlarle comrnum sentimento; salvo a qualquer t.!c :;; tes o di · 
dos socios, salro declaração em contrario. reilo de oppor-se ao acto antes de produzir 

Art. 1603. Os socios que se obrigam a · eiTeito; 
empregar sua industria em beneficio d:J. so- 2.° Cada socio póde utilisur-se das coma~ 
ciedade devem-lhe todos os ganhos que obti- pertencentes á sociedade, comtunto que as 
verem pe:o exercício na industl'ia que faz empregue segundo seu de3tino, não U50 
obj <Jcto da sociedade. _ dellas contra o interesse social e não impeça 

Art. 160.4. Cada. socio deve indemnisar á 03 outros de so utili~arem na medi<la. de seu 
sociedade os prt>juizos que esta .sofi"rer por direito; 
culpa delle, e não póde compensai-os com os 3.° Cada socio póue obl"igae os outros a 
proveitos que lhe tiverem sido trazidos por contribuir com elle para. as des1Jezas n cce ~· 
sua. iodustria ou outros negocias. sarias il conservação das cousas da soci edade ; 

Art. 1605 . Si o contracto não declarar a 4. 0 Nenhum socio pó:Je fazer alteração 
plrte de cada socio nos lucros e perdas en- nos bens immo;'e's pertencentes á sociedade, 
tende-se que é proporcional á sua entrada, c <tinda. que lhe pareç::i vantajL'Sa, ~ i os outros 
a do socio de imlustria iguttl á do socio de não consentirem. 
menor entrada. Art._IGll. O socio que não livor a aumi ~ 

Art. 1605. O socio encarreg<.~ do da admi- n.istração da sociedade, não pódc obrigar u::; 
nistração póde e.Aigir da sociedade não só o bens da mesma. 
que despender por conta delh\ como a, impor- Art. 1012. I\ão cJl'ece o socio do concurso 
tancia das obrigações contt•alJidas do bo.t f.j dos outros pare~ a~sociar um terceil'o á suo. 
por occasião dos negoci. s da mesma e a in- parte n~t sociedade ; não !JÓle, toda vi a, 
clemnisação dos prejuízos r l)s ultantes da fazel-o entrar como socio !la mesma so-
gerenciu.. cieclade. 

Art. 1G07. O socio encarregado da adrni · /~.rt. 1613. Si um dos socio3 r ecebeu por 
n!stração por clausula. expressa r.o contracto inteiro a parte que lhe cabia em urna clivit.la 
pócle praticar , sem dei;endencia ele appro- activa da sociedade, deve conferir o quo 
vação ou uesapprovação dos putros. todos os recebeu, si, púr insolvabilida<.le do clereLl• I ' , 
actos que não excederem os limites nor- a sociedade não puder baret' o resto dadi vitl o. 
maes da mesma adminislroçü.o, ex cepto si Art. 1614. Si as causas, cu jo r endi men to 
proceuer com ~lo. qon tituiu o objccto da sociedade, não fo rem 

§ I. o Seus po leres não serão revogaveis fun gi v eis e cousistirem em corpos certos e 
durante o prazo estabelecitlo, sem causa 1 determinudcs, os seus riscos correm por 
superveniente e lt>gitimr.t. eonla do respecti vo dono. 

§ 2. 0 Si elle;, porém, tiverem sido cou- § 1. 0 Si, porém, forem fun giveis, ou si, 
feridos depois do contracto serão revogaveis mesmo guarcladas deteriorarem-se , si forem 
como simples m·:inda.to. destinadas a circular no commercio, ou ~i 

§ 3. o Tarnbem ~erão revogaveis, em qual- Çor~m t ransferidas á,. societlade por um m io r 
quer tempo, o~ dos direclores ou adminis- determinado e co :-tstnnte de inventario ou 
trauores de ~ociedades ou .corpoe<1ções de ~alu.nço ttutheuticos, os Eeus r iscos conem 
qualquer especic, ainla que nomoaLks dus por conta d<l sociedndc. 
respectivos contractos ou estatutos. r § 2. 0 Per ecendo a co~Ea estimuch, na con-

Art. 1008. Si forem encarregados da ('ormielncl~ do parugrapho antecedente, &eu· 
administração 4ous ou ·mais socios, sem dis· ~ouo só po lera pedir o respectivo valor 
crimina\âO de funcções, nem declaração de ponstante do inventario ou balanço. 
que ~ó poder ão funccionnr conjunctamente, Ar·t. 1615. Os socios tambem t~em direito 
poderá cada um praticar separadamente ~ indemni&ação elas perdas e dainuos que 
todos os aclos da mesma adminbtração. ~o.tTrerern em seus bens por motivo dos ne-

Art. IG09. Estipulando-se que um d,os gocios sociaes . . 
administradores nada possa. faz o;.r sem os Art. 1616. Si · h ou ver communicação de 
outros, ent:nde·so, ... ~em nova. convenção, lucros illicilos, cada um elos socios é obrigado 
obl'igatorio o concurso de todos, uint.la ausen- a restituir o que recebeu do socio delinqueu te, 
tes ou impossibilitados de pre81nl-o, salvo si este fôr condemnado a restiluil-os . 
nos casos urgentel? , em que as providencia Art. 1617. O socio que recebeu de outro 
omitticlos ou demorad,ls trari am gt·a.ve pre- lucros illicilos, conhecendo, ou devendo co" 
jUi7.0 ou damno irrepara.vel. nhccct' a procedencia, torna-se cumplice o 

Art. 1610. Na falt<t _de estipulaçües ex- clidatiamcnte obrigado a resLituiçilo. 
pressas sobre a ger nctn, ob seeva-se o se - Art. llil8. Todos os socios tcem dit'.Ji to de 
guinto : votar nas as~ombló·J s gcrat;S, c as rewluções 

1. 0 Presume-se que cada socio tom dit·cilo serão tomudtts po,r maioria de votos s.il vo 
de admini~ trar e que é vúli;Jo o qucr fizei', .\ls tipulação em co :1tt·ar·io. ' 
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SIWÇÀO JI[ 

OBR LGA Ç J8S D .l. SOC!ll DADE 8 DO~ BOC JOS P AR A COM 
'l'ERC E (ROG 

Art. 161_9 . As obrigações contrahidDs por 
tor1o.> os socios conjunctamente, ou por algum 
delles em virtude de mandato, são dividas 
da sociedade. · 

Art. l 620. Si. o fundo socia l não fór bas· 
tante para. cobrit• as dividas du sociedada, por 
ell as respondem os socios na proporção em 
que devem supportar <1s perdas. 

Paragra pl10 uni co. Si um do:;; socios fór 
inso\vavel, a sua pat' !e na divid ~• acresce 
á dos outros na mes1na razão. 

Art. 1621. O.:; devedores ela soCiedade não 
se desobrigam pagando a um socio não au-
ctorisado para recebel'. · 

Art. 16?2 . Os sacio.> não são solidaria-
mente obt' igados pelas dividas da socielade, 
nem póde nenhum de ll es obrigar os outros, 
~i nilo li te deram auctorjsação, salvo si verter 
em utili.dade da sociedade. , 

' Art. 1623 . Os ered·or6s da sociedade pre-
ferem aos de cada um dóo socios, pelo que 
toca aos bens scciaes, mas, podem estes pe· 
nltorar e executal' a parte soc'al do de.vedor. 
. Paragra-pho unico. Neste caso ficJrà dis-
solvida a sociedade e o executado responderá 
por pMdas e uamnos para com 'OS outros 
.wcios . 

DISSOLUÇÃO D.\. SOC rED AD E 

Art. 1624. n : s~olve·se a socied•t·le: 
1 • o Pela re:;tli zação da condiçã0 a que .foi 

suborditHtdü,sua duração ou pelo vencimento 
do prazo estabelecido no contracto; 

2 . 0 • Peta exLincção ou perda do capiral 
Pocial, em quantidade t::\.1, que Sflj :1. impossível 
continuat' a sociedade ; 

:1 .10 Pela consecução do ftm, ou si se veri-
fi cáe·ser· imposs ivel co1lseguil-o; 

4. o Pela insol ven~ia, fallencia~ morto ou 
incapacidade de um dos socios ;_ 

5. o Pela renuncia de um delles, si a socie-
dade não ti ver prazo determinado; 

G. o Pelo consenso unanime elos soei os. 
· Art. l ô ~5. A \)ro1'oga:ção ela soc:edn.de con· 
tractada por prazo detet'm inado só pó ie· see 
pi'ovada. p9r e2cri pto nos mesmos termos do 
'Pt' i meiro contracto . 

Art. I 626. Si a sociedade fôr prorogada 
depois do prazo do con tract') , eu tende- se 

. cons titnida do novo; si o fôr dentt•o do prazo, 
seri continun.çiio da anteriot'. 

Art. IB27 . E' li cito e3tipnl a,r qu e, morto 
um tlos soc'os, conti ttue a s :cie Jade com os 
seus liertloiros ou sómcnte com os sobrevi vos. 
Nes te seg und o ca so, o herdeiro do full ocido 

terá direito á parti! !ta do que h ou ver na. 
data do fállecimento llo mesmo, mas, não dos 
lucros e perdas futut'OS, que não "fo1'em de· 
pendencia nec :ss'a ria dos a c tos anteriores. 

Art. 1628. Si o cóntra.cto estipular que a 
sociedade continue com o herdeiro do sacio 
falleciclo, será cumprida i1 estipulação sempre 
que o pos,1:1 ser; mas, havendo herdeiro 
menor, a sociedade póde ser dissolvida em 
relação a elle, si as_sim o determinar o juiz 
competente. 

Art. 16'?.9. A dis,w lução pela renuncia de 
um elos socios, quando a sociedade fôr por 
tempJ indeterminado, ~ó pro~Juz e1feito 
quanuo de boa fé, em tempo opportuuo e 
nCJ ti fi cada, aos · socios dous mezes antes, sendo 
possível. · 

Art. 1630. A r enuncio, é de má fé, quando 
o soei o requncian te pl'et.ende apropriar-se 
exclusiva mente dcs beneficios que os socios 
se propun!Jam colher em commum ; e será· 
havida 12_0r inopportuna si as causas não 
estiverem no seu estado integl'al, ou sLa so~ 
ciedade puder ser prejudicad•t com a dirJso-
lução nesse momento. 

Art. 1631. No primeiro caso do artigo 
antecedente, os demais ®Cios teem o direito 
de excluir desde logo o sacio de má fê, sem 
prejuiw de suas quotas, na vantagem espe-
rada,; no segundo caso, a. sociedade póde 
continuar, npezar da opposição do - renun· 
ciante, até a época elo primeiro balanço or-
dinario ou até à conclusão do negocio pen-
dente. 

Art. 1632. Quando a sociedade tiver prr.zo 
determinado não porlerá ser dissolvida por 
e1feito ele renuncia do a lgum dos socjo~. 
senão occorJ'endo cau5a. legitima, como a 
incnpacidade ele oJgum dos socios, ou a falta 
de· cnmprimento das suas obri gações ou 
outi'O facto semelhante, de que possa resultar 
prejuizo irreparavel á sociedaue. 

Art. 1633 . SubsUe, mesmo rlepois ele clis-
solução d<t sociedade, a responsabi lida'le desta 
para com terceiros, pelas di vidas q ne hou ver 
contrahido. Si n ·, o tiver sido estipu lada a 
responsabilidade soli<.lat·ia dos socios p3.ra com 
terceiros, a di virla S'Jrá partilhada entre 
a,rJue!les, em partes proprcionnes ás antradas 
respecti rn.s . 

Ar t. 1634 . Quando a sociedade t i ver pra.zo 
determiuado, nenhum dvs socios poderá pedir 
a sua dissolução ou o extincção do man-
dato, pot• qualquer ont,·:t causa, comtanto 
que ~stejam de !Joa fé os que com elle tenham 
contntctado . 

Art. IG33. Sito n,pplicaveis á partilha entre 
os socios ns reg-ras quo r eg ulam n. partilha 
1mtre os herdeiros. 

Par;l g rapho unico. O :;;ocio de indus tria, 
pot'em; só tem dil'eito a QliOt't nos lucros c 
nos fru ctos dos bens qno ccmst.;tuirem as en-
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trauo.s dos soclos de capitaes, sem responsa' 
bilidtl.de nas perdas, salvo si o contrario tiver 
sido es tipulado no contracto. 

CAPITULO X LV 

])A PARCillRIA RURAL 

SECÇAO I 

I'A ROE:RIA AOR ICOL A 

Al't. IG80 . Considera- se parceria agricvla, 
ou colonia parciaria o contracto pelo qual 
umo. pessoa obrig-a-se a cultivar um predio 
rusti o do outra., mediante urna quota dos 
respectivos fructos. As regras estabelecidas 
para o. locação do cousas, em geral, e para a 
dos predios rusticos em particular, são tam-
bem applicaveis a este contracto, com as 
modificações dos artigos seguintes. 

Art. 1687. A perda pt1rcial ou total dos 
fructos partiveis por caso fort uito ou força 
maio1· é cornmum ao dono e ao parceiro, e 
não dá a nenhum dos deus o direito de pedir 
indemnisnçüo no outro. 

Art. Wl8. Sal v o auctorisação expressa. no 
con trncto, o parceiro não pó de sublocar o 
])!'edio, nem ceder a ou trem seu direito, e, si 
o fizer, poderá o dono do pt'edio tomal·o e 
rescindir o contracto. 

Art. 1G39. O parceiro 1amt1em não pódc 
alieno.t•, sem licença do senhorio, o pasto, a 
forrngcm e o estnune, a inda quo super-
abunrlnntes, nem fazer trttnsportes para ter-
cAiro, qun nüo SPja coll·no ou ~Ub·colono elo 
mesmo prerlio. 

A1·t. l (i,(Ú. No. parcerin. sem prazo fixo , 
11 m o parceiro, nem o dono póde rescindir o 
contrnoto, sem avi~ar no oult•o, pelo menos, 
tr s mezes antes do futuro anno agri-
colu., C:' , llHJUtWto não der esse aviw, pro-
mne·s prorogado o coutrn.cto por m·liS um 

anuo . 
Art. Hi 11. No cnso do t~ ouo ou do pnr-

c it·o commettet• in l'racção do contraoto, ou 
:mo pt~dcr o pn. t•coi ro cultiv<w o J)l"clio, por 
1mpetltmon .t~ uporvenum t ~ ot~ mol~sti<1 pro· 
longo.d o. é llmto ft parte 1H'OJ1l tl tcnda pedir a 
'l'I'Sci ·h,o, ua qual so n. ttentleró, ús circumstan-
oi:t do cnso e 11.0s projuizo le cada um. 

Ar t. 1612. A parceria agricola re olve se 
:por mort o tio o lo no no ui t. irno t l'ii1J tro tlo 
:1.ono orr nte ; ·i, porl1l11 , morrer nutes ó 
li ito ó. viu m on na impo,si bi li dano dostn 
:to her•d ir , qu com lle moravam, onti: 
11uar m na e ·eoucito do otltt'n.c to até ao fi m 
do m mo o.nno. 

Al' t. Ui! :~ . Si, todavin., a viu1rn, on os hN·-
d<'h•os, qne s qni z t•em Vt\ler rlos te dir ito, 

não continuarem regularmente- a. cult.ur~, 
poderá o dono concluil·a, e deduztr prmct-
palmente ela colheita futura as respectivas 
despezas. . 

Art . I QL14 . Os casos não previstos nos ar-
tigos antecedentes, nem no contracto, serão 
decididos conforme os usos locaes o, n11 falta 
destes, serão ob~ervadas as disposições so· 
guintes. · ... 

Ar t . 1645 . O gado e uteusilios necessarios 
á cultura do predio serão fornecidos pelo 
parceil•o, a quem incumbe tambem preparar 
o pasto neces1ario. Todavia, o que já. existir 
preparado ou pelo dono ou pelo parceiro, 
anterior ao tempo do contracto, salvo clau-
sula expressa deste, presume-se . ficar á dis· 
posição do parceiro de anno segmn te. 

Art. 1646 . A semente que não existir no 
predio deverá ser fornecida pelas duas 
partes. 

Art. 1647. 'Ao parC\eiro incumbem as des-
pezas da cultura orclinaria e as da colheita e 
ao dono as da fabricação, quando o proclucto 
clovee ser manipulado ou ftturicado an1es do 
entrar ua ckculação . 

Art. 1648. A plantação ordinaria de arvo-
res fructiferas, assim corno a substituiÇ'ão das 
mortas ou inutilisadas, durante o contracto, 
devem ser fei las pelo parceiro, mas, es te 
poderá tira!· as dos viveiros, que porventura 
existirem no preclio, sem indemnisar o dono . 

Art. 1 (:) .19 : A conservação dos poços e ex-
gottos, cêrcas e vallados, assi m dos predios 
cdmo dos caminhos vicinaes, que devam ser 
m~nticlos pelo dono, incumbem ao parceiro, 
durante o contraclo. Tambem lhe incumbem 
o~ cauotos orrlinal'ios exigidos paJ'a r eparar 
o preclio ou a rasa, ou para trans:pOt:tar os 
fructos ao legar, onde devem ser recolhidos, 
antes da partilha. 

'Art. I 650. O parceiro deve part icipar no 
d~no o principio e o fim da coJ.heita. 

Art. 165 1. Todos os ft'nctos orcliri:t.rios, 
nlil tmaos ou inclustriaes do predio, não excc· 
ptuados pG-lo contracto ou pelos costumes 
Lor:nes, são partíveis entre o dono o o par-
ceiro, por igual, ou na. proporÇ'ão ajustn.úa .. 

Ar t. H\52 . Quando o predio contive!' a 
mp.tcr ia prima dos t.ral.>::tl bos e o!Jra.s, qno 
incumbem o.o parceit'o, e.-te poderá u tilisar so 
d !In. <>Tatu itnmente . 

At•t. 1653. Qmllldo o dono tiver escript u-
ração regular ele debito e credito, cada colono 
pqderá pedit• cópia da Ull partida o · fazee 
acjdicional-a com u suas on tus u.nnniles, 
d poi de ,-er i11cada.s e acha.das conformes; 
pnra, o qne poderá exigir que os Ja.uÇ'.amentos 
se~am examinados, no lognr onde 03tivoeom, 
pol' terceiro. 

Art. lt1;:' 4. A côpia d!t partida, com o vi, to 
d <lo no, .e o balanço n nnual com o conforme 
do pnrceJt'O no termo do n.rt.ig outece-
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dente, fazem prova plena entre ambos, não· fortuito incümbe ao parceiro, a ao proprie-
EÓ para as quitações e obrigações reciprocas, turio a da falta que lbe attribuir. 
como para ás alterações ou declarações do Art. I 664. o parceiro tem direito ao 
respectivo contracto. serviço usual do gado, assim como ao leite, 

Art. 1655. Na falta do original, valerá a quando este não fôr mataria prima de outra 
cópia e vice-versa, comtanto que, um e outra. industria exercida pelo senhorio. 
cstejam .escriptos sem vícios, ou com os vícios Art. 1665. A parceria do gado graúdo 
resal vados conjunctamente por ambas as presume-se feita por cinco annos e prorogada 
partes. por tantos outros quantos sobrevierem, sem 

Art, 1656. A parceria agrícola póde valer aviso de uma das partes, dado á outra tres 
sem contracto escripto e presume-se feita ou mezes antes do fim do contracto, ou do anno 
prorogada por um anno, ainda que o con- industrial corrente. O começo do anno in-
tracto prorogado taci~amente, nos termos do dustrial será determinado segundo os usos 
art. 1640, fosse de maior prazo. O aviso, de Iocaes, si não fôr declarado no contracto. 
que tracta o mesmo artigo, deve constár de Art. 1666. A parceira do gado miúdo 
um recibo escripto do clestinatario e, si este presume-se feita por um anno e prorogada 
recusal-o,· de uma notificação judicial. até ao seguinte, si, um mez antes de findo o · 

SECÇÃO II 

· PAR CERIA PEdUARI A 

A 
DislJDsições geraes 

Art: 1657. Considera-se parceria pecu-aria 
o contracto pelo q ua..l um . dos contrahentes 
dá uma quantidade de gado, determinada ou 
não, ao outro para que a guarde, apascente 
e tracte, meclian_te certa quota da producção 
do mesmo gado. 

Art. 1658. A pJrceria pecuaria pódc con-
tractar-se sendo todo o gaclo de uma das 
partes ou de ambas, em proporçõe~ igua~s ou 
desiguaES. 

Art. 1659. Na falta de estipulações ex-
pressas ou na deficiencia dellas, este contracto 
sorá reglllado na conformidade das secções 
segllintes do presente capitulo. 

B 

corrente, uma dos partes não denunciar o 
termo elo contracto. 

Art. 1667. O proprietario pódc rescindit' . 
o contracto antes do prazo, quando o parceiro 
deixar de cumprir suas obrigações. Neste 
caso, poderá exigir-lhe a indemnização dos 
prejuízos resultantes da sua falta e deverá 
pagar-lhe os serviços feitos na proporção do 
tempo decorrido, quando os usos locaes não 
fixarem outra base para o pagamento. 

Art. 1658. O parceiro deve annunciar ao 
proprietario a data da marcação ou assigna-
Ianiento das crias do anno corrente, assim 
como a do começo da colheita, sob pena de 
podér ser despedido .• 

Art. 1669. Presume-se annual a partilha 
da producç.ão do gado miúdo, assim como a 
da do sexo masculino, do gado graúdo, q uanclo 
outro não fôr o tempo fixado pelo contracto 
ou pelos usos locaes. 

Art. 1670. Sempre que fôr possivel, o pro-
prietario deverá dar partilha ao parceiro 
que vae sahir, dentro do tempo de seu con~ 
tracto, e si fôr despedido depois de começada 
a colheita do anno corrente, terá direito de Parce?·•iN 1iecuarico sim11les . 

w fazer contar, quando não seja logo posstvel 
Art. l 6GO. o simples parceiro peeuario marcar ou assignalar tambem, a producção 

tem direito a uma quota de toda à producção já colhida. 
do gado, isto é, não só das crias, como da lã Art. 1671. O gado recebido e conservado 
ou cabello de tosquia. Essa quota, na falta pelo parceiro. em predio de terceiro, fica 
de estipulação, ou costume que a fixe, será sujeito ao privilegio. de~te ~obre os ah~gu~is 
de 10 por cr.nto. devidos por e!le, Sl nao ttver auctor1saça.o 

Art. "1661. A estimação do gado no con- escripta do respectivo proprietario para 
tracto não importa a sua transferencia a.o recebei-o de parceira. 
parceiro ; mas, é a base do calculo d_as repo- Art. 1672. Não é permittido estipular neste 
::;ições, qtle elle dever ao senhorw, pelas . contracto que o parceiro tenha nas perdas 
cabeças que faltarem no fim do prazo, ou na uma quota maior que a dos seus lucros, nem 
data da rescisão do contracto. que seja obrigado a vender ao propri~tari'? a 

Art. 1662. o parceiro responde por casos sua quota na producção, por preço mfe_rwr 
fortuitos, provando-se que commfltteu alguma ao corrente na occasião da partilha, e amda 
falta, sem a qual não teria sobrevindo o mesmo que o parceiro se tenha obrigado a 
mesmo caso. . vendei-a por este preço, poderá sempr~ _re-

Art. 1663 . Em caso de duvida na applica~ servar para si as cabeças do sexo fenmuno, 
çã.o do artigo antececlon te, a prova do caso qne lhe couberem. 
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c 
Pa1:oeric• mix tc; 

Art. 1 G78. Na parce l'i a mi xta premme·Se 
que os lucros e perdas devem ser rep:1rtido3 
pelos parceiros na. proporção da. quantidade 
do gado do cada um. 

· Ar t. 1674 . Neste contracto, si as partes 
toma.m a si conjunct::tmente a guarda, o pas-
cigo e o trac to do gado, SUt1S relações sã0 
reguladas pelas regras cln. sociedade. Si, 
porém, só uma dellns toma a seu cargo o 
proprio gado e o do. out rD, esta accumulará, 
aos seus direitos e deveres. sociaes, os de 
pn,rceiro ; e sua quota sobre a producção da 
parte pertencente áquella, quando não fôr 
expressamente concorcladn., será a fixada 
pelo art. I 660. 

Art. 1675. Este contl'a.cto deve set• sempre 
celebrado por escripto c, no silencio das parte~, 
sua duração, resolução e prorogaçfio , serão 
reg uladas pelas disposições correspondentes 
ç!a secção antcr io;r . 

SECÇÃO IH 

'J'l1ACTO E S U.::iTI..:~TO DE AN L\I AF.S 

Art. 1076. As pessoa.:: que receLem para 
pensar e tr·actar, em edificios ou cercados 
para isso destinados, animaes alheios, por 
preço ajustado ou de tabella publicada, ficam 
respon~aveis niio só pelo tracto ri'g ular como 
pelos r1scos dos mesmos. ani maes . 

Art. 1677. Nestes riscos se com prehendem 
não só os de má ou insufficiente alimentação , 
como os el e furto ou fuga, quando não resul-
tarem de incen dio, inundação, ou outro caso 
de força maior, provado pelo dono elo r espe-
ctivo edi O cio ou cercado. 

~ l't. 1678. A auctorisJçlí.o do don.o á pessoa 
que trata de anim ae~. pa1•n. u tilisar·se dellcs 
não se ex lcnd.e a se:· viços pPsàtlos, demorrtllo~ 
ou contínuos, nem o impede de inspeccionar 
o modo po:· que se oxercJ osso. utilisaç-iio. 

SECÇr\.0 IV 

Art. 1679. Ncnlmm dos parceiros pôde 
di ~pm• do gado, qncr pl'incipal, qu er n.ccre-
R ,~i cto s , sem consentimento do outro, sal v o 
cl:\Usula em cont1·ario no contracto. 

· . Al"t. 1680 .. Si a lgnm provei to se p11der· 
t:rar dos an:mnes que mo:·rom, pertencer:1 
es te ao propt'ietaf'io, tlcand.o pl'l' elif's respon· 
snvo l o .JlH.l'oei:•o prnmder. 

A :·I;. INil. Siio j)l'ohihidas no contrn.•·lo do 
j):l.l'cr r ia penr·rin. itS ciP nsu l:l:=; CJU CI ob:·ign.m 
0 pnrcc/:·o : 

a) a restituição dos animaes mortos ou do 
seu valor, findo o prazo elo C·)!ltracto ; 

lJ) a entrega de maior num Clro de animaes 
do que o recebtdo, embora augmente ou di· . 
minua. 

Ar t. !682. E' igualmente prbhibida a 
clausula que exonera o parceit'O de restituir, 
fi ndo o pra zo , os animaes que existirçm. 

Art. 1683. Quando o p:1 rc ::~ iro fór tambem 
rendeiro e receber com o predio o gado em· 
progado na sua cultura ou nos transportes, 
s0m estipulação expressa do respectivo alu· 
guel, entendo-se que este foi incluído na 
renda. 

Art. 1684. O parceiro, no caso do artigo 
antecedente, deve deixar no fim do arrenda-
mento uma quantidade igual de gado do 
mesmo valor do que r ecebeu, conforme o 
pl·eço da .estimaçtío do contracto e, si este fôr 
omisso a respeito, conform ':l o preço corrente, 
quando terminar o mesmo con tracto. 

Art. 1685. A estimação de contractonão 
impoi·ta alienação do gado, mas, que toJos os 
ri sc0s des te corrertío por conta do parceiro, 
mesmo em caso de perda. totnl c por força 
maior, salvo clausula expressa em contrario. 

Art. 1680 . Findo o contr·acto, o parceieo 
ntío poderá r eter mais de um terço da pro-
ducção do gado nelle comprehendido, ainda 
que oD'ereça pelas cabeças excedentes o preço 
ela estimação do contracto. Além d'isw, é 
obrigado a entregar os outros clous terços em 
e:tado normnl de conservação, segundo a 
é peca do anno, sob pena do i ndemnisar o pro· 
príetnrio pelo respec tivo prejuizo. 

Art. 1687 . As dispo:oições desta secção Riio 
applicn.veis ao parce iro agricola, que receber 
no predio, ou em uma parte elo preclio qu ::l 
oceupar, gado de servir ou de criar, perten-
cen te ao dono elo pretl:o. 

Os casos não previstos nclla serão rcg u-
~n. gos s~~ uncl o as di sposições gHaes relat ivas 
n. locnçao. . 

CAPITULO XV 

DA CONSTITUIÇÃO D"" RI':NDA. 

Art. 1688_. E' permittido constituir, pot• 
acGO entre v:vos ou ele ultimn. vontade e a 
titplo oneroso ou grn. tuito, uma rendd ou 
prés t_ação periodica, ·pol' tempo determinado 
nu n(lo, em úwor. do proprio cunstituinte on 
ti o outrem, medinnte cesRão de n.lgum im-
movei, ou on tre.g-a de certn. quantia a uma 
p'e~soa, que se obri gue a satisfazer a mesma 
rct~da ou wrstar:~o. 

f <'lrngrn.plto lllll CO. 0 i.nstrum onto publi co 
ó da snhstn.n c:a des lc cont•·actn. 

t~1 rt .. lG R\l. I•;' nulla. n. co nst ituiçflo deren •ln 
em loL I'OT' elo pesson, jl lh ll rcida, cu quo 
t1enti'O elos t:·intn. cli:1s srgninl cs Yier a Cu! -
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lecer do molestia que jit sotrría, quan"lo fui 
celebrado o contra0to. 
· Art. 1690: Os bens da·los em compens:<ção 

dJ, renda tol'oam-se propriedade da p3s,oa 
que por ell a se obrigou, desde o momento da 
tra"lição. . 

para lnver o cn.pibl indicado no artigo n,nte-
celente. 

CAPITULO X VI 
DO CONrRA.C1'0 DE SEGURO 

SEJCÇÃO I Art. !GO l . Si aquellc que se obrigar {1 
prestação ele r ,·n::la em favvr cle uma pessoJ, 
deixar ele cumprir sua obrigação, o ct•eJor 
da renda póde não só accional-o para o vn.ga· Art. I 700, Con:lidera-se con lt•acto seguro 
monto das prestações atrazadas, como p;tr?.. aque:le pelo qual uma úas p!•rte3 se obriga 
que dê garantia pelas futuras, scb pena de para com outra, medianl!:l um premio pago, 
rescisilo elo contracto. ' a in·lemnisal-a do ,prejuiz) resul'bnte do 

At't. 1Gü2. O direito {1 re :üa ':é a·.lqtlirLuo ri6cos fLtturos, previstos no contracto. · 
' rlia por dia, si a prestação não for .pltga an- Art. 1701. E>té contracto não é obrigatorio 

tecipauamente, no comrço ele ca·la per·iodo. ante.> de reluzido a e1cdpto. Considera-se 
Art. 1693. Quando a 1\.md•l ful' constituidà perfeito desde que o segur..tdor remette a 

em beneficio de duas ou muis pessoas, sem apolice ao sJgurado, ou faz nos seus livros o 
determinação ela parte de c:1dn. uma, e1ten- l~ncamento usual da operação. 
de-se que seus direitos são igu1es, sem que Art. 1702. A apolice deve dechtrn.r os 
hnja entre e lias diraito de accrescer. ·riscos tomados, o valor d:> objecto segurado, 

O direito de accrescer poderá provir ou de e qu 1esquer outras estipuhwões que forem 
declaração da vontade nesse sentido ou de cotlvencionadas. 
conjunção real. . Art ·. 1703. As differentes especies de se-

Art. 1694. E' licito ao constituinte ou ao g-uro prevista~ na sec,eão V deste capitulo 
credor Lla renrl.'1 vitalícia exigit' para sua serão regulad;ts p lias clausulas das raspe-
garantia, a hypotl:lec1 d('l um immovel, de ctiV<t~ ap·)lices, no que não for contrario ás 
ren)imento pelo menos igual, ou cauçiio de dispo3içõ8S dest:1 secção. 
titules da divida publica federal, que pro- Art. 1704. E' nullo o contracto quando o 
duzam em juros quantia equivalent':l á risco, que se procurp, cobrir ou attenuar, f5e 
mesma renda. proveniente de acto illicito do s,3gura'lo, da. 

Pa.ragrapho unko • . Não. lnvenrlo ltypo- pessoa em cujo f<Lv~t' se faz o seguro, _ou dos 
theca, a designação de um immovel para reprcsentmtes ou prepo.sto daqaelle ou 
garantia da renda não constitue onus real, si desta. 
por dis·posição testamcntari tt não fur con:;i- Art. 1705. Urna coU3a não p:'lde sel' se-
clerarla nlimeO:tos expre;sameLlt.e cq,.lsiguado3 gura por maL:; dr) qne vale, nem sel-o intCi· 
n') immovel. gralrnente mais de uma vez. E', toda vi o., 

Art. 169:5. A r0:1dn. conati&uida a titulo licito ao segurado segurar o risco da fal-
gr,Liuito . pódJ ser isCinb pelo insütui·lol' de· letda ou insolvabiJidade do segura•lor, por 

- todas n.s execuções pcn•leutes 0:1 futuras; c meio de seg11n•Jo seguro. 
esta isen ç~o existe de pleno clil'eito em fi1vos Art. 1700. Si o valor do segurJ excedet' ao 
dos montepios e pensões alim'3nticin.s.' da eoun, o segurarJor póle, aimht depois de 

Art. lGüô. No caso de desapeopl'iação por en tt'egue a ap)Jice. exi!l'il' a reLlucção delle ao 
necessidade ou utili•Jarle public~•. o preQ·J do valoe real, ros titui,Jo ao segul'ado o c·xces;;o 
immovel fic.tri sujeito :1 constituição de nova do premio; póde igualmente f'azee annullar 
renda, e o mesm~ terá Jogar em l'elaçio á o segut'ü, sem restituir o i:Jremio e sem pre-
indemnisaçilo do seguro. juizo da acçiio crirriinal, que no ca.~o possa 

Art. 1097. O 1nga.me,lt<l lia renda consti- Jaber, si JH'OV<\r qLle o segutwlo procede11 do 
tuida so)re um im ·novG! in}umbe, de pletlo má fé. 
direito, ao arlqni.l'·3:lta do prcidio gr11vado. Art. 1707. Sa.lvJ o disposto no at'l. 170:5, 
E~ta obrig.Jçib est9nde-se ás rend lS venJi·hs o se,jundo sJguro da c1usa já seguPa, pelo 
ant.es da n.lion·lç:'to, salvo o diro:to r eg,·e33ivo meSJR1 risco o no seu valor integral, pódCi 
llo adrtuirentc contt•a o a lionante. sor annalL1r.lo pJr qualqllel' das partes. O 

s 1gundo s3g11rador f(Ue ignor,wa o primeiro 
Art. 16J8 . O irnll OVdl sujeito :1 pt'a3tn.çi1o contt'.J.Cto, póde, sem r .Jslituir 0 premio re-

.. de Pen h p}de ser t'e.>gJ.tarJo, pag tn •lo o d•J- cobHo, re."usat' 0 p:1g tment 1 ou repet.il 0 1u 
ve loe um c1pibl em dinh eiro cujo rendi- pn.l't•J flUe exceder uo vc~.loc reli 11a coust. 
mento, ctllc.tla.rl•l peh L<txt I·Jgtl dos jurvs, segnt•a, ainda que n\o te:lln ruclttnl 'tdo 
gat' .. \•tb :l.0 ceaJ0r t'e 'lilt o.:,ui valellte . contt'.l. 0 c.111 tt'Jct0 ;t ntes elo s itti~lt'J. 

Art. IGOO. N,)C,t::J·)dc fall Jncia,itBolvonci.t At·t. !70~ . A vila 1Lt ·; pc3SO:lS o::ts su1s 
Oll ox"lcuçiio do pro lio grav.tri<>,•O ct•elor dt f<telllrln.rle~ pes:mae.;; la<n!iam p1dem sel' c;· 
reurlo. tem p!'cl0ro11cia no~ otltt'OS c·t·o !ores timarlas co11o o'ljccto de s?gnt·o o se,g·ut•a<la.e 

Vo l I 3l 
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no valor ajustado contr a r iscos, como morte 
involuntaria, inhabilitação para trabalhar 
ou outro semelhante. Considera-se morte vo-
luntaria o suicídio premeditado por pessoa 
que estivesse em seu juizo e a que resultar 
de duello provocado ou acceit.o pela pessoa 
que veio a fallecer. A inhabilitação resul-
tante de duello tambem não Ee comprellende 
nos riscos do seguro. 

brazileieo; no caso contl'ario, prescreve por 
doJAS annos. 

Art. 1718. Esta presrrípção começa a 
correr do dia em que o auctor tem conhe-
cimento do facto em que funda sua acção, 
ou poderia tel-o com a attenção ordinaria. 

I 

SECÇÃO !I 
OBR!GA ÇÕJlS DO SEGURADO Art. 1709. No caso de seguro tle vida, é 

livre ás partes fixar o valor respectivo e Art. 1719. Satvo convenção em contrario,· 
fazer mais de um segut'o, no mesmo ou em o segurado deve pagar o premio estipulado 
diversos valores, sem prejuízo elos ante- no acto de receber a apolice. 
riores. Art. 1720. O segurado presumemse abri-

Art. 1710. E' tambem livre á's partes fixar gado a pagar os juros lcgaes. do prem~o 
atrazado, independentemente de mterpellaçao 

entre si a taxa do premio. Todavia,_o seguro do segurador, si a apolice ou os estatutos não 
feito em sociedade ou companhia, cujos esta- estabelecerem taxa maior. 
tutos tenham tabella dos respectivos pre·· Art. 1721. Si 0 segurado vier a fallir ou 
mios, presume se proposto e acceito, mt con- fôr declarado, interdicto, est.ando atrazado 
formídade da tabella. nos premies, ou si se atrazar depois de 

Art. 1711. O segurado e o segurador são fallido ou intBrdicto, ficará o segurador de-
obrigados a guardar no respectivo contracto sonerado .dos riscos., si a massa ou o repre-
a mais restei c ta sinceridade e boa fé, tanto a sentante do interdicto não pagar os premi os 
respeito do objecto como das circumstancias atr11.zados, antes do sinistro. Poderà, além 
e elas declarações pertinentes:. disso, 0 segurador deduzir da _indemnisação 

A!t. 1712. St_o segurado nao fizer de_cla- do sinistro anterior os premws a.trazados, 
r~çoes ver~ade1ras e comp~etas_, omlttmd_o com os respectivos juros. _ _ . 
c1rcumstancms que possam mflUJr na acce1- l Art. 1722. o facto de se nao ter venficaclo 

, tação da proposta ou na taxa do premio, l 0 risco em razão do qual se fez o seguro, 
per~eri o d_ireito ~o valor do seguro e pa- ~j' exime ~ segurado de pagar . o_ premi~ ~sti
gara o premw venmdo. ~ulado, observadas as dispos1çoes espee1aes 

Art. 1713. Quando o seguro se faz por, 0 direito marítimo sobre o extorno. 
intermedio de representante do segurado,) Art. !723. Salvo disposição expressa, o 
este responde. tambe~ para com ~ s~guraclor •segurador não pó~e pedir au15mento de 
por todas as mexactJdoes, ou om1ssoes, que !premio porque os r1scos se tenham aggra~ · 
possam influir no respectivo contracto. 'vado, ~lém do q'ue podia ser previsto no 

Art. 1714. o segurador, que ao. tempo do ·pontracto. 
contracto sabe estar vassad9 o nsco que o Art. 1i24. Na vigencia do contracto, deve 
segurado pre~cndc cobr1r ~· nao obstante, ex- P scgu.rado abster-se de tucl<? quanto .possa · 
pede a apohce, fi?a obr1gado a pagar em ~ugmentar os riscos, ou seJa contrariO aos 
dobro o premw estipul~do. . termos do estipulado, sob pena de perda do 

Art. 1715. As apohces poclem ser nom1- Flireito ao seguro. . 
na ti v as, ó. ordem ou ao portador, excepto no Art. 1725. Sob a mesma pena, deverá o 
seguro ele vida, cuja apolice é sempre nomi- ~egurado communicar ao segurador algum 
nativa. . . incidente que possa de qualquer modo au-

Quanclo nommat1vas, devem declarar o gmentar 0 risco. 
nome do segurador e o do segurad~ ou o Art. 1726. Na applicação desta pena, deve 
do representante deste, ou do terce1ro, em 0 juiz proceder com equidade, tendo em vista. 
nome de quem se faz o seguro. as circumstancias reaes, e não vaus probabl-

Art. 1716. A apolice. dev_e tambem . de- I idades de augmento .dos riscos. 
clarar o começo e o fim dos r1scos P?r ann_?, Art. 1727. Verificado o sinistro, o segu-
mez, dia e hora. Na falta. de est1pu~açao rado deve communical-o ao segurador, logo 
precisa, contar-se á o prazo na conformidade que cheo·uc ao seu conb 3cimonto. 
do art. 144 e a respeito dos objectos des- A omissão não justificada desonera o segu- , 
t i nados a ser _transportado~ de um logar rador. 
para outro, os nscos começarao desde o rece-
bimento do primeiro, e acabarão pela sua 
entrega áo destinatario no segundo. 

SECÇÃO Ili 

OIJRlGAÇÕ,ES DO SJlGUR <\DOR 
Art. 1717. A acção de seguro prescreve 

por um anuo, si as partes estiverem no 
Brazil c o risco :?e ve1·incar om territorio 

Art. · li2S. O segnr::uloe ó obrigrtd.o a pngae 
em çlinheieo o prejuízo resultn.nte do risco 
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assumido e, conforme as circumstancias, o verificados si excederem a ~omma dos 
valor total da causa segura. mesmos premios. Quando porém os riscos 

Art. 1729. Presume-se sempre que o f)e- forem interiores á referida somma, poderão 
gurador não se obrigou a indemnisar prl.'jui- os associados distribuir o excesso em di vi-
zos resultantes de vicio intrínseco. denJo, ou formar um fundo de reserva, como 

Art. 1730. Quando os riscos do seguro bem lhes aprouver. 
forem especialisados ou limitados na apolice, Art. 1739. As entradas supplementares e 
o segurador não responde por qualquer os dividendos devem ser · proporcionaes ás 
outro. . quotas de cada associado. . 

Art. · 1731. Todavia, snJvo restricção ex- Art. 1740. As referidas quotas, serão 
pressa na apolice, o risco do seguro compre- fix a.das conforme ó valor dos respectivos se-
bende todos os damnos resultantes ou con- guros ; mas poder-se-á tambem levar em 
sequentes, como estragos occasiouados para conta riscos differentes e estabelecei-os de 
evitar o sinistro, diminuir os dnmnos ou duas ou mais categorias. · 
sal v ar a co usa. 

Art. 1732. Qua.ndo ao objecto do contra c to 
for dado valor determinado e o seguro For 
feito por este valor, o segurador tict~ obri· 
gado, no caso de ' pet·da total, a pagar a 
importancia da indemnisação, pelo valor 
ajustado. Este pagamento não o priva do 
direito, que lhe garantem os arts. 170ô e 
1707. I ' 

Art. 1733. O direito á indemnisação póde 
ser transmitlido a tercei ro como accessorio 
da propriedade ou de direito real soiJre a 
cousa segura. Esta transmissão opera-se . de 
pleno direito a respeito da causa hypothecada 
ou penhorada ; nos dem::~,is casos, quando a 
apol ice não o prohibir. , 

Art. 1734. No caso de sinistro, o segura-
dor póde oppor ao successor ou represeN-
tante do segurado todos os meios Lle defesa 
que poderia oppor contra este. 

Art. 1735. Si o · segurador vier a fallir, 
antes que tenha passado o risco, pódo o se-
gurado recusar·lile o pagamento dos premios 
atrazados e fazer outro seguro pelo valoe 
integral. 

SECÇÃO IV 

SEOU110 MU'J'UO 

Art. 1736, O seguro póde ser feito de 
modo que certo numero de segurados se 
obriguem a supportn em commum o pre· 
juizo solfl'ido por qualquer delles, em razão 
de risco corrido por todos. Neste caso a to-
talidade dos segurados constitue a pessoa 
jurídica que exerce as funcçõcs do segu-
rador. 

Art. 1737 . Nesta fórm:1 de seguro, e~1 
lagar do premio os segurados devem contri-
lmir com as quotas nJcessarias para occorrer 
ás despezas da administração e aos prejuízos 
verificados. No silencio dos estatutos, pre-
sume-se que a taxa das quotas será determi-
nada de conformidade com as contas do anuo 
correspondente. 

Art. 1738. E' totlavia licito estabelecer 
pre.m i os li x:os, sem prejuízo da obrigação rlo 
co~1sarem-se os SBgurados para cobJ'it' a,s rit;cos 

SECÇÃO V 

OUTltAS ESPEC!AllS DE SEOUROS 

A 

Scg~wo contrc; fogo 

Art. 1741. O seguro contra incenclio abran-
ge não só os damnos resul tantes do fogo com-
mum, como o de explosão de machinas e os 
produzidos por descargas electeicas, sal v o 
restricção expressa na apolice. 

Art. 1742. Quando o sin istro se verificar 
por explosão de machinas, o segurador que o 
pagar terá acção regressiva contra o dono ou 
contra o machinista. culpado, ou contra o fa ~ 
bricante si a ex plsoão resultar de defeito in -
trinsceo da machina . 

Scg w ·o cont?"Cb a secca, clmvc; e OUl?"os 1;iscoe 

Art. 17,13. A estimação do damno causado 
ó. lavoura por chuva, geada ou sêcca, ou por 
qualquer outro phenomeno metcreologico ÜIZ· 
se comparando o producto da colheita com a 
capacidade productíva do solo regularmente 
cultivado. 

Si parecer possível aprov€litar aind:1 uma 
parte dos fructos damnificados, proceder-se- lia 
a nova avaliação, rectificando a primeira. 

Art. 1744. A indemnizaçã.o deve ser re-
duzida quanrlo o risco se verificar a tempo de 
sJ fazer nova plantação, cuja colheita ainda 
possa ser aproveitada no todo ou em parte. 

Art. 1745 . Em regra , a importancia desta 
indemnização deve estal', para com o total 
do valor seguro, na mesma proporção do3 
frllctos perdidos com o total da colheita nor-
mal do terreno comprehendido no risco . 

c 
Seg~wo cont?·a ?'iscos de l?'anspu>'le 

Art. 1740. No seguro de traospor·te ter-
restre é licito, tanto á pessoa que expede o 
objec to como a qne o transporta, segurar os 
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riscos, porque sã:o responsa veis, qu an'io não 
imputaveis á. cu lpa do segurado ou dos s·;us 
prepostos. 

Art. 1747. O seguro do risco de transporte 
marilimo é r rg ido pelas disposições do direito 
commercia l . 

Art. 1748 . As em prez~s lle .caminho de 
ferro ou de navegação interna podem dar, 
em Yez de apolices, bole tins de seguro ao por -
tador, dos generos por ellas transportados , 
quer o seg urado seja o ox pedidor, quer des-
tio utario . · 

Art. 1749. O segu ro sob a fórma de com· 
mi;~ão del crede?-e é regulado pelas !ois com.-
merciaes, mas não póde ser feito pelo com-
missurio para segurar os generos que expede, 
Fem r1utorizaçã.o <:'Xpres~a do commiUente ou 
dcs linatal'i o. 

D 

Seyw··o de viela 

Art. l i 50 . Os seguros de vi< la destinados 
a garantir, no cuso de morte do segurado, 
certa somma aos herdeiros sobrevivos ou a 
outras pessoas, podem ser feitos por toda a 
vida on sómente durante cor to período . E' 
tambem licito ás partes convertcl' o seguro 
da primeira especie na segunda, c vice~ versa; 
ass im como csti pular que o valor clo seguro 
seja pngo em prestações ou de uma só 
~z. . • 

Art. 1751. Póde-se fazer seguro sobre a 
propria vid::t on sobre a de outrem ; neste 
u ltimo 'caso, eleve o 1~roponente justificar o 
inter·esse que tem na con tinuação da vida do 
te.r ceiro, sob pena de não valer o seguro pro-
vada a fa lsidJ.de do interesse. 

p ,lJ'agrn pl:o nnico . A justi ficação é cli s·· 
pensada, si o terceiro, sobre cnj ,.t vida se 
q 11izer segurar, for dcscend.ente, ascendeu te 
on ir•mão consanguinco elo proponent e ou se u 
conjuge . 

Art . 1752. Salvo tli spo5ição contrnria e 
co:Jslante da apolico on dos estatutos, é li· 
cito ao segurado transmit i ir, por acto eniro 
vivos ou Llc ultima vontade, a outra pes>oa 
capaz o direito 30 seguro, e o segurador é 
obrigado,-não obstante quaesr1uer pretenções 
dos succcssores do segurado, por mor·te deste, 
a fazer o pa gamr n lo i pcsso:~. que ju;;tificar a 
posso legitima ela re>pecti·va upo'lice. 

Art. 1753. Exceptua-se ela di~posição do 
arti go antecedente n. pe< so:.t que for · lega l· 
mente inhibida de receber do<tç.ã,o do f:ogu-
racJo. 

Art. 17:í L Quando as pre.l(açõrs ou an-
nuitlail es do ~e,Q; ll i'O houverem ofl'endidci as 

· !cp-i t.i mns elos bcl'dci ros necessa ri r. s, estes só 
poclorfio lran•r do i.JonoOciatlo a importnnr.ia 
do re.sp()cti v o prrj11izo, com os j lit'OS lf'gncs , 
cl osdo a morte do cstipulan~·} . 

Art. 1755 . Quando a i mportancia, do se-
guro tiver de ser paga a diversos bert.leit'OS 
ou a d i versas especies ele successor'es, a 
peswa que o fizer não poderá augmentitr~a 
seu arbítrio o numero desses succossores, 
mas·poLlerá r estringil -o, por acto entre vivos 
ou de ulli ma vontade, sem embargo do 
quaesquer dispos ições em contrario dos Esta-
tutos da. respectiva compa•1hia ou associação. 

Art. 1756. A disposição do artigo antece-
dente é applicavel aos montepios de qualquer 
especic, sejam particulares ou officiaes, fa- . 
culta ti vos ou obrigatorio~. sal v o, todavia,. as 
pensões cuja successão seja aberto ant es da 
execução deste Cmli go. 

Art. 1757 . E' ta mbem licito fazcr o !!cguro 
de mouo que o segUl'ado só tenha direito a 
ell3, si attingit' a certa edade ou si a.incla 
!'o r vi v o em certa época. 

CAPITULO Xdf 

\ 
D:J JOGO E DA APO~TA 

Mt. 1758 . As divicla·s de jogo ou aposta 
não obrigam a p[tgamento; não póde, todavia 
se r repetido o quo voluntaria-mente foi pago, 
sal v o si bou v e dolo de quem ganhou. 

..Paragrapho unico . Applic[t-SO esta dispo-
sição 'a qualquor contracto que enculm1 ou 
en volva reconhecimento, novação ou fiança 1e dil·idas tle jogo . 

Art. 1759. Não póde s.or pedido o paga-
mento do que fui em prestado para jogo ou 
~posta no proprio neto do j ogo ou aposta. 

Art. 1760. Não obstante o di sposto no a.rt. 
1758, os jogos destinados a exercita!' torça 
pu destecza, como a esgrima, as conidas n. 
pé, a carro on a ca vallo dã.o di rei to ao pre-
):Ilio ou á quantia ga nha na a po,;ta , re~ pei
tadas as dispos ições policiaes o posturas mu· 
picip:leS. _ 
P<~rngrapho unico. E~te direito não se ox-

~endo ao jogo e aposta que entre si fazem os 
~spectar.lore~ de taes exercícios. 

Art. 1761. Sn baistem as prohibic;.ões rala· 
livas a casa.s de tavolagem, reputandoso 
illi cito o ganho nos l'espectivos jogos. 

Art. l7G2. S11 bsistem tombem as prohibi-
Rões sobre rifas e lo b rias não autorisadas. 

Art. 1763 . São considerados jogo , e como 
taos sujeitos ao dis posto nos artigo3 antfl· 
cedentes, os contractos sobre t í tulos de IJo!sa, 
que se liquidarem pela diiTerenç::t entr0 o 
preço njustado e a cotação que ti verem na 
épocil. d[t oJT•;cl i v a entrega. 
· Ar't. 17(\ L A sot•te pa•a. dirimir q.nes((íes 

ou dividir cousas communs será consirloradn, 
moclo no po.rtilh:1. on tr·nnsn.rçii.o, conforme o 
coso, 
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CAPITULO / Vlll 

DA FJANÇA 

SECÇ7~0 t . 

DISPO fHÇÕES GEl"t A EB 

desernhargados o bast~ntes para o pagam '3nlo 
rla divida. 

Art. 1779. Si feita a nomeação nas con-
uições referidas, com a demora da execução 
o devedor se tornar insolvavel, fica o fiador 
desonerado, provando que os bens por el[e 
intlicados eram, ao t empo da penhora, suffi-
cientes para solução ua di vida. 

Art. l7C'i5. Pelo cootracto de tlança o fiador Art. 1780. Não tern lagar o beneficio do 
obriga-s~ para com o credor a cumprit' um:.t ordem: 
obrigação de outecm, si este o não •fizer. 1.• Quando o fiadoe o ret1unciou expt·es-

:~rt. 176.3. Si a res.ponsabi]idade do fiador samente; · 
for garantida. por outro. ·fiança ou abotw, ap- 2'. o Quat!tlo se obrigou como prioci pai pa -
plicar-se-ão ao abonador as di8posições deste gaclor ou solidario; 
c:~.pitulo. 3. 0 Qmmdo o devedtr for insolva.ve1 ou 

Art. 1767. Com excepção das mulheres f'alliuo. 
casadas, toL1a.s as mais .podolll so obrigar p0r Al't. 1781 . Quando duas ou mais pessoas 
Jiança. , · afiançam simu ltaneamente uma, divida, llll 

Art. l7G8. A fiança deve ser da~a por j õolidariedade entro e! las, sempre que expres-
escripto, e não admilte inter-preütç<Lo ex- samente não es tipu-larem o beueticio da. di-
tensi va. · visão. 

Art. 1769. Pótle a fiança ser dada em ga- Paragrapho único. E5tipu lado este klene-
rantiu, de dividas futuras, mas, !1 ~s te cas?, ficio, cada fiador responde unicamente pela 
não póde o fiador se~· cl~mandado stn~o depots parte que lhe tocar no pagamento. 
de tornada certa e ltquHla a obr1gaçao do de- Art. 1782 . Póde· tambem cada fiador de-
vedor p:·incipn,l. · _ . . terminar no contracto a parte da divida que 

Art. 1770. A fiança, nao sendo lumtada, tonm sob sua responsabilidade, e neste caso 
coruprehe~1de t~dos os acc c sso_rio~ .da tltvtda não setá obrigado a mais. ·. 
prir1cipal,mclustve asdespezasp:dtctaes desde Art. 1783. o fiatlor que paga r Jfilegral-
a cita~ão do li"ador. . mente a divida fica subrogado ncs direitos do 

Art. 1771. A fiança póde ser ele valor ~n- cre.lor contra o devedor; mas, só póde de-
fel'ior ao da obrigação principal e contraluda .mandar caclct um dos outres fiadorc s pel ét 
em condições menos onerosas. . . respectiva quota. 

Si, porém, exceder' ao ':alor da d.t vt.da ou ParngralJho uni co. A pari e Llo fie\ dor in-
for· mais onerosa, só valera até ao ltmlte da solvavel distribuir-se-i pelos outros. 
obrigação afiánçada. . Art. 178'1. O devedor respondo tamLcm 

Art. 1772. E' licito afia·nçar sem sciencm para com o fiador por tcdas ns pm·das e 
e até sem o consentimento do devedor: damnos que este p3 gar e pelos que soifrer em 
. Art. 1773. Quando alguem for obr1gado a rJzão da fiança. 

dar fiador judicial deve offcrecer pessoa Al't. 1785. 0 fiádor tem dit·eito nosjpros do 
iclonea, domiciliada nomu~·icipi·o onde houver desembolso pela t,1xa estiputa.da n<.t obriga-
de prestar a fiança e ~uffi~wntemente abonada ção principal, e não havendo taxa aos juros 
para satisfazer a obrrgüçao. Jeo·aes da móra · 

Art. 1774. Si o fiador se tornar insolvavel ·Art: l78G . O fiad or pórle oppor ao credor 
ou incapaz, o credor p6"de exigir outro. todas as excepções que di6~erem respeito á 

Aet. 1775. B' licito ao rlevedor, de accordo divida do devedor principa l, si não forem pes-
cam o credor, substituir a fi1nça por ga- soaes a esle. 
rantia real. Aet. 1787. Si por facto do credor, for im-

SECÇÃO li 

Eli'FE1T0 :'3 DA ll .. IANÇA 

At·t. IJ7ô. O fiador demandado pelo paga-
meuto da divida tem direito ele exigir que 
sejam primeiro excutidos os beus_ do .devedor. 

Art. 1777. Si nté á contestaçao da ltde o. 
devedor não oppuzer o beneficio ào nrtigo 
anlecerlenle , n[o poderi mai~ impedit· a 
·acção do credor. 

Ar~. 1778. O lla1lor ctemarndado que allcgar· 
o referido beneficio deve nomear bens do 
devedor, sitos 1m mesma cil~cumscripçã0, 

pmsivel a subrogação nos seus direitos e 
pref'erencias em t'avoe· do fiaqcr, ficará este · 
desobrigado, aind<t que Sf'ja solidario com 0 
devedor principal. 

Art. 1788 . Si o credor a~cei tar amigavel-
mente qualquer c,ousu em pagamento, ficará 
o fiador desonerado, nem poderá revi ver sua 
obrigação, ninda no caso de evicção. 

Paragrapho uni co. Fica outro; i ni dew ne -
rado o fiador si, E em seu consen1 imon to, o • 
c·redor concodel' ao devedor prorogação de 
prazo parq, o pagamento. . · 

Art. 1789. Qunnrlo o credor demorar, sem 
justa causa, a execução iniciada contra, o de-
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veclor, podera o fiador promover o andamento 
do feito. Esta disposição é applic11.vel ao abo-
uador. 

não os pague ; da camara syndical, pa.i·a cjuo 
não ,os admitta á négociação na praça·; e a 
citação elo detentor ou de quem interessa,r, 
para all3gar o que lhe convier. 

Art. 1797. Decorrido o prazo tle um anuo, 
sem ter havido opposição, poderá o reque-

ODlUGAÇÕ!i:S DERIVADAS DE DEOLARAÇ.ii:O rente ser admittido a recebel' os juros ou di· 
videndos vencidos e que $e vencerem e o ca-

UNILATERAL Dil VONTADE pits.I, si fôr exigível, mediante caução. 

TITULO VI 

CAPITULO I 

DOS TITULOS AO PORTADOR 

Art. 1798. Dons annos depois da auctori-
sação póde ser levantada a caução dos j.j_ll'OS · 
e clividendo3, permanecendo quanto ao capital 
por mais dous ànnos. 

Art. 1'790. O detentor de um ti tu lo ao por-· Paragrapho uni co. Para coupons desta· 
taclor, auctorisado a dispor delle, póde recla: cados dos titulos o prazo para o levanta-
mar rio respectivo subscriptor ou emissor a .mento da caução seró. o .mesmo. · 
prestação devida. O subscriptor ou emissor, Art. 1799. O devedor ou subscriptor a 
porém, exonera-se pagando n. qualquer de- quem forem apresentados os títulos deuuu-
tentor, esteja ou não auctorisado a dispor do ciad~s é obrigado a. app~el~endel-os e com-
titulo. mumcar a occurrencta ao J utz. 

Art. 1791. A obrigação elo emissor subsbte, Art. 1800. Si um terceiro se apresentar 
ainda qne o titulo tenha entrado em circulação portador dos títulos denunciados, tera vista 
contt'a sua vontade. pa-ra deduzir o seu direi to, ficando suspensa 

Art. 1792. O subscriptor ou emissor só pódé a auctorisação dada para o recebimento Jo 
allegar contra o portador de boa fé defeza capital, juros e rendimentos. 
fundadct em nul!idade externa ou interna do Art. 1801. Si decorridos tres annos, con-
titulo ou em alguma causa pessoal do sub- taclos da publicação do edital de citação do 
~criptor contra o portador. · detentor, ou d::t. intimação da camara syn-

Art. 1793. O subscriptor só é obrigad9 a dica!, não apparecer reclam.ação ou contes· 
pagar á vista do titUlo, sal v o o caso de ter tação, poderá o juiz or•denar que aos pro-
sido declarado nullo. prietarios dessapossados se passem novos ti-

Art. 1794. As disposições dos artigos .pre· tulos em substituição dos reclamados. 
cedentes não comprehendem os títulos ao . 1 Art. 1802. Indepondentemente ele das-
portador que se não destinam a circulação, a Bacho, poderá o proprio interes>ado, :Por si 
respeito dos quaes observar-se-á o seguinte : qu por official de justiça, fazer a intimação, 

§ I. o Póde o subscriptor recusar. o cumpri- ~atificaudo-a, todavia, em juizo· no prazo de 
mento da prestação ao credor que não S:l ha' seis dias, sob pena de nulliclade. 
bi litar, justificando seu direito ao titulo. Art. 1803. Tambe'm sob pena de nullidade 

§ 2. 0 E' obrigado, porém, a p:.tgar ou a gos títulos, nin~uem po:lerá, sem auctori.-
satisfazer ao credor habilitado, embora não ªação do Congresso Nacional, emittil-os de 
exhiba titulo. rpodo que obriguem ao pagamento de certa 

§ 3. 0 Não póde ser considerado em móra o ~omma em dinheiro, ficmclo, em todo caso, o 
subscriptor que retardar o pagamento do ~missor respomavel por perdas e damnos re-
titulo, quando duvidar da legitimidade do sulhntes da emissão. 
portador. Art. 1804. Quando emittidos, ninguem po-

§ •1. 0 A penhora ou embarg-o sobre taes ~erá empregai-os ou recebei-os, em troca de 
ti tu los depende, para sua e1fecti vidade, de ser 9bjectos, valores ou serviços de qualquer es-
notificado o devedor ; e o pagamento feito ao ~ecie, ou em geral dar-lhes qualquer appli· 
notificante é válido e extingue a obrigação, c;ação de mo3da legal, sob pena de serem 
embora o seja na ausencia do titulo. ~gnalmente nullos todos os contl'actos e actos 

§ 5. 0 E' licito ao devedor rectific1r erro jurídicos em que taes títulos forem empre-
qu,e haja na emissão elo titulo, cobrar a cli[e-. a·ados como .moeda. 
rença do preço ou allegar vicio de acquisição 9 Paragrapho unico. As .disposições deste ar-
por parte do credor. tigo não se applicam á> obrigações em i c tidas 

Art. 1793. O que for injustamente de>apos- pela Unjão ou pelos Estados, as quaes con-
sado de titulos ao portador, só póde impedir tinuam reguladas por lei especial. 
que seja paga a importancia do respectivo A!'t. 1805. Si o titulo trouxe~ o nome do 
capital ou rendimentos, recorrendo á inter- c;redor e a clausula de podar a prestação ser 
veoção jutlicinl. _ fpita a q~alquer portad?rl o devedor exone~ 
. f\.rt. 1796 . Na petiçao em que se allegar o 11a-se valtdamente,. satJSf!J:zetldo a prestação 
ll1JUSto desapossamento dos títulos, reque- ao portador, mas pode ex1gir que este jus-
rer-se-á a intimação do subscriptor, partt que ti ri que o seu dieeito ou de caução . 
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Aquelle cujo nome se acha inscripto ·no ti· 
, tu lo presume-se dono e póde rei vindica l-o de 
quem quer. que injustamente o detenha. 

CAPITULO H 

offens3., todos serão solidamente responsavC:JiS 
por sua reparação. 

Paragrapho unicJ. São solidamente respon· 
saveis com os autores os cumplices e os 
mencionados no art. 1815. 

Art. 1813. Si o dono da causa, no caso do 
art . 182, não fôr culpado do perigo, tem 

Art. 1806. A promessa de recompensa ou direito de ser inrlemni:>ado do prejuízo que 
- gratificação, feita por meio de annuncios pu- ·tiver soffrido. 

blicos, a quem. prestar certo serviço ou pre- Art. 1814. Si o p3rigo occorrer por culp:1 
encher certa condição obriga o promittente. de terceiro, terá o autor do damno ou da 

DAS PROME3SAS DE RECOMPENSA 

Art. 1807. ·Quem quer q Lle tenha prestado destruição acção regressiva contre ellc, para 
ess'3 serv iço ou preenchido essa condição,'nos haver o valor da indemnisação que pagar ao 
termos do artigo antecedente, póde exig·ir a dono ela causa. 
recompensa promettida, ainda que não o A mesma acção competirá contra aquelle 
tenha feito por causa da promessa. em cuja defeza tiver sido damnificada a. 

Art. 1808. Antes de prestado o serviço ou co usa· 
preenchida a condição., póde o promittente Art. 1815. São tambem responsaveis pela, 
revogar sua promessa, com tanto que o faça reparação civil : · 
com a mesma publicidade.. L 0 03 paes, pelos filhos menores que 

Si ti ver marcado prazo para a execução estiverem sob seu poder e em sua companhia; 
do acto entende-se que renunciou o direito 2.o O tutor, pelos pupillos que se acharem 
de retirar sua of!'erta, doutro delle. nas mesmas condições; 

Art. 1809. Si o acto para que se faz a 3. 0 O patrão, amo ou committente, por 
promessa fôr praticado por di versos, prefere seus empregados, serviçaes e prepostos, no 
aquelle que primeieo o execut011. exercício do teabalho que lhes compete ou pol" 

Sl a execução ti ver sido simul tane<t, cada occasião dellc ; · 
um terá direito a parte igual na recom· 4.? Os mestres de otncio, os professores de 
pensa. arte ou scieocia e os directores de estabe· 

Si esta · não fór· di visível, recorrer·se-ha á lecimentos de educação, pelos aprendiz(lS, 
sorte. disciQulos ou alumnos confiados a sua 

Art. 1$10. A determinação de praso é con· guarda; 
diçtío essencial para a validade da recom- 5.o Os que gratuitamente houverem par-
pensa publicamente promettida como premio ticipado dos productos do crime até concur-
de ·concurso. Além desta condição observar- rente quantia, 
se-á tambem o seguinte: .. _ 1 Ad ·- d d · d Art.l81G. A responsabilidade de que trata 

§ ·o emsa,o · a pessoa esigna a como 0 n. 3'' do articro antecedente comprebende 
juiz nos annuncios 6 obrigatoria para os in- as pessoas J·uridl. icas que exercerem alguma teressados. -

§ 2. o Na falta de· pessoa d<.>signada para inclustria. 
julgar 0 merito dos teabalhos apresentados, Art ... 1817. Cessa a responsabilidade das 
entende-se qtie 0 promíttente reservou para pessoas mencionadas nos dous <trtigos ante· 
si esse direito. cedentes, excepto as mencionadas nó n. 5", 

§ 3. o Si os trabalhos tiverem merito egual, provando e lias que empregaram, por si ou 
proceder-se-á de 9,ccôrdo com 0 artigo ante- seus representantes, toda a necessaria dili· 
cedente. gencia e precauções para que o damno. se não 

t désse. Ar . 1811. A propriedade da obra feita AJ.It. 1818. 0 que pagar 0 damno causado 
para o concurso, de que tracta o artigo an-
tecedente, fÓ pertencerá ao promittente, si por outrem pqde repetir deste o que houver 
na publicação da promessa tiver _sido esti· pago, excepto si fór seu descendente. 
pulada esta clausula. · Art. 1819. A responsabilidade civil é inde-

TITULO VII 
OBRIGAÇÕES RESULTANTES DE ACTOS 

lLLICITOS 

Art , 1812. Os bens do re~ponsavel pela 
offensa ou violação do direito de outrem 
ficam sujeitos á reparação do damno causádo; 
e, ·si forem mais de um os auctores da 

pendente da criminal. 
Art. 1820. O direito de exigir I'eparação, e 

a obrigação de prestal·a, transmittem-se com 
a herança, salvo nos casos em que por est9 
Codigo fôr determinado o contrario . . 

Art. 1821. O dono ou detentor do animal 
deve resarcir o damno por este causado, si 
não provar que o guardou e vigiou com o 
cuidado necessario, ou que foi o an imal pro-
vocado por outro ou que ho'uve impeudencili 
do offendido, ou força maior. 
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Art. 1822 . O dono de um e lificio ou de Art. 1830 .. Si o devedor não puder cum-
uma. consteucção Tesponde pelos tlamnos r.e- prir a prestação na pr·opc·ia. especie ajustada, 
sultantes de sua ruina, si esta provier de deve eUa ser substituitla pelo seu valor, e :n 
falli<l de reparação, cuja necessidade era ma- moeda corrente, no Jogar da execução da 
nifes ta. obrigação. . 

Art. 1823. Aquelle que habita uma crtsa Art. 1831. A execução judicial das obrl-
ou parte da mesma responde pel? damno gações de fazer ou não fazer, e, em geral, , 
causado pelas co usas que de lia calnrern, ou a indemnisação de perdas e damnos, deve ·· 
fot·em lançadas em logare3 n[o destinados ser prececlidct da liquidn,çã.o da respectiva 
rara isto. · importancia, sempre que esta não fàr fixada 

Art. 1824. O credor que demand,<r o de- por lei ou accordo das pnrtes. · · 
vedor, antes elo vencimento da divida, e fóra Art. 1832. As partes f\tpazes de reger 
dos casos em que n, lei o permitt<<, fica obri- suas pessoas e bens podem liquhlar por mu-
gado a esperal' tanto tempo quanto f().ltwa, tuo accôrdo as obrigações illi 1uidas, aindêt 
a descontal' os juros correspondentes, embo- resultantes de clelic tos. 
ra estipulados, e <t pn g·ar as custé\S em Art. 1883. Para liquidar a importaucia Lio 
ctoJ11\). uma prestação não cumprida, quando ti vet' 

Art .. 1825. Aquelle que deman:br por di- valor official no lagar cla execução, tomal' -
vida j<\ pnga, no todo ou em parte, sem se á o preço meLlio entre a data do venci-
rcsalvar ns quantias recebidas, ou pedir mento o a dop~tgamen t o, ao qual se a·ldicio-
mais do que lhe fôr devido, fica obrigado : navã,.9 os juros da inóra. 
no primeiro caso, a pagar ao elevador o No3 outros caso~, far-se-i a llquidação .por 
dobro do que houver reçeliido,.eno segundo, arbitramento. 
o equivalente do que lhe ex1g1r, salvo se 
decahir da acção por estar prescripto seu 
direito. 

Art. 1826. As ponas comminadas nos clous 
arti gos antecedentes são tambem applicaveis 
á Fazeuda Publicêt, sempre qqe promo ver 
cobrança indevida, salvo seu direitJ regres· 
si vo contra 03 agentes ou representantes 
culpados por prevaricação, abuso tlci poder 
ou negligencia em verificêtr a exlincção da 
di vida ou sua importancia e tl'ecti va. 

Paragrapho unico. Cessarão as p 3nas dos 
mesmos artigos, sempre que o auctor desistir 
do pediclo antes da contestação da lide. 

Al't. 1827. Ceso:.trão igun,lmente as mesmas 
penas, si o auctor que exigir pagamento de 
quanüu, já paga ou mnior da que lhe é 
devicll, ou antes do tempo, fàr successor 
do credor originaria. Será, porém, obrigado 
ao pagamento das custas em dobl'O. 

TITULO VIII 
OU 'l'RAS .CAUS,\S DE OUlU GAÇÕE:> 

Art. 18Z8. E~ te livro nã.o comprehende 
as obrigações relativas ao direito üa família, 
á posse, aos direitos re1es, ao direito here-
ditario, nem as que procederem dos prin-
cipias de direito publico. 

TITULO lX 
LIQUIDAÇÃO DAS OBRI GAÇÕES 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 18;29 . Considera-se liquida a obriga· 
ção certa, quanto ó. sua ex istencia, e deter-
minada quu,nto ao seu ob~ecto . 

C.\PITULO Il 
DA LIQ UIDAÇÃO DAS ODB.IGi AÇÕES RESULTANTES 

DE ACTOS ILLICl1'0S 

Art. 1834. A indcmnisação, no caso <lc 
homicídio, cJnsiste : 

1.0 No pagamento das ete.;; pezas com o t1·a-
\ta.mento do offenúido, seu funeral 'e luto da 
ra.milia; . 

2. 0 Na prestação ele alimentos ás pJssoas r ·quem o defuncto os prestava. 
Art. 1835. No caso de ferimento ou outra 

pil'ensa á s~.lt ,le, o oil'enso·r indemnfsará o 
pffendido pelas clespezas do trabmento e 
pelos lucros ces>antes, atü ao fitR da moles-
tia e pagar-lhe-i, além disto, uma somm<t 
,egual á mulla do grau médio da pena cri-
minal correspondente. _ 

§ I. 0 E~ h som ma será duplicada, si elo 
fll rimen to resultar aleijão ou deformidade. 

§ 2. o Si o offendido, aleijado ou def'úr-
mado, fór mulher soHeira, ou viuva, que 
f.l:inda poderht casar, a inJemnisação consis-
tit'á em dot3 proparcional as poase; do o·mm-
~or, ás circumstancias da oil'endicla e á. gra-
vidade L~O defeito. 

Art. l 83ô. Si da ofl:'ensa resultar de feito 
,que impossibilite o offendido ele continuar 110 
exercício de sua · profissão ou oiTicio, ou 
diminua o valor Lle seu trab:Liho, a. indemni-
s8ção comprebenderó., al em das despezas do 
t1·atamenb l.'l lucros cessantes até no fim da 
cànvnlescencct, uma. pensão correspond ente n.o 
va~or tio trabalho impossibilitado ou reduzirlo, 

Art. 1837. Est ns disposições applicam-se 
(lilida ào caso em que a morte ou lesão 
tenha resultado de acto considerado crime 
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justifica.vel; comtanto que não fosse prati-
cado pJio o:ffensor na repulsa de aggressão 
da pessoa offendida, ou impellido por medo 
irresistivel de perigo imminente. 

A,.rt. 1838. Si o o:ffendido tinha obrigação 
de prestar serviços a terceiro, este póde 
egualmente reclamar reparação do clamno 
que lhe causou a morte, privação da liber-
dade, fe1•imento ou outro incommodo de 
saude, de que foi victima a pessoa obrigada 
aos sobreditos serviços. 

Art. 1839. Os medicos, cirurgiões, phar-
maceuticos, part~iras e dentistas são obri-
gados á satisfacção do damno quando a 
morte, ferimento, ou inhabilit'lção ao serviço, 
resultarem de imprudencia, negligencia ou 
imperícia na sua arte ou profissão. 

Art. 1840. O pharmaceutico respon1le so-
lidariamente pelos erros e enganos do seu 
preposto que não-tiver as habilitações neces-
sarias. 

Art. 1841. A indemni~ação por injuria 
ou calumnia consistirá na reparação do 
rlamno que dellas pos3a resultar para o 
offendido. 

Paragrapho uni co. Si este não poder jus-
tificar seu prejuízo material, o offensor será 
obrigado a pagar-lhe o dobro da multa do 
grau maximo d:1 respectiva pma criminal. 

Art. 18 t2 . A pessoa do sexo feminino, 
offendida em sua honra, tem direito de 
exigir do otrensor, si este não puder ou não 
quizer rep.trar o mal pelo casamento, um 
dote corrP.<- ponclente á condição e estado da 
mesma oifeudicla: 

I. o Si, sendo vit·gem e menor, fôr deflo-
rada; 

2. o Si, sendo mulher honesta, fàr violen · 
tada, ou aterrada por ameaças ; 

3. 0 Si fôt' seduzida com promessas de casa-
mento; 

4. 0 Si fôr rapta la. 
Art. 1843. Nos outeos casos de crimes 

de violeocia clrnal ou de ult1aj ~ ao pudOJ', a 
indemnisa ção será al'bitJ·ada ju Jicialmente. 

Art. 1844. A indemnisaçõ!J pot• offensa. á 
liberdade pessoal cons!slil'á no pJgamento 
das perdas e damnos, que sobrevierem ao 
oil'emlido por essa causa e no de uma somrna 
c:llculada conforme a base do paragrapho 
unico do art. 1841. 

Art. 1845. Consideram-se offtJnsi vos á li-
berdade pessoal : 

I. o O carcere pri varJ.o; 
2. 0 A prisão por queixa, ou denuncia fa lEa 

e de má fé; 
3.• A prisão illegal. 
Art. 1846. No caso do numero 3° do artigo 

antecedente, só a autoridade que decretou a 
p!'isão é obrigada a indemnisação. 

Vol. I 

Art. 1847. Nos casos não previstos neste 
capitulo, a indemnisação serit fixada por ar-
bitramento. 

TITULO X 
lNSOLVENCIA DO DEVEDOR E CONCURSC' 

DE CREDORES 

CAPITULO UNICO 

DA IN. OLVENCIA DO DE VEDOR 

SffiCÇÃO I 

DISPOSIÇÕES OE R AES 

Art. 1848 . Todos os bens do devedor são 
sujeitos ao pagamento de suas dividas. 

Al't. 184\l. Declarada a inselvencia do de-
vedor, consideram-se vencidos todos os cre-
ditos exh;tentes contra elle. 

Os juros ainda não vencidos serão d'lduzidos 
da somma declarada no titulo que .os inclua. 

Art. 1850. A insolvencia pólc ser decla-
rada a requerimento do proprio devedor ou 
de um ou mais de seus credores. 

Art. 1851. A declaração da in3olvencia. nã.o 
importa a transferencia dos bens do devedor 
para seus credores; mas, dá a estes o direito 
de tomar possedos me3mos bJns, e de f1zel·os 
vender para seu pagamento. 

Pa.ragrapho unico . . E' tambem facultado 
aos credores aunulla.r as alienações fraudu-
lentas feitas pelo insolvavel em seu prejuízo. 

Art. 1852. Qualquer dos credores peEsoaes 
póde pedir a declaNção da ins:>l vencia do 
do devedor, justificnnrlo a respeito de3te 
algum dos seguinte factos : 

I. o Que est(L sendo demandado por di v-i.das 
que absorvem a totaJijade ou a quasi tota-
lidade de seus bens, em prejuízo dos outros 
credores; . 

2. 0 Que tem feito alienações clandcstin:~.s 
ou simuladas os seus bens ; 

3. • Que abanrlonou clanrlestinamento seu 
domicilio. 

Art. 1853. O devedor que requer a decla-
raçií.o da propria in sol vencia, j nstificada na 
co'nformi,Jade da secção seguinte. gosará dos 
favores concedidos pela art. 186\J. 

su;cçÃ.o n 
CE iSÃO DE DENS 

Art. I 854. E' concedido ao deved,)r civil 
insolvavel, sem culpa, abandonar todo o seu 
acti v o aos credoms para que se paguem, sem 
ser neces3at•ia a declaração judicial de sua 
in sol vencia. 

Al't. 1855. A ce3são de bens amigavel deve 
ser acceita unanimemente pelos credores. 

35 
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Si algum destes for omHtido, terá acçã.o re-
g r•essiva contra. os que accei tar<Lm a ces~ão, 
peb ~ua quota, e contra o ceQ.ente por peruas 
a damnos, si tiver havido má fé da parte 
llelle. 

Art. 1856. A cessão judicial dever ser re-
querida pelo devedor ao juiz competente, 
com citação de todos os credores. 

Art. 1757. O devedor exporá, na petição, 
os casos fortuitos ou de força maior que de-
terminaram sua insolvencia. 

Art. 1858. A petição do devedor quere· 
querer cessão de bens deve ser instruída com 
a lista completa dos credores e inventario 
exo.cto de seu acti v o e passivo. 

Art. 1859. Deferida a petição, os credores 
nomearão, em audiencia, clous dentre si para 
fazerem a verificaçio dos creditos, classfican· 
do-os em reivindicantes, privilegiados e chi· 
·rographarios. 
· Art. 1860. O juizo nomeará curador aos 
credores ausentes pa1·a intervir ua verifi-
cação e classificação dos creditas. ,., . 

Art. 1861. O devedor é obrigado a assistir 
ao processo da verificação e classificução~e a 
prestar as informações pedidas. 

Art. 1862 . Compete aos cllir·ographarios 
deU berar sobre a cessão de bens, a qual se 
repLltttrá acceita, si fõe u.pprovada por nu-
mero que represente, ao menos, tres quartas 
partes dos credores e a mO.iorio. dos creditas 
da mesmas classe, votando como um só 
credor o curador dos ausente&. 

Art. 1863 . A ces ·ão dos bens deve ser 
110mologada pelo juiz, e nos credores excl ui-
do· ou prejudicados na classificação cabe 
recurso da ~en tença. com e.tfei to s.uspen-
sivo. 

Art. 1864. Não póde se t· admittido ao be-
nc!lcio da cessão de bens o que já houver 
si lo condemna.do por íalleucia, in oi vencia, 
e tellionato, roubo, furto ou abuso de con-
fiança. 

Art. 186 . · Qualquer elos credores chiro-
grapharios póde impugnn.r a cessão de bens, 
provando: 

1.0 Que o deveclor e tava iusolvavel 
quando contrahiu a lguma ela suas dividas; 

2.0 Que dentro dos tres mezes anteriores 
fez doação consideravel, deu garantiu. real 
ás di vidas que não a tinham ou pn.gou di-
vida não vencida ; 

3.0 Qu praticou algum outro acto frau-
~l ulento contr·a o cr dores ; 

4." Que não apreseutou inventario com-
pleto exacto; 

5.o Quo jô. gozou uma vez do mesmo bene-
ficio ; 

6. 0 Que faltou á a.udiencias ou deixou de 
clar as informaço- es de que trata o a.rt. 1861. 

Art. l8li6. IIomolognda a cessão, os cre· 
dores el g~rão um administrador tla llli\Ssa e 

um depositaria do dinheiro existente e dQ 
que se fôr apurando. . . o administrador e o deposlt::mo podem ser 
escolhidos entre pessoas não credoras. 

·Art. 1867. O administrador tomará conta 
dos bens, completlll'ó. o inventario, quando 
houver deficicncin., proporit as acções neces-
sarias para haver a posse e reivindicação 
dos mesmos bens, cuja venda promoverá 
para o pagamento dos credores, segundo a 
ordem das preferencias. 

Paragrapho unico. O curador dos cre-
dores ausentes devercí. ser ou v ido sobre a 
venda dos bens do tleveuor, as acções a 
propor ou a continuar, e a restituição dos 
bens alheios que se acharem na massa. 

Art. 1868 O administi'ador e o depositario 
ficam sujeitos ás leis do deposito e podem ser 
demitticlos pelos credores, que se reunirão 
mediante r equerimento motivado de dous 
pelo menos, para deliberarem sobt'e a con· 
servação ou demissão delles. 

Art. 1869. Obtida a cessão de bens, o de-
vedor tem direito : 

I.• A' cessação dos juros, desde a data da 
apresentação dn seu pedido ; 

2.• Ao quo for imlispensavel para a cama 
e vestuario do mesmo devedor e de sua fa-
mília ; 

3." A's privações de bocca. encontradas em 
sua. casa: 

4.• Aos livrüs e instrumentos indispen· 
saveis ao exercicio de sua arte, officio ou 
profissão. 

Art. 1870. A cessão de bens, sendo acceita 
pelas credores em maioria, nos termos do 
art. 186~, impàrta. quitação do devedor. 

Art. 1871. O devedor que obteve cessão t!e 
bens póue ainda rehaver a posse dos bens 
não alienados, no estado em que estiverem, 
assim como a elos seus papeis e documentos 
existentes na massa, pagando em dinheiro 
um terço dos creditas simples, e dando fiador 
idoneo ao pagamento do resto em atrazo 
não excedente de um anno. Neste terço in-
cluem·se os dividendos já distribuídos e o 
dinheiro existente em mão elo depositaria. 

SECÇÃO Ili 

lN OLYilNOIA DECL .I.llAUA JUDICULMI':c-;~·1> 

Art. 1872. Si os credores na tlelibel'ação 
de que trata o art. 1852 recu>arem a cessão 
de bens, o juiz declarará o devedor insol-
va vel, e cou vi dará os me.>mo credores para 
eleg.erefi!. o administrador e e depositaria, na 
conlornudade d~ secção precedente. 

Art. l 73. Si a insolvencia for declarada. 
na conformidade do art. 1852, o juiz, na. 
mesma ~entença quo julgar a justificação, 
declanwa iusol vavol o tlcvedor, o ortleuari~ 
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a convo~ação dos credores presentes e a do v itla, havendo algum responsavel pela perda 
curador dos ausentes. ou deterioração da mesma cous:lJ. . 

Art. 1874. O administrad·or eleito, neste § 2.0 No caso de desapropriação por utili· 
caso, procederá na conformidade da secção clade publica, ou tle servidão imposta por lei, 
anterior, á venda dos bens e pagamento dos sobre o valor da indemnisação. 
crelares, na mesma ordem, com os mesmos Art. 1884 . Nos casos dos artigos antece-
poderes, e sob as mesmas formalidades e dentes, o devedor do p reço do seguro, ou da 
responsabilidade. indemnisação , se exorera pagando sem oppo-

Art . 1875. A0 devedor fica sal va qual- siçã·) dos credorea hypothecarios ou privile-
q uer acção c i vi l que lhe po8sa competir giados . 
contra aquelles que Jolosa e fa lsamente jus· Art. 1885. O credito real prefere o pes-
·tificaram a sua insolvencia, sobre a qual soai de qualquer espeeie; o pessoal privile-
deverli, ser ouvido, si não estiver foràgido, giaclo ao simples, e o privilegio especial ao 
ou em logar incerto. Fica-lhe tambem s::t lvo geral. 
o recur·so suspensivo da sent ença declara- Art. 1886. A preferencia resultante da 
toria. bypotbeca, penhor• e demais di·reitos reaes, 

Art. 1876. Declarada a insolvencia do será regulada na conformidade do livro an-
devedor, ou acceita a cessão de bens, ficam tec·Jdente. 
suspensas todas as execuções contra e !I e mo- Art. 1887. Quando concorrerem aos mes-
viclas por divida pessoal. mos bemr, e por titulo igual di versos credores 

Art. 1877. O devedor judicialmente de- da mesma classe, especialmente privile-
clarado insolvavel fica privado da posse de giados, haverá entre ellea rateio proporcional 
seus bens, que passarão a s 1r administrados ao vaJor dos respectivos creditas, si o produ-

. ·na fórma do art. 1867, execepto os indicados cto não bastar par,\ o pagamento integral de 
no art. 1869, ns. 2", 3° e 4°. tochs . ~ . 

Art. 1878. Liquidados e apurados os bens Art . 1888. A tlisposiç:ão do artigo anteca-
·aobre os quaes exista g·v,ranti:1 real ou pri· dente applica-se tambem entre credores de 
·vilegio,· será o seu productos app!icado ao privilegio geral sobre bens insufficientes. 
pagamento dos respectivos credores, obser· Art. 1889. Os privilegias só se r eferem: 
Yacla a ordem estabelecida no art. 1885 · I. o Aos bens moveis do devedor, não su-

Art. 1879. Satisfeitos os ultimas credores jeitos a direito real de outrem; , 
de que tracta. o ·artigo antecedente, 0 admi- 2. o Aos immove is não hypothecados; 
nistra.dor convocará os chirogl"apharios para 3. o Ao saldo do preço dos bens sujeitos a 
dar-lhes conta dos p3gamentos feitos e elo penllor ou hypotb.eca, depois de pagos os res-
estarJo da massa restante, si houver, e pro· pecttvos credores; 
por-lhes o que mais convier para terminar, · 4. o Ao valor do seguro e da desapro-
dv mel.bor modo e o mais breve possivel, a priação. 
liquirlaÇ'ão e partilha finaes. _ . . 

Al't. 1880. Os credores de garantia real ~rt. 1890 . Sao, to lavra, reduz1das ~o p_r~ço 
e os de privilegio especial, que não forem d? nnmovel h~pothecaclo, , as ?ustas JUdiCla-
pagos da tota lidade t1e seus creditas, ser ão rias ela execuçn:,o de !?esmo 1mmovel?.. e !J:S 
considerados chirogrnpharios pelo rE)mane- desp~zas neccs,ari!'~ a sua. conserva~ao, fer-
scente, e nesta. qun.lida de serão convocados l t as nelle por terceno, dep?lS ele constltmda a 
para a deliberação de tracta 0 ar ti go ante- hypotbeca, com o consentimento do devedor 
cedente e do credor. · 

· Ar!;. 189 1. O privilegio especial só com-
SECÇÃO IV p_:chende_ os _bens ~~e, por exp1 essa disposi-

. çao ua le1, sao suJeitos ao pagamento do res-
l'l'.r·:FEn,llNOli\S E PP. I V!LEOIOS pectivo credito; o geral comprehende todos 

os bens n·ão sujeitos a cred ito .rea l , nem a 
Art. 188!. Não havendo causa legal de privilegio especial. 

preferencin, teem os credores igual direito Art. l892 . Gozam de privilegio e.>pecial, 
sobre os bens do devedor commum. pel•l. ordem em que vão enumerados: 

At•t. H82.As causas lega.es de preferencia 1. 0 O credor de custas e despezas judiciaes 
Eão ns hypothecas e os privilegias. . feitn.s com a Drrecadação e liquidação da 

Art. 1883. 03 cred·ores hypothecarios ou cousa, sobre a mesmn, co\.' sé\; 
privilegiados conservam seus respectivo~ 2. o O credor de dcspezas de salvamento, 
direitos: sobre a causa. salv::\da ;. . 

§ 1. o No caso ele perda ou de deterioração 3. o O credor por bemfeitoriJs necessanas 
rta cousa sujeita á hypotheca ou ao pdvi· ou uteis, sobre a cous:1 ben~tlciacb; . 
Icgio, sobre o pt·eço do sl)guro, si a causa I· 4.~ O Cl'edor ele lllater:aes, cltuherro ?_n 
est<LVa segura., e so~re a indemnisação de- servtços para a construcçn.o, reconst.rucçao 
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ou melhoramento!! de predios rusticos ou ur-
banos, fabricas, officinas ou quaesquer outros 
editlcios ou construcções, sobre uns ou outros; 

5.o Os credores de sementes ou meios de 
cultura ou colheita, sobre os respactivos 
fructos; 

6.o Os credores de alugueis, sobre os mo-
veis alfaias e utencilios do uso domestico 
dos predios ru,ticos ou urbanos, em relação 
ús prestações do anno corrente e do ante· 
rior; 

7. o O auclor ou seus legítimos represen-
tantes, sobre os exemplares da obra ex i~ tente 
na massa do editor, quelhedeverem vJrlurte 
do contracto dtt edição da mesma obra .. 

Art. 1993. O privilegio mencionado no 
n.o 5° tio oi-ligo antecedente cessa desde que os 
fruct.os são reduzi dos a outra espccie, ou ven· 
dtdos depois de recolhidos. 

Art. l89L Si houver credores com direitO 
ao privileg io do n . 3°, con iunctamente c~ n J 
os rlo n. 4" tio art. 1892 applicar-se-ha a dJS · 
posi ~·ão do nrt. 1887. 

Art. 195 . Gozam do privilegio geral sôbre 
os bens do devedor os S< gumtes credi ws: 

1. o Por de pezas fumwarias feitas sem 
pompa, em relação á pessoa do devedor e ao 
costume do Jogar; 

2. 0 Por custas judiciaese por despezas 
feitas para arrecadação e liquidação da 
massa; 

3. o Por despezas com o lu elo do conjoge 
sobrevivente e dos filhos do devedor fallecitlo, 
si forem modicas ; 

4. o Pelas despeza · com a doença de que 
falleoeu o devedor, durante os seis mezes 
antecedentes á sua morte ; 

5. o Pelas despezas com o sustento ncces-
sario ao devedor fallecido e á sua fa.milia, 
durante o ultimas tres n~ ezes da sua. vida . 

6.o Pelos impostos devido~ á Fazenda Pu: 
blica, no anno corrente e no anterior ; 

7. o Por salarios ou ot·denarlos dos cria'.' os 
ou empregados domesticas do insolvavel, nos 
ult imo sei mezes. 

Art. 1896. Nos ordenados comprebendem-
se os dos mestres qoe ensinaram, durante o 
mesmo periodo, aos descendentes menores do 
devedor. 

Art. I 97. A Fazenda Publica prefere aos 
outros credores mencionados no art. 1895. 

A Fazenda. Federnl prefere á Estadoal e 
esta à municipal. 

Os demais credores mencionados no citado 
artigo entram em rateio, sem distincçã.o c~ e 
classes. 

LIVRO QU•~RTO 

Direito das eucceseôe• 

TITULO I 
SUCCSSSÃO EM GERAL 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1808. Considera-sa herança a uni-
versalidade dos bens, direitos e obrigações 
de uma pe3soa fallecida ; herdeiro, aquelle 
q11e succade na totalid•tde da herança ou em 
pa.rtc della., sem doteJ·minação de valor ou de 
objecto ; e legatario, aquelle em cujo favor o 
testador di spõe de valor ou objectos determi-
nados, ou de certa parte ctelles. 

Art. 1899. A su·:cPssão bereditaria tem 
logar ou por disposição ele ulti ma vontade, 
ou em virturle ua lei. 

Art. 1900. Si a pessoa morrer sem testa· 
moa to, a herança tn~nsmitte-se o. seus her- · 
deu'Os lcg1timos. 

Art. 1\:JOJ. Aos het•tl eiros nomeados em 
testamento tr~11smitte ·se a her<> uç<t na suã 
lotalidadJ ; ma~ , si h ou vet' herdelr v3 uece,;-
sarios o testador não podeJ·á dispor de mais 
do que a terça da hera,nça. 

Art. l9J.2. l'ambem subsiste a suceesão 
legitima si o testamento caducar, si fàr jul· 
gado nullo, ou lli o testador não dispuzer do 
1todos os bens. 

Art. 1903. A capacidade para succeder é a 
do tempo da abertura da successâo, e pela 
lei vigente nesse tempo será ella. regulada. 

CAPITULO 1I 

DA TRANSMISSÃ.O DA HERANÇA. 

Art. 1904. A sucl!essão abre-se pela morte 
do auctor da herança e no Jogar de seu ul-
timo domicilio. 

Art. JU05. O dominio e posse da herança 
transmittem se aos herdeiros legitimas ou 
testamenteiros desde a morte do decujus. 

Art. 1906. Si o fallecido deixa.r conjuga 
meieiro, com quem estive::sa vivendo ao 
tempo da. morte, será este mantido proviso-
riamente na posse e administração dos bens 
communs até á partilha ; si não houver con-
juga sobrevivente, a posse e administração 
competirá ao ilerdeiro designado pelo juiz, si 
outro nãe o tiver sido no testa,mento. 

Art. 1907. Sendo á mesma herança, cila.-
madas simultaneamente varias pes oas, serit. 
o seu direito indivisível, tanto a respeito da 
po,se como do domínio, emquanto a partilha 
se não fizer. 

Pa.ragrapho unico. Cada um dos co-iler-
deiros póde neste caso pedir a totalidade da 
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herança, sem que o (lemand;LtJo possa oppor-
lhe a excepção de que a herança lhe não 
pertence por inteirá. 

Art. 1908 • . A pétição de herança prescreve 
no prazo indicado no art. 210. · 

CAPITULO fii 

DA ACCEI1'AÇÃO E REPUDIO DA HERANÇA 

Art. 1909. A acceitação da her,mça pôde 
ser expressa ou tacita. E' expressá quando 
resulta de declaração escripta, e tacita 
quando resulta de actos que se não paliem 
praticar si não' na q ualidado de herdeiro. 

Paragrnpho unico. Nao importam ·accei-
tação da herança os actos officiosos, como os 
funeraes do finado, • ws méramente conserva-
te>rios e os de administração e guarda provi-
seria. · 

Art. 1910. A cessao da herança não · en-
volve acceitação da mesma, sendo gratuita 
em ,favor dos co-herdeiros a quem deveria 
pertencer na fttlta t[o cedente. 

Art. l 9U. A herança não pôde ser acceita 
em parte, sob condição, ou a termo; mas, o 
herdeiro, - a quem foram deixados legados, 
pôde repudial-os, embora accei.te a herança. 

r. Art. 1912. O l;lerdeiro que 'fôr. notificado 
da abertura da successão tem . o prazo de 
trinta dias ·pf\ra declarar si a accei'ta e find,o 
este prazo, ·sem que se tenha manifestado, 
en tencte -se h a ver repudiado a herança. 

Art. 1913 . No caso de ausencia uu igno-
rancia do herdeiro, prescreve o seu direito 
no mesmo prazo do a·rt. 1898. 

Àrt. 1914. Si o herdeiro fallecer antes de 
declar:lr si acceit·:t a he!'ança, o direito dé 
acceitar passa a seus herdeiros,' salvo si se 
tractar de instituição sob condição suspen-
siv.a, que ainda não se tenha realisado. 

Art.~ 1915. Os Qredores daquelte que re-
puc\ia a herança, em prejuízo delles, podem 
ser auctorisa~los ,judicialmen.te ·a acceital-a 
em nome do devedor, mas o remane~cente, 
pagas as dividas, não aproveitará ao repu-
diante)·il se dev0!verá aos herdeiros imme-
d·iato3. 

Art. 1910. O herdeiro não responde por 
encarg0s d,, herança excedentes ás forças da 
mesma; incumbe-lhe, pe>rém, a prova deste 
excesso, salvo o caso de inventario judicial 
que faça certo o valor dos bens herdados. 

Art. 1917 . Salvo o caso do art. 1912 o 
re,pudio da herança não se presume, e· deve 
ser expi'esso ein instramen.ta publico, ou 
termo judicial. 

Paragrapho unico. O repudio não pôde ser 
feito em parte, sob condição ou a termo. 

Art. 1918. O que repudia a herança é con-
. siderado como si nunca houvesse sido her-

deiro. Mas este facto não o inhibe de pedir 

os legarlos que lhe forem deixados no testa-
mento. 

Art. 1919 .. Não se póde succeder represen-
tando o herdeiro que repudia. Si, porém, esse 
herdeiro· fôr o unico legitimo da sua classe, 
ou si todos os outros da mesma classe repu-
diarem a herança, poderão os filhos vir á 
successão por direito preprio e por cabeça. 

Art. 1920. Nt> successão legitima, a parte 
do que repudia a herança accresce aos outros 
da mesma classe, e si fôr unico dessa classe, 
devolve-se aos da subsequente. 

Art. I 921. As pessoas chamadas á successão 
não poderão mais repudial-a, depois de terem 
praticado actos que import8m ac~eitaçãe>, 
salvo o disposto nos dous artigos seguintes. 

Art. 1922. A acceitação ou 0 repudio 
podem ser retractados por erro, violencia,Qu 
dolo. 

Art. 1023. Pôde tambem ser retractada a 
acceitação, quan<to a herança se acha d'imi-
nuida em mais da metade, pela descoberta 
de testamento ignorado no momento ela accei• 
,tação. , 

CAPITULO IV 

DA HERANÇA JACENTE 

Art. 1'924. Fallecendo alguem com testa-
mento, cujo herdeiro não srja' conhecido, ou 
sem testamento e sem que se saiba si 
deixoú ou não herdeiro legitimo, ou si o her-
deiro repu:liou a herança, será esta consi-
derada jacente e prover-se-á á guarda, con-
servação e a:dministração dos respectivos 
bens, nomeando-se-lhes curador, si o não 
houver otllcial, até que sejam devolvidos a 
quem de direito ou declarados vacantes. 

Paragrapho unico. Íncumbe ao curador 
proceder logo ao inventario dos bens ; eocer-
cer e fazer valer todos os,direi:tos; re;;ponder 
ás acções movidas á herança ; recolher a 
deposito ·as quantias existentes e as que apu· 
rai' pela venda fios bens moveis, que deverá 
promover em hasta puhlica; arrendar os 
immoveis e perstar contas, assim que ter-
minar a arrecadação, liqu:dação e o aprovei-
tamento dos referidos bens . 

Art. 1925. Declarar-se-ão vacantes os 
bens da herança jacente, si, praticadas todas 
as diligencias afim de se descobrirem os her-
deiros, estes nãQ apparecerem. 

Esta declaraÇão não pode:t;á ter Jogar antes 
de um ann0, a contt>r da conclusão do inven-
tarie. 

Art. 1926. A declaração de vacancia não 
prejudica aos herdeiros que se apresentarem 
convenientemente habilitados ; mas, trinta 
annos após a abertura da successão, o Estado 
onde ella se tiver dado adquire a propriedade 
dos bens recolhidos aos seus cofres. 
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CAPITULO V 

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER 

Art. 1927. São excluídos da successão : 
I. o O que h ou ver morto volun I a.riamente, 

ou tentado matar, o auctor da herança ; 
2 . 0 O .que o tiver accusado calumniosa· 

meu te em juizo ou jurado falso coutra contt·a 
elle ; 

• • 0 O pae ou mãe que ti ver exposto o 
auctor da herança e lho houver negnllO ali-
mentos, ou contestado a sua filiação ; 

4,o O pae ou mãe privado do pfl.tl'io poder, 
por ter incorrido em crime contra a honra 
do a.uctor da herança ; 

5. 0 O qne por violeocia ou ftaudo o tiver 
impedido de fazer testamento, houver retido 
ou occultado o testamento ji por elle feito, 
ou obrigaclo o auctor da herança a testar, 
romper, ou alterat• o testamento. 

Art. 1928. A indignidade deve ser de-
clarada. por sentença em acção contenciosa 
movida por interessado. 

Art. 1929. Cessam ·os effeitos da indigni· 
dade com o perdão elo auctor da herança. 

Art. 1930. O excluido rla mccessão como 
inrligno é obrio·ado a restituit· os fructos e 
rendimentos que houver percebido dos bens 
da herança. 

Art. 11131. A indignidade termina uo·her-
deiro; os seus filhos e desceudentes, ha.ven· 
do-os, suocedem como succederium si o indi-
gno houvesse fallecido. 

Art. I 932 . As alienações ele bens heredi-
tnrios e os actos de adúlinistração legalmente 
reali ados pelo indigno, antes da declaração 
da indignidade, são validos ; mas, fica salvo 
aos herdeiros o direito de demandar o in-
digno por perdas e damnos, si tiverem sido 
prejudicados . 

Art. 1933. O indigno tora direi to de re-
clamar .indemnisação por quaesquer despezas 
feitas com a conservação dos bens heredi ta-
rios e de cobrar as dividas que tenha contra 
a herança. 

Art. 1934. O rae ou mãe excluído da sue-
cessão, por indigno, não terá direito ao uso· 
fructo, nem á auministração dos bens que 
nella couberem a seu filhos menores, nem 
á successão eveulual dos mesmos bous. 

TITULO II 
SUCOMSÃO LEGITIMA 

CAPITULO I 
DOS QUE NÃO PODEM SER IIERDElROS 

LEGITJUOS 

A l't. I 9~ 5. Não p' de ser herdeiro legi-
timo o que ni'io era <linda concebido ao tempo 
da abertura da successiio. 

Art. 1936. Aquelle que, por falleciinento 
de seu conjuga, deixar de fãzer inventario 
dos bens do casal, havendo fi.thos menores 
communs, fica por este facto inhabil para 
succeder aos mesmos fi lhos. 

Art. 1937. E' tgualmente inhabil para 
succeder ao meno'r o parente que, sem excusa 
legitima, não acceitar a respectiva tutela 
q uaudo a ella chamado por lei. 

CAPITULO li 

DA ORDEM DA. VOCAÇÃO IIEREDITARTA 

Art. HJ38. Ao que mone sem testamento 
succedem seus descendentes. 

Art. !939. Na linha descendeu te, os fi lhos 
succ3dem por cabeça e os demais descendentes 
por estirpe, quer se acl.Jem no mesmo gráo, 
quer em gráos diflerentes. 

Art. I 940. Para os e.treit0s da successão, 
aos fi lhos legítimos são eqniparadLS os legi-
timados, os naturaes reconhecidos e os 
auoptivos. 

Art. I 941. Si o füllecido deixar conjuge, 
do qUt1l nã.o se ache devorciado, tel'it este 
direito a uma porção de bens igual á de um 
filho, sempre que o re~·imen matrimonial 
não lhe der direito a, meação em todos os 
bens ou sómente nàs adquiridos. 

Art. l 942. Não havendo herdeiros da 
1
classe dos descendentei, são chamados á sue-
cessão os ascendentes e o cnnjuge sobrev[-
vente não divorciado, quando o reg·imen 
matrimonial não lhe der direito á meação 
de todQs os bens ou sómente dos adquiriuos. 

Art, 1943. O quinhão doconjuge sobrevivo, 
.na hypotllese do artigo ao tecedente, será 
igual á de cada um dos ascendentEs com quem 
concorrer. · 

Havendo desigualdade nos quinhõ3s dos 
ascendentes, tomará o conjugo o Jogar de um 
deUes na linha onde fôr menc r o seu numero. 
· Art. l 914. Na classe dos ascendentes, o 

grao mais proximo exclue o mais remoto, 
sem distinoção de linhas . 

Art. 1945. Havendo igualdade de grito e 
diversidade de liuha, a l.Jerança parlir·se-ba 
por metade, entre ambas as linhas. 

Art. 19 46. Fallecendo o filho adoJ~tivo setH 
posteridade e vivendo seus pús e o ad· 
optante, aos primeiros cabe a totalidade da 
herança. 

Na falta, porém, dos pais, devolve-se a 
herança ao adoptante, que prefere aos outros 
ascendentes naturaes do fa.llecido. 

Art. I 947. Os ascendentes illegitimos sue· 
cedem aos seus decendentes, nos mesmos 
cnsos em que estes lhes s uccedem. 

Art. 19<8 . Si fal leoer o filho sem descen-
dentes, e, sem testamento, deixar bens, hcr-
uados de seu pai ou mãi, succcder-lhe-ha 
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nesses bens o pai on a mãi que sobreviver, 
nos t ermos do art. 1942 . ' 

Mas, ~i o pai ou mili pas~ar a outras 
nuf)cias ou já era casado ou tempo em que 
succedeu, existirem outros fi lhos do casa-
mento precedente, irmãos do defunto, não 
terá o m~smo pai ou mãi nesses bens sinão 
o usofructo durante a vida, e será obrigado 
a reservar a propriedade dell es aos irmãos 
do defunto, que existirem ao tempo tio seu 
fallecimento. 

Estas disposíção não terá logar si somente 
sobreviverem ao pai ou mãi netos, filhos de 
a lgum ou alguns irmãos germanos do 
defunto. 

Paragrapho unico.. Si- o filho de cuja sue-
cessão se tracta se finar com testamento, 
guardar-se-á o que se acha disposto sobre a 
suécessão testamentaria, sal v o sempre a re-
serva a favor dos irmãos do defunto, nas 
dua~- terças partes da herança, em que são 
os . paes herdeiros necessarios, segundo o 
disposto no art . 1942. 

Art. 1949. Na f~.1ta de descendentes e ascen-
dentes, serão chamados á successão, com o 
ponjuge sob1·evivente não divorciado, os ir-
mãos do fall ecido e os sobrinhos deste, que 
concorrerão com os ti o~ na. partilha da he-
ranr,.a. Não havendo irmãor; nem fobriohos , 
a herança pertencerá por inteiro ao con-
juga sobrevivo. . 

Art. 1950. Si o auctor da herança não 
tiver deixado conjuge, serão chamados á 
successão os seus collateraes até ao sexto 
grão. · 

Art. 1951. Na classe dos collateraes, os 
mais proximos excluem os mui> remotos, 
salvo o direito de repr~sentação concedido 
aos ftlhos de irmãos . 

Art. 1952. Si concorrerem á successão 
Irm.ãos unilateraes e germanos, cada um 
daquell es terá direito a metade do quinhão 
attribuido a cada um destes. 

Paragrapho uni co. A mesma dispo3ição 
applicar-se-á, quando corrcorrerem á sue-
cessão os filhos do irmão unilateral C•lm os 
.seus tios ou primos. 

Art. !953. Não lla direito do successão 
entre o adaptado e os parentes do adoptante . 
. Art. 1954. Nã.o sobrevivendo conjuge nem 
paren~e . algum successivel ao finado, ou tendo 
elles repudiado a herança, esta se devo1 v e ao 
fisco do Estado Federado onde era domiciliado 
.aquelle de cuja successão se tract p;. 

CAPITULO ·-m 

direitos em que essa pe~soa succederia, si 
viva fosEe. 

Art. 1936. O direito de representação da-· 
se sempre na linha recta descendente, mas 
nunca na ascendente. 

Aet. I 937. Na linha transversal só se da 
o direito ele representa.ção em favor dos filhos 
de irmãos do fullecido, quando concorrem com 
algum irmão do mesmo fallecido. 

Art . 1958. Os representantes só podem 
herdar, como taes, o que herdaria o repre-
sentado, si vivesse. 

Art. 1959. O quinhão do representado 
será dividido por igual entre os seus repre-
sentantes. 

Art. 19GO. O que renunciou á herança ele 
uma pessoa poderá representai-a na succes· 
são de outra. 

TITULO III 
SUOCESSÃO TESTAíYIENTARIA 

CAPITULO I 

DO Tl!:STAMENTO EM GERAL 

Art. 1961. Considera-se testamento o acto 
revogava! pelo qual alguem, de conformi· 
dade com a lei e com as solennidades nella. 
estabelecidas, dispõe, par,, depois -de sua 
morte, de totlo ou parte de seu patrimonio. 

Art. 1962 . E' prohibido o testamento con-
juntivo, seja simultaneo, reciproco ou cotre-
spectivo. 

CAPITULO li 
DA CAPACIDADE TE~T.A MEN'l'ARIA ACTITA 

Art. 1963. Sã'J incapazes de tes tar : 
I . o Os menores de quatorze annos ; 
2 .0 Os loucos de todo· ·genero, excepto nos 

lucidos íntervallos; e os surdos-mudos nas 
condições do art. ,f)o., n. 4 ; 

3. o Os que não estiverem em seu perfeito 
jui09 no momento de testar; . . 

4. o A mulher vi uva ou · separada do ma-
rido, nos termos do art. ·2ss ; . 

5. 0 Os cegos e os que não possam nem 
saibam ler, aos quaes é prohibido fazer tes-
tamento cerrado. 

Art. 1964. O filho-familia maior de qua-
torze annos só não póde di;;;por dos bens 

DO DIIÜ!:ITO DE REPRESEliTAÇÃD profecticios. 
_ . Art. 1965. A incapacidade superveniente 

Art.. 1955. Dá-se o direito de representa- não invalida o testamento. efflcaz anterior ; 
çiio quando a .lei chama certos parentes de _pem a. çapacidade supervement~ torna .efficaz 
um a pessoa .fallecida a succe_dElr em todos QS, o testamento fej.to durante _a ~.nca,Po,crdad!lJ· 
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CAPITULO Ili 

PAS l"ÓHMAS Ol~DJNARIAS DO TE:iTAMENTO 

SECÇÃO I 

n! SPOS!ÇÕES llfmA.ES 

Art. 1966. O testamento ordinario é de 
quatr•o eapecles, 11 saber : 

a) publico, ou feito por tubellifio; 
b) cerrado, com instrumento de appro-

vação ; 
c) particula.r•, ou escl'ipto pelo testa.Jor; 
d) nuncupativo, ou feito de viva voz. 
Art. 1967. Não ha outi'Os testamentos es-

pecia s, além dos mencionados no cap. V 
deste tltulo. 

SI': ÇÃ.O H 

Til S'l'AMilNTO PUBLICO 

At·t. 1968. Silo requisitos esseocio.es do 
testamento publico : 

l .í> Que sejo. escr•ipto por official publico 
competente, em livro de notas, sob dictado 
on cteclt\rnção do te tador e nu, pl'eil:lnQa de 
olnoo testemunhas, vnrões e maiores de q ua-
torze annos . 

As declarnçü.es do t stltdol' devem ser fei t<ts 
em porluguez. 

2." Que as testemunha3 se achem pre::entes 
a todo o acto. 

3.ó Qcte depois de e cripta o te~tamento 
seja lido p lo ollloial, na presença do testador 
e da te t munlHl.S; ou pelo le t<\tlO!', o si o 
qub.el', na p1·e ença. do otllcin.l o testemunhflS. 

,1. o Que e ftiQ ~ menQfio, no i nslrumento, 
da fol'n'lalidudo consttlnte do numero pl'ece-
deo te; Mhim como do dia, m z, anno e loga.r 
em que fõt• !'eito. 

5. o Qllt1, em s guidtt h. Iellmo., seja o acto 
us i~ nt\d :pel t to.d t·, testemunhns e 
offi<naL 

At•t. 1981). Si o t estarlot· não ouber ou 
nli puder a sigmw, o ol'l'lllittl ns im o deela-
l'Rl'à, dev odo n t a.so nssio-oa.r pelo t s-
t:vhw tlllllt dltS t st ·munllns instrumentarill", 
a rogo d U , dt'ola.rnudo a razão porque o 
:l:'ez. 

Ad. 197 • O offl iul publino d larat•á no 
lestnm nto, m. fé do u ornei. , oom foram 
oumprid 1s, p it1on.udo·a , todns ~ s il for 
malidade . 

.Jffiltn,udo ll} o-umus da.s obreditus forma-
lidade 1 tloort\ o esta.r.nallto em efr ito, m&s 
s rtl. o offi il\l puhlic re ponso.val por p rda.s 
e da.mu p l'd.m·<t eu o!iloio. 

i\.t•t, Hl l. O qu pnd l' :fuzal' n suas de· 
ül!J.l•ao d · vivu voz veriflotw p la. 1 itura 
qu tol'ftm tlelm nt trn lo.dndns, e ti\ ha.bi· 
Utl'!tdO a testnl' pt~hlionm·ente. 

Art. 1972. Quem for inteiramente surdo, 
mas souber ler, deverá ler o seu testamento ; 
e, si não souber, designará a pessoa. que o ha 
de ler em seu logar, na presença elas teste-
munhas. 

Art. 1973. O cego só póde fuzer testamento 
aberto, que será lido em voz alta çluas vezes, 
uma pelo officia l publico, e outra por uma 
das testemunhas desi gnada pelo testador, 
devendo esta cit•cumstancia ter menção espe-
cial no testamento. 

SEC('..ÃO UI 

·n;STAMENTO CllllRADO 

Art. 1074. São requisitos e;,senciaes do 
testamento cerrado : 

1 . o Que seja esc ri p to pelo te~ t<ldo1' ou por 
outra pessoa a seu rôg-o ; 

2. o Que seja a8signado pelo testador; 
3.• Que nKo sabendo oil não podendo o tes· 

bclor assignar, seja assignado pela pessoa 
que lh'o escreveu ; 

4. o Que o testador o entregue -ao official 
perante testemunhas em numero pelo me o os 
de oioco varões e maiores de qu·,torze annos. 

5. o Que o oflloial, perant-3 as testemunhas, 
pergunte ao testador si é aquelle o seu .tes-
tament<J, e si o ha por bom, f\r1ne e val1oso, 
quando o testador nff o se lenha antecipado 
em deolaral-o ; 

6. 0 Que logo em presença das testemunh~s . 
o ~ffi cial fac:a o instrumento de appeovaçao, 
declarando nelle que o testador llL entregou 
o testamento e o houvera por seu, bom e 
flqne · 1· o Que o instrumento ele approva.çã.o co-
mece logo e immediatamento no fim do tas~ 
tal\(lento; 

~.o Que não havendo lagar na ultima folha 
escripta do t stamento p~ea nelle, ~omeçat• o 
instrumento d npprovaçao, o oiTic1al ponha. 
no te ta.mento seu sigoal publico, e assim o 
deqll1.l'e no in tnnnento; -

~·" Que o instrumento de approvação seja 
lidó pelo olllcial, assignado IJelo mesmo, pelas 
t s~eruunhas, e pelo testador·, si souber ou 
puder a s1gnar; 

lO. Que nKo snbendo, ou não podendo o 
t es},ador a signar, a -·igne por ellc uma das 
te ·em unhas: decl arando a.o pê da assigna-
tura que o til.z a r ôgo do te tador por não 
abee 011 nõ.o podee a "i"'n3.1' . 

ft l't. Hl75. i o offiaial tiver e.>cripto o 
tP'l~amento a rõgo do testador; podel-o·ha 
nãllj obstante approvtn, como pes oa pu-
blic . 

Art. 1976. O testamento póde se1• escripto 
m Jín"'tlU. naciounl on estr•angeira pelo pro-

pria, testl.1dOl' ou por outrem 11 sou rôgo. 
A a~ ignaturf1, deve mpre ssr do punho do 
teJlt:~dor ou de quem escreveu. o testamento. 
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Art. 1977, São inhabeis para dispor de 
seu3 bens em testamento cerrado os que não 
sabem ou não podem ler. 

Art. · 1978. Póde fazel-o o surdo-mudo, 
cornta.nto que seja todo escripto, assignado 
e datado de sua mão, e que ao apresenta l-o 
ao official publico, perfjnte as cinco teste-
muo ilas, escreva no dorso do papel ou do 
envo1ucro que aquelle é seu testamento para 
o qual vem pedir a approvação do offlcial 
publico. 

Art. l!J79. Depois de approvado e encer-
mdo, será o testamento (lntregue ao tes-
tador, e o olficiallanç~arà, no seu livro, nota 
do Jog·ar, dia, mez e anno em que o testa-
men~o foi appeovado e entregue. 

· Art. 1980. Póde o testador cooserval-o em 
seu poder, commetter a guarda delle ao pro-
prio olficial ou a _ pessoa ou e3tabelecimento 
de sua confiança. 

Art. 1981. E~te t cJstamento será aberto 
pelo juiz que e mandará cumprir, si não 
encontrnr vicio· externo que o torne . su-
speito de falsidade,-sendo registrado na repar-
tição competente e archiva•lo no respectivo 
cartJ1 io. · · 

_SECÇÃO IV 
TESTA~IBNTO P AR.TlOULAl t 

Art. 1982. São reouisitos essenciaes do 
testamento particular : 

I. o Que seja feito pelo testador, ou- por 
outl'a possoa a seu rôgo; . 

2. o Que in-tervenham cinco testemunhas 
varões e maiores de quat11rze annos, além do 
testador ou do escriptor, ou signatario do 
testamento; 

3. 0 Que seja lido perante as testemunhas, 
e, depois de lido, prr ellas assignado. 

Art. 1983. P <Jr morle do testador, será 
o testamento publicado em juizo com citação 
tlos herdeiros legítimos. 

Art. 198i. Si as testemunhas forem con-
teBtes sobre o !'neto da disposição, ou ao 
menos sobre a sua leitura peran~e ellas, e si 
reconhecerem as proprias assig naturas ou 
signaes, assim como a do testador, seri con· 
fiemado o tPstamento. 

Art. 198.5. Fa ltando até d11a~ das teste-
munhas, por morte ou ausencia em lagar não 
sabido, . o test <tmento póde ser confirmado, si 
as tres restantes fo1'em contestes, nos termos 
do artigo antecetlente. . 

Art. 1985. O testamento p:uticular póde 
ser e~cripto em lingua extrangeira, comtanto 
qne as testemunhas a comprehendam bem. 

SECÇÃO V 
TE~1'AMENTO NUNCUPATIVO 

Art. 1987. E' requisito essencial do tes-
tamento nuncupativo que o testador annun-

Vol. I 

cie sua Yontade perante seis testemunhas, 
varões ou mulheres, as quaes devem ver o 
testador. conhecer-o seu estado de são juizo e 
animo de testar e entender a disposição. 

Tambem valerá este testamento si o testa-
dor, em vez de enunciar sua vontade oral-
mente, mandar ler á hora da morte, perante 
as testemunhas, o que tenha feito por es-
cripto, declarando ser eosa a sua vontade . 

Art. 1988 . O testamento nnnc-qpativo fica 
nu no convalescendo da molestia o testador. 

Art. l 989 . Este testamento, depois da 
morte do testador, deve ser publicado judi-
cialmente ào mesmo modo que o testamento 
particular, com di.fferença de que as seis 
testemunhas, homens ou mul~eres, devem 
depor contestes sobre o conteúdo da dispo· 
sição. 

PJ.t•agrapho uoico. A contradicção, ainda 
de uma só das numerarias, ou a sua falta, 
obsta a publicação do testamento. 

SE CÇÃO VI 

TESTEMUN IIA.S '1' Ef3T AMENTA. RIA.S 

Art. 1990. Nii;o podem ser testemunhas 
em testamento : 

I. o Os menores de quatorze annos ; 
2. o Os loucos de todo o genero ; 
3. o Os mudos e surdos, e os cegos ; 
4. • O herdeiro instituído, seu conjuga, os 

filhos que tiver sobpatrio poder, as3im como 
os legararios ; 

5. o O pae, sob cujo poder estiver o her-
deiro instituído ; 

6. 0 Os irmãos do herdeiro instituído, si 
todos estiverem sob o poder de seu pae ; 

7. o Os herdeiros e legatarios, seus ascen-
dentes e descendentes e affins na mesma 
linha., salvo U') auto de approvação do testa-
mento serrado. 

CAPITULO lV 

DOS COBICILLOS 

Art. 1991. Tarnbem se póde fazer dispo· 
sição ele ultima vontade por meio de codicil· 
los s3m instituir .herdeira, ou deserdal-o, 
como ~e fttz no testamento. 

Art. 1992. Aquelles que podem fttzer tes-
t amento podem fazer codicillos. 

Paragrapho uni co. Od codicillos valerão 
como taes, quer o autor da herança deixe 
testamento, quer não, e podem ser revoga-
dos por outros ou por qualquer especie de 
te3tamento posterior que lhes não t'açare-
fcrencia confirmando os ou modificando-os,. 

Art. 1993. Os codicillos podem sel' feitos 
por offlcial publica, ou cerrados com instru-
mento de approvação nas costas, ou feitos e 

36 
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a.sslgno.dos pelo testador, ou por outt·et-r: a 
seu rogo. 

At't. 1804. Nns cidades, villas e logo,res de 
g •nndo povoação, rlevem intervir po,ra os co-
d.lcillos quatro testemunhas, homens ou mu-
111 ros, maiores de quatorze anno3, além do 

II!olal, ou do t estador, ou ele quem os es-
rev 1'. 
Al't . 1005. Nos outPOS logaees de pequena 

povoação, ontl não s j t\ fac i l achar teste-
ll\ttnlHl S, valerá o codicillo com tres teste-
nmnlto.s, hOmens ou mulheres, soja n ber to ou 
oowndo, ou feito de viva voz ao tempo cht 
morLe. 

Art. Hl98. Tod<tS as t stemunbas no-
m -adt\S no i.n trumento de approvaçlio elos 
ooLii illos, devem nssignal-o, incorrendo os 
o:ffiohtl publico que lizer o ontrnrio, , nl1 
p nas do s.1· t. 1 ()70. 

At'L. 19\!7. i o codicillo o tiver fechado, 
d rá s r aberto do mesmo modo que os 
testamento ". 

Art. 109 . O que suppl'itnil' o codicillo 
scrt\ intli n de succednr. 

At•t. 1~99. As co1·tns de cons ioncin, dei-
xnrl.n no to' tament iras, t rão vulidaLie si 
tlelltts se f1zel' rnonção no tostn,mento. 

APlTULO V 
llOS 'l'ES'l'AMl~ TOS lll Plil tA" 

, 1:<: ÇA I 

"E ç.Io u 

a escreverá sob seu dictado, perante, elúas 
t estemunhas presentes a todo o acto, e as-
signado pelo testador e pelas testemunhas, 
escolhidas de preferencia entre os pa~sa
geiros. 

Parag-rapho uuicu. Si o testador ou alguma 
das testemun has não souber ou não puder 
escrever, obsorvnr-se-lta o disposto no 
art. 1974, n. 10 . 

Art. 2002. O testador póde fambem es-
crever seu testamento ou mandar escrevel-o · 
por outrem. No primeiro caso, será o tes-
tamento assignado pelo testador, e no se-
gumlo, por quem o escreveu, com a declara-
ção ele que o faz a rôgo do testador. O 
testamento as ·im feito será pelo t estador en• 
tregue ao commandante ou e~crivão de bordo 
pel'a.nte duas testemnnhas, que reconheçam 
e entendam o testador, declarando este no 
me mo acto ser seu testamento o escripto 
a.pre::entado. . 

O cmnmandante ou o escrivão o receberá e, 
em seguida, certificará abJixo delle todo o 
occorrido, datando e asssignamlo com o tes-
tador e as t ostem unhas. 

Al't. 2003. Si o colnmanda.nte ou qualquer 
ontt'O officia l quizer fazer testamento, seu 
posto será oceupado por quem o substituir a 
bordo. 

Art. 2004. O tes tamen to marítimo deverá 
ser feito em duplicat a, para fica1• um exemplar 
em . poder do teslador e, si esse não puder 
la"'signal -o, dc1 era assi g-nar pot' elle e a. seu 
rôgo mais uma testemunha, que declare a 
t•azfio pol' que o faz. O outro exemplar será 
con ervado com os papei de bordo e men-
cionado no respectivo diario de na,•egação. 

Art. 2005 . i o navio fôr para por to ex-
trang ir , onde haja agente diplomatico ou 
con nltw do BN\zil, o com mandante, ou quem 

ui\S v ze" fizer, d~verá entregar-lhe, me· 
rlin,nte recib o exemplar de testamento con-
S:.\l'V<\UO oom os papeis de bordo e uma có pia 
d~ lllCllt'<lO delle feita DO respectivo diario. 

Al't. 200 . Na. volta do navio n. püi'to do 
Bt'n.zil o oommandaute entregarà o recibo do 
t ' lamento pa sado pelo ag- nte diplomatico 
ou consu lal', e ontra cópia. rla menção do 
m ~m , feita no di ri.o de bordo à auctori-
dad mnri ima do lo«m' mediante reci bo, que 
fle\'el'â nstll.l' o mesmo di.ario à marg-em da 
reii rida men io. 

A:rt. 200 • i o primeiro 1Jorto em que 
to~ar o u :vio fôr nacional, o cvmmanda.nte 
entr garà o te~tnmento ú. auctoridnde mari-
timu. 

A:rt. :?00 . O agente diplomat ico ou con-
nlnr ou n, auctol'idn e que reeeher o teNta-

m n o t Uo , ordo, d v-e rernettel-o a.o Gü-
ve.rno, p..'l.l'tl. fi l-o d positar em mão· dr 
l'Ull offi.cial pu lieo do domicilio d t st doe 
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ou, si não constar onde seja, no primeiro ta-
bellionato da Capital Federal. 

Art. 2009. O testamento marítimo só terá 
effeito si o tes tador morrer dnran~e a viagem 
ou dentro dos tres mezes seguintes ao seu 
desembarque em terra onde poderia ftl-Zer 
outro em fórma ordinaria. 

Art. 2010. Não se reputará te, tamento 
feito no mar, pos to que no curso ds, viagem, 
si ao tempo em que tbi feito o navio tinha 
chegado a algum porto, sal v o o caso de im-
possibilidade de oommunic::~çã.o do navio com 
a terra. 

At't. 20 11. Em perigo de uaufragio, obser-
var-se-ha o disposto no art. 1987. 

Art. 2012. Si o navio, ape1.01r ue extran-
geiro, fôr mercante, quer a viagem seja 
entre portos nacionaes e extrangeiros, quer 
sómente entre nacionaes, a lei brazileira re-
gu.lará os testamentos de viva vo1. ou nun-
cupativos, reitos a 1Jordo por brazileiros em 
viagem para a lgum porto nacional, fosse 
extrangeiro ou nacional- o porto do embarque 
do tell taclor . 

§ unico. A estes testamentos, bem como á 
sua reducção a publica-fórma, serão appli-
cadas as di sposições deste Codigo sobre testa-
mentos nuncupativos, feitos no territcrio na-
ciona l, bastando, porém, tres testemunha>. 

SECÇÃO Ill 

Til STAMllN'rO MILITAR 

Art . 2013. o testamento dos militares e 
elas pes3oas ao serviço do Exercito, em cam-
pauha, dentro ou fóra. do paiz, ou em praça 
si ti ::ida, ou com as communicações cortadas, 
pócle ser feito, no logar- em que não houver 
offlcial publico, perante clua~ testemunhas, 
ou tres, si o t estador não souber ou não puder 
assignar, fazendo ·o por elle a terceir,~ t este-
~unha, pelo modo seguinte: 

§ l. o Si o 1 estado r pertencer a corpo ou 
secção de corpo destacado, o testamento será 
escripto pelo res:pect i v o commandante, ainda 
que official in fer ior . 

§ 2 . o Si o tostadol' estiver em tractamcnto 
no hospita l, o teBtameuto será esceipt.o p~ lo 
respectivo official ele s::~.ucle ou p~lo dircctor 
do estabelecimento. 

§ 3. o Si o testador fôr o official mais gra-
duado, o testamento será escripto por aquelle 
que o substituir. 

Art. 2014. Si o testador souber escrever, 
·poderá fazer testamento por seu proprio 
punho, com tanto que o da te 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. 

Para,grapho unico. O auditor ou o official, 
a. quem o dito testamento fôr apresentado, 

escrevera em qualquer part~ delle uma nota 
elo logar, dia, mez e anuo em que foi apre-
sentado. D:s fa nota. será assignada por elle 
e pelas ditas testemunhas, dando-se ao tes-
tamente o destino indicado no art. 2008. 

Art. 2015. No conflicto ela batalha , ou 
estando feridas, podem as pessoas menciona-
das no art. 2013, testar nuncupativamente 
só com duas testemunhas, ainda que saibam 
e possam escrever. 

Paragrapho unico. E~te t estamento deixa-
rá ·de ter va.lidacle si o testaclor não morrer 
na. guerra, ou logo que so restabeleça do fe-
rimento. 

Art. 2016. Os testamentos, de que tracta 
o artigo antecedente, serão remettidos com 
a possi vel brevidade ao Governo, nos termos 
do art. 2008. 

Art. 2017. O testamento feito na c0nfor-
mirlade do mesmo artigo fica nullo tres me-
zes depois <111 volta do testador a legar onde 
possa t es tar em fórma ort.lenadinar1a, S:J.lva 
hypothese do art. 2014, poragrapho unico. 

SECÇÃO IV 

TESTAM ENTOS FEITOS Eil! PAIZ EITRANORIRO 

Art. 2018. Os . consules ou vice-consules 
brazileiros poderão servir de official publico 
na celebração e approvação dos testamentos 
de brazileiros, couformrmdo-se com as dis-
posições deste Codigo. 

Art. 20 I 9. Os consules ou yice-consules, 
logo que hajam formulado algum testamento 
em nota publica, transmittirão uma cóp.ia ao 
Governo , afim de ter o destino indicado no 
art. 2008. 

Art. 2020. Si o testamento for cerrado, o 
consul ou vice-ronsul, que o houver appr(}-
vado, lançará por cóQia na respectiva nota. 
o termo de approvnção, e assim o participará 
ao Governo. 

Paragrapho uni co. Si o testamento fôr dado 
a guardar ao consul ou vice-consul, o depo-
sitaria t"a.ril menção desta circumst'tncia e 
passará recibo da entrega. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TE~TAMENTARIAS EM GERAL 

Art. 2021. A nomeação ele herdeiro gu le-
gatario pócle ser feita pura e simplesmente, 
debaixo ele condição, para certo fim ou modo, 
ou por cel'ta causa. 

Art. 2022 . As condições impossíveis, abso· 
luta ou relativamente, ou contrarias á lei, 
teem·se por não escriptas e não prejudicam 
as respectivas disposições, ainda que o testa-
dor determine o contrario. 
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Art. 2023. Si ,o cumprimento da condição 
fór impedido por a lguem, interessado em que 
ella se não cumpra, ter-se-à por cum['lrida. 

Art. íW24. A invocação de falsn causa ter-
se-hn por não escripta, excepto si do proprio 
testamento resultar que o testador não teria 
feito tal disposição, si conhecesse a fulsidade 
da causa. 

Paragrapho un ico. A invocação da causa 
falsa ou verdadeira, contrar ia á lei, proJuz 
semqre ~L nullidade da disposição. 

Art. 2025. A designação de tempo em que 
dev11 começar ou cessar o ctfeito dn, institu i-
ção de herdeiro, salvo nas disposições· fidei -
commissarias ter-se-ha por não escripta. 

Art. 2026. Qunntl<!l a dispo.>ição testamen-
taria fór suscepti vel do varias interpretações, 
deve-se preferir· aqnella que melhor assegure 
o cumprimento da vontade do testador. 

Art. 2027. E' nulla a disposição feita sob 
condição de que o he1•Jeiro ou legatario fnça 
egualmente em 'seu testamento alguma dispo-
sição em íhvor do testador ou de out1·em. 

Al't. 2028. E' tambem nulla qualquer dis-
posição em favor de pessoa incerta, de modo 
que não possa ser determinada. · 

Art. 2029. E' ainda nulla a disposição 
em favor de pessoa incerta que deva ser 
determinada a arbi trio de terceiro. Vale, 
porém, o legado a uma pe:;soa que deva ser 
determinada por terceiro dentre diversas 
})esso::ts mencionadas pelo testador, ou per-
tencentes a uma família, ou ru um corpo col-
lectivo ou a um estabelecimento poi• elle 
designado. · 

Art. 2030. E' egualmente nulla a dispo-
. sição que deixa ao arbítrio do herdeiro otr de 

terceiro a determinação do valor do leg-ado, 
salvo si este for deixado em remunei·ação de 
Serviços pl'estados ao testador por accasião 
de Slla ultima molestia. 

Art. 2031. A disposição em favor dos 
pobres em geral, ou dos estabelecimentos de 
cat•idadnde em particular ou de assistench 
publica, entende-se a favor dos pobres do 
logar do domicilio do testador, ao tempo em. 
que morreu, ou dos estabelecimentos ahi 
existentes, sal v o si constar claramente que a 
intenção do testador era favorecer os pob1•es 
de outro logaP. Nestes casos, pr•eferir-se-ão 
sempre as instituições particulares ás pu-
blicas. · 

Art. 2032. E' vá!Jda a instituição em favor 
de pe>soa incerta, quando se puder tornar 
certa pela realisação de al,.um.a cond ição, ou 
si a. clausula testamentnrio. se referir a pes-
soa que reuna certa~ qua!id,<des ou se ache 
em cet•tas ciroumstancias. 

Art. 2033. O erro na designação da pessoa 
do llerLleiro do Jegatario ou da cousa legada 
só torna inemcaz a disposição si, pelo con-
texto do testamento ou por outros documen-

tos ou factos inequívocos, não se puder veri-
ficar a identidade da aHudida pessoa ou 
co usa designada pelo te8tador. 

Art. 2034. A disposição para c reação de 
uma fundação é valida no3 te r·mos do art. 3• 
da parte g-era l desta Cod igo. ' 

Art.2035. Si muitos herdeiros forem no-
meados sem determinação da par·te que a 
cada um cabe, a herança será · par.tilhada 
egu:a'lmente entre todos. 

Art. 2036. Si o testador nomear certos 
herdetros individualmente e ou·tros collecti-
vamente, a herança dividir-se-á em tantas 
quotas quantos forem os individues e os 
grupos designauos. ~ . 

Art. 20~7. Sendo determinadas as quotas 
de cada herdeiro, mas não se esgottando com 
ellas a herança, o remanescente pertencerá 
aos herdeiros legítimos pela ordem da- res:-
pecti v a successão. Si não existirem herdeiros 
legítimos, o remanescente -- pertencerá aos 
testamentarios, que só preferirão ao .fisco. 

Art. 2028 . Si fo11em determinados · os 
quin,hões de uns e não os de outros, assignar- · 
se-ha, com egualdade, aos ultimos o que 
restar, .depois de satisfeitos os quinhões 
hereditarios dos nl"imeiros. 

Art. 2039. Quando o testador dispuzer 
que determinado objecto da- herança não 
pertença ao herdeiro instituído, pertencerá 
aos herdei.ros legítimos. · 

CAPITULO VII 

DOS Ll1GKDOS 

J~rt. ~040. E' nullo o legado de cousa 
all1e i :.~. ; mas si do test<lmento se deprehender 
que o testador igwwo.va. que lhe não perten-
cia' a cousa lega.1la deverá, o herdeiro adqui-
ril-,a para cumprir a disposição, e si não for 
po~sivel, pagará ao legatario o valor delt t\. 

4rt. 2041. Si a cousa l~gada, que não 
pex·tencia ao testador no momento da ·reitura 
do testamento, se tiver depois tornado sua 
po~· qualquer titulo, te1·á el:feito a disposição, 
·cor,no si ao tempo do testamento pertencesse 
ao testador. 

Art. 20!2. E' valido, JlOI'ém, o legndo de 
co~1sa pertencente ao herdeiro ou legtlltario 
en\)arregado de entregal-a. 

,'irt . 2043. Si o testo dor, o herdeiro ou o 
leg:fl.tario for setlhor ~ómente de parte da 
cOl,lSa. legada ou só tiver algum direito a essa 
óOl,tSa, não valera o legado sinão pelo que 
toqae á dit:t parte ou ao dito d ireüo, sal v o 
Ei yonstar que o testador estava persuadido 
de que a cousa lhe. pertencia integra lmente 
ou ao he1·deiro ou ao Jeg~tta.rio, e neste caso 
se observará o que fica rl isposto no 
ar4. 20,.t.o, 
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Al't. 2044. O legado de cousa movel inde- Paragrapho unico. Não póde, porém, o 
terminada, incluiJa em certo genero, será legatario tomar posse do cousa legada por 
valido, posto que tal cousa não exista entre autoridade propria. 
os bens do testarlor ao tempo de sua ,morte. ~l't. 2055. O direito de pedir os legados 

Art. 2045. Si o testador legar cousa pro- não se exerce emquanto pende litígio sobre 
pt>ia, designando-a singularmente, será nullo a valiuacle do testamento; e nos legados 
o legado si ao tempo de sua morte tal co usa condicionaes e . a prazo, emquanto pende a 
não existir na herança. condicção ou não se veoce o prazo. 

Si porém existir, m~s não na quantidade Art. 2056. ·A cousa legada é devida ao la-
ou porção uesigoacJa, haverá o legatario o gatario desde o dia da morte do testador, e 
que ahi se achar. si produzir fructos, estes pertencerão ao 

Art. 2046. O legatario de cousa ou quan- legatario, a contar do mesmo dia. 
tidade que deva ser recebida em Jogar desi- Paragrapho unico. O legado de dinheire 
gnaclo, só poderá ter etl'eita até onde chegar só vence juros do dia em que a pessoa obri-
a porção que se encontrar nesse logae. gada a prestai-o foi constituída em móra. 

Art. 2047. E' nullo o legado de causa Art. 2057. Si o legado consistir em renda 
certa que, ao tempo do testameo.to, já. era do vitalícia ou pensão periodica, uma ou outra 
legatario, ou que posteriormente lhe foi· começará tambem a correr desde a morte do 
transferida gratuitamente pelo testador. testador. 

Art .. 20J8. O legatario de credito ou de Art. 2058. No legad0 de quantidade de-
qui~ação de divida tem eff<>ito só ate á impor- terminada, e pagavel periodicamente, o pri-
taucia de um ou outra a~' t~mpo da morte do meiro período começará egualmeute da. 
testador, e o herdeiro satiRfaz este legado en- morte rlo testador, e o legatario terá direito 
trAgando ào legcltarJO o re,pectivo titulo. á pras tatção correspondente ao período em 

Paragrapllo uttico. Este legado não com- que elle proprio fallecer. 
preheode as dividas posteriores á data do Art.. 205\}. As prestações periodicas só 
testamento. podem ser exigidas no termo dos períodos 

Art. 2049. O legado feito a um cr•3dor, correspo,odentes, salvo si forem deixadas a 
sem que se refira á di vida do testador, não titulo ele alimentos. E~ tas deverão ser pagas 
será considerado compensação da mesma por adiantamento, sempre que o testador não 
divida. dispuzer o contrario. · 

Art. 2030. Tambem vale integralmente Art. 2060. Si o legado consistir em cousa 
esse legado, si o testador que pesteriormente determinada pelo genero, compete a escolha 

. contrahiu uma divida para com o legabrio ao herdeiro, que não será obrigado a dar a 
a solveu antes de fallecer. melhor nem tá.mbem poderá dar a peior. 

Art. 2051. O legado .de alimente·!! com- Art. 2061. A mesma disposição deverá ser 
prehende o sustento, curativo, vestuario e a observada quando a escolha tiver sido dei-
habitação duranre a vida do Jegatario, e as xada a arbítrio de terceiro. Si este não 
despezas de educação, quando feito a um quizer ou não puder tazel·a, competirá a 
menor. escolha ao juiz, na C·Jnformiclade do artigo 

Art. 2052. O legado de usufructo sem de- .antecedente. 
terminação de tempo, entender-se-á durante Art. 2062. Si a opção for deixada ao lega-
a viela do Jegatario. tario, elle poderá escolher a melhor que 

Art. 20:)3, Si aquelle que legar alguma houver na herança. Si, porém, esta não tiver 
propeiedade lhe ajuntar depois novas acqui· cous<1 da qualidade da legada, o herdeiro 
sições, est'I S, ainda que contiguas, não farão deverá dar-lh'a do genero determinado pelo 
parte do legado sem expressa declaração do testador, observada a disposição do artigo 
testador. 2060. 

Paragrapho unico. Não se entende este Art. 2063. No legado alternü.tivo tambem 
artigo com as bemf'eitorias necessarias, uteis se presume deixada ao herdeiro a opção. 

fi ·t d. 1 1 Art. 2064. Si o herdeiro ou legatario a 
ou voluptuarias elas no pre 10 egaco. quem cabe a opÇão fallccer antes de fazel-a, 

este direito transmi tte -se ao respectivo her-
deiro ; mas a opção, uma vez feita, fica irre-
vogavel. , 

CAPiTULO VIII 

DOS llFFEI'l'OS DOS LEGADOS E ~EU PAGAMENTO 

Art. 2054. O Iegatlo purJ e simples confere 
ao legaü1rio, desde a mor~e do testader, o 

·direito, transmis·sivel aos SéUS succe;sores, 
de pedir a cousa legada aos herdeiros insti-
tuídos. 

Art. 2065. Instituídos varios herdeiros, 
sem ·o testador declarar quaes devam sa-
tisfazer os legadqs, entende-se que todos 
ficam responsaveis na proporção dos respe-
ctivos quinhões. 

Art. 2066. Si foe imposta a um ou mais 
herdeiros a obrigação de satisfazer os lega-



286 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

dos, sómente estes ficam responsaveis para de representação, reverterá em favor dos 
com os leg·atarlos. co-herdeiros conjunctos ou do3 herdeiros legi, 

Art. 2067. Si algum dos legado> consistir timos, nos 1e;•mos do artigo seguinte. 
em causa pertencente a um dos herdeiros, Art. 2076. Qua.ndo não tem lagar o direito 
EÓ a este incumbirá pagalco com regresso de accrescer, a quota vaga do herdeiro no-
contra os outros herdeiros pela respectiva meado transmitte-se a os legitimas. 
contribuição, salvo uispo;;ição expreesa do Art. 2077. Os coherdeiros, a. quem ac-
testador em contrario. crescet· o quinhão do que deixou de 

Art. 2068. As despezas e risco da entrega herdar, ficam sujeitos ás obrigações e eu-
do legado Eão por conta do lcgatario, si o cargos que pesavam sobre o mesmo. 
testader· não dispuzer o contrario. Art. 2078. Quando não tem lagar o dir!lito 

Art. 2069. A cousa legada deve ser en- de accrescer entre os co·legatario, a quota 
tregue, com os seus accessorios, no logar e no do que faltar aproveita ao herdeiro ou lega-
estado em que se achar no momento da morte tario pessoalmente encarregado de sutisfazer 
do testador, e passa ao legatario com todos o respectivo legado, ou a todos os herdeiros, 
os encargos nella impostos. .na proporção dos respectivos quinhões, si o 

Art. 2070. Applica-se aos legados o dis- mesmo legado tiver sido uetluzido da he-
postos no art. 1341. rança. 

Art. 20i9. Legado o mesmo usufructo a 
di versas pessoas conjunctamente, a parte do 
que faltar accresce aos co-legatarios. Si, 
porém, não houve conjuncção entre estes, 
ou si, n.pezar de conjuntos, só lhes foi legar.ta 
uma parte cert!J, do usofructo, as quotas dos 
que faltarem consolidar-se-hão na proprie· 
dade, á medida que elles forem faltando. 

CAPITULO IX 
DA CADUCIDADE DOS LEGADOS 

Art. 2071. Caduca o legado : • 
1.• Si o testador transformar a cousa le-

gada, de modo que não conserve mais a 
forma nem a denominação que tinha; 

2. 0 Si o testador alienar por qualquer ti-
tulo a cousa legada ou parte della, ficando 
sem e:ffeito nesta parte o ·legado ; 

3.• Si a causa· parecer, ou for evicta em 
vida do testador, ou depois da. morte deste, 
iem culpa do herdeiro. 

Art. 2072. Si o legado for de duas ou mais 
cousas alternativamente e perecer alguma 
dellas, subsistirá o legado nas restantes. 
Perecendo só parte de uma cousa, sérá di-
vid ido o resto. 

CAPITULO X 

DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERD'~IROS 

E LEGA TARIOS 

Art. 2073. Tem logar o direito de accrescer 
entre herdeiros quando, no mesmo testa-
mento e pela mesma disposição, são conjun-
ctamente chamados á successão, sem distri-
buição dos respectivos quinhões. 

Este direito compete igualmente aos lega-
tariós nomeados, conjunctamente ou não, 
em uma mesma cousa iildividuada. 

Art. 2074. Considera-se feita a distribuição 
·dos quinhões pelo testador, quando designa 
a cada um dos nomeados sua quota, ou seu 
objecto. As expresEões- por partes iguaes 
ou com iguaes quinhões- não importam 
distribuição deste. ' 

Art. 2075'. Si um dos herdeiros nomeados 
morrer antes do testador, renunciar a he-
rença ou for excluído della; ou si não se 
realisar a condição sob ·qual ti ver sido iu-
stituido o resp<:.ctivo quinhão, salvo no caso 

Art. 2080. A disposição do art. 2077 ap-
plica-se tanto ao herdeiro como ao co-lcga-
tario a quem aproveitar a caducidade do le· 
gado ou de uma parte delle. 

CAPITULO XI 

DA CAPACI DADE PARA ADQUIRIU POR 
TESTAMENTO 

1rt. 2081. Podem adquirir por testamento 
as pessoas existentes ao tempo da morte tlo 
testador e que não forem por este CodiO'o 
dec:laradas incapazes. · o 

Art. 2032. São incapazes absolutamente: 
os não concebidos ao tempo da morte dotes· 
ta~lor, excepto os filhos de certas e determi-
nadas pessoas que exist"m ao tempo ela aber-
tura da successão. 

{\rt . . 2083. Não pQdem tambem ser no-
mqdos herdeiros nem lrgatarios : 

~ • 0 O escri ptor do testamento ; · 
l,- . o As testemunhas do test::unento, sal v o 

quanto ás do auto de approvação do testa-
m~mto cerrado,; 

~. o A concubma do testador casado ; 
,4,• O 1utor, no testamento do pupillo, 

íei~o nntes dt1. prestação judicial e d,, qui-
tH ~tao das contas da tuteb, salvo si · for 
aseendente ?U Íl'IlJã~ elo testador; 

5. 0 O officml publ1co, civil ou militar, o 
commandante e o escrivão perúnte quem for 
fe)to, ou que fizer ou approvar o testamento~ 
assim como a autoridade judiciaria on sani-
taria ou o ministro de qualquer religião, nos 
casos do art. 2000. 
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Art. 2084. As di sposiçl)es em favor das 
pessoas incapazes são nullas, ainda quando 
simuladas em fórma de contracto oneroso 
ou feitas em nome de interposto. pessoa. 

Reputam-se pessoas interpostas o pae, a 
mãe, os descendentes e o conjuge . do in-
capaz. 

Art. 2085. A capacidade do herdeiro e 
do legatario é sómente exigida no momento 
Q.a devoluç.ão da hemnça. 

CAPITULO XII 
DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

Art. 2086 . O testador que tiver descen-
dente, ascencente, ou conjugo successi vel não 
póde dispor de mais da terça de seus bens ; 
as duas outras partes . cabem de direito aos 
descendentes, aos ascendentes e ao conjuga, 
e constituem a respectiva legitima segundo 
o di sposto no cap. 11 do tit. li deste livro. 

Art. 2087. Calcula · se a porção di~poni vel 
pela somrna dos bens existentes na época do 
fallecimento do testador, deduzidas as _dLvi.Jas 
e as despezas de funera l . . 

Calculam·se as legitimas, addicionando aos 
dous terÇos dos bens existentes em poder do 
testador as doações ·por elle feitas a seus 
descendentes e ao conjuge 'sobrevivente . 
. Art. 2088 . A legitima elos herdeiros de 

que tracta o art. 2086 não pó de ser onerada 
eom condições , encargos ou legados, nem ser 
substituída por dinheiro, quando haja outros 
bens partíveis na herança. 

Art. 2089. Si testador dei x(l,r a torça ou 
algum lega(!o a herdeiro necessario, essa 
liberalidacle não lhe tira o direito á legi-
tima. 

Art. 2090. Os collater,1es serão excluídos 
da, successão, pelo simples facto de ter o 
testaclor disposto de seus bons som os c0n-
templar. 

CAPITULO XIII 

DA REDUCÇÃO DAS DlSP05IÇÕE3 TESTA· 

MENTA RIAS 

Art. 2091. Si o testador, que tem her-
deiros necessarios, dispur.er sómente da t erça 
ou de parte della, entende ·se que os insti-
tuiu no resto; si, porém, di;puzer de mais, 
todas as disposições serão reduzidas ás forças 
da terça. 

Art. 20\32. VeriOcado que as disposições 
excedem a terça, serão reduzidas proporcio-
nalmente as .quotas do herdeiro ou herdeiros 
nella instituídos quanto bastar; e, si não 
bastar t ambem as dos legatarios entre si, na 
pt•oporção do valor de cada uma . 

Paragrapho unico. Todavia, si o testador, 
prevenindo o caso, di :>puzer que certos her-

deiros ou legatarios sejam inteirados de pre-
ferencia, a reducçã.o far-se-ha nos outros 
quinhões ou legados, observando-se a respeito 
destes a ordem estabelecida no artigo ante-
cedente. 

Art. 2093. Quando o legado sujeito á 
reducção consistir em um predio commo-
darnente divisível, far-se-ha. a reducção pela 
divisão proporcional do mesmo predio. 

§ l. o Si a di visão não for possi vel com-
rnodamente e o excesso do legado for de 
mais de um quarto do valor do predio, o 
legatario deve deixar o immovel inteiro na 
herança, salvo o direito de pedir aos her-
deiros o valor da parte que couber na. terça; 
e, no caso contrario, póde ficar com o immo-
vel, tornando-lhes o excesso em dinheiro. 

§ 2 . 0 Si o legatario for ao mesmo tempo 
he1•deiro necessario, póde inteirar-se de sua 
legitima no mesmo immovel de . preferencia 
aos outros, sempre que o valor do dito im-
move! não exceda a legitima e mais a terça. 

CAPITULO XIV 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 200-L E' licito substituir outra. pessoa 
ao ller<.leiro ou legatario nomeado, para o 
caso de um ou outro não querer, ou não 
poder acceitar o herança ou legado. Estes 
dous casos se subentendem de direito, ainda 
que o testado1' só tenha feito menção de um 
delles. Caduca esta substituição desde que o 
herdeiro acceita a herança. 

Paragrapho unico. Póde o testador sub-
stituir muitas pessoas a uma só, ou vice-
versa, e ainda substituir com reciprocidade 
ou sem ella. 

Art. 2095. O substituto fica sujeito ao en-
cargo ou condição imposta ao substituído, 
quando outl'a não for a intenção do testador, 
ou resultar da natureza do encargo ou con-
dição. 

Art. 2096. Si entre muito3 co-herdeiros ou 
legatal'ios de .parte desiguaes for estabelecida 
substituição reciproca, a proporção dos qui-
nhões fixada na primeira disposição entende-se 
tambem mantida na segunda. Si, porém, for 
incluída mais alguma pessoa na substituição, 
c0m as outras anteriormente nomeadas, o 
quinhão vago pertence em partes iguaes aos 
substitutos. 

Art. 2097. Póde tambem o testador insti-
tuir hei·deiros ou legatarios por meio de 
fideicommisso, impondo a um, que é o gravado 
ou ficluciario, a obrigação de transmittir a 
outro, que é o fideicommissario, a herança, 
o legado ou o que restar ~lles, por sua 
morte ou .em outro tempo e ainda sob certa 
condiçã o. 
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At't. ~098. O tlduciarlo tem a propriedade 
ela l\el'ança ou legado, mas restricta e reso~ 
luvel. 

At't. 2099. O ftdei commissario pólo repu-
diar a herança ou legado, e, neste caso, o 
lldeicommlsso caduca , ficando os bens pro-
prioda!.le pura rl o . ftduoiario, si oão houver 
disposioão ooutrtuia do testador, 

Art. 2100. Si o flcleicommissnrio acceitar 
n. het•o.nça ou legado terá direito á pal'te que 
acot•escer em qualquer temto ao ftduciarío. 

Ar•t . 2101. O ftdeloommissario responde 
11el s noaego~ lia hero.noa _quo ainna resta-
. rn q u ~wlo vt r á succe~sao. 

Art. l 2. Co.dnca o tldeicommisso si o 
Jl.doi tumlsanri.o morrer n.n tos do filluciat·io 
ou ot\te d so realizar a oondiçl'io resolutol'ia 
do dir• i to de te ultimo . Ne te ca o, a pro,-
Pl'iertad oonsolida-so no fhluciario como esta 
disp sto n.o il,rt. ·?099. 

Ax·t. Ql :', t"io nnllas as substi tuições niém 
do "tlll1lo grà • 

Pl\t'l.\l:lt'fl.J>ltO un! o. A nullido de da . uh' ti-
tul~1ito m'i.o pel'jud 1ca a vn.lidtlfl 1i~ 111sti tlllçl.ío 
tlu pt•ime!t·o gtllo a !]\tal V'lt-lera sem o eu-
Clti'' o l' o lU to ri 

APtT L XV 

Art. 2108. · Dão Jogar á desherdação dos 
ascendentes pelos descendentes, pelo mesmo . 
modo, as seguintes : 

J. a O.lfensas physicas ao clescente; 
2.'1 Gt'ave injuria ; 
3."' Relações illicitas do ascen,dente com a 

mulher ou concubina do filho ou neto, ou 
com o genro, marido da neta, ou manéebo da 
filha ou neta; 

4.a Desamparo do tllho ou neto affectado de 
alienação mental ou grave enfermidade. 

Art. 21 09. Aquelle a quem forem devol-
vidos os bens de que foi excluído. o desher-: 
dado é obrigado a presta:· lhe alun ~ntos,_ s1 
elle não tiver ont1·os mews de subststencta, 
mas não a l~m dos rendimentos dos di~os 
bens. 

Art. 211 0. Prescrevem em dous annos, 
con tados da. abertura da successão, a acção 
do in te e SSa"lO para provar a causa da d <JS· 
llerdação e a do desherdado para impugn<~ r 
a desherdação. 

CA PITULO XVI 

DA REVOGAÇÃO DOS 'l'ESTAMENTOS 

Art. 2111. O testamento póde ser revo-
"l\.do no to!LO ou em pa.rle: 

1.'' Por outro testamento pos terior, qual-
quer que ja a Córma de<-te ; 

:- .o Por declaração feita pelo testador , pes-
o~lmente, p rante qualquer otncial publico, 

Q\)6 exerca as ftmcções de tabeUião ou de 
nota.rio, com as forma lidades do testamento 
publico. 

Art. 2 ll2. Si na oce.asião não houver offi-
oi~l publico o o te tadot• corr~r imminente 
ri~oo de vida, poderá. re vog•\r seu testa.ment 
1Mriiante declat'aç..'i.o feita ou escripta por 
ello pel'ante seis te tem unhas,. que poàel'ão 

t' varõ u mulheres, maiores de dezesois 
a.uuos. E'tn. revogação ficará sem effeito .. si 
o testador conv·•lescer d<t cuternüda•Je ou 
vitn' a. f;tJlec r pa ados dous meze . 

rt. :.11 3. A r YO"'açi'(,o d testamento 
pó~e ser total on parcial. 

~i n. revogaç-Jto for pat•cial ou ~i o test..'l.-
tnt(nto po' terior n1o ouliver clausul:.l re-
Yogt\torio, ex pl' S..'l., o !l.D tel'ior su bsi te em 
tu~o. qn nao fot• contrn.l'io o o po te1·ior. 

f\,rt. 2U4. A l'evo<>açiio fel' á. t:ft~ito aindn, 
qn te~ arueot . post !.'ior cn,ctuqoe por in· 
lli~!''tüdade ]uua.pu i.da.do ou renuncia. do her-
d · l'o n lle nom do ; mn' nao nssim si for 
d lurn.d o mtll tL 

~'l.l·t, 115. t tamouto c 1'rado que o 
t tador abrir• ou diln ernr, Olt ror• ab.wto ou 
rltl~etn•ad e m n ou utimonto, ,ha.ver-

· l lt\ o mo r ' 'ogado. 
Art. lltl. i o t tn.mento c rra.do appa-

1' ~el' t\burt ou diln, e1•a.do em podel' ou na 

\ 
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herança do" testador, 
uberto ou dilacerado 

-consentimento. 

i>résume-se quo foi r darem, póde nomear á execuçã.o os Itens da 
por elle, ou com seu her11nça. 

Art. 2117. Si o testamento cerrado appa-
recer aberto .ou dilacerado em poder de ter-
ceiro, presume-se que o fa.cto não foi prati-
ticado pelo tes tador nem com o seu consen-
·timento. · , 

Art. 2118. Si perder-se algum testa,mento, 
por qualquer evento, ou for snpprimido ou 
dilacerado . por pessoa que não seja o tes-
tador, poderão os interessuclos requerer sen 
cumprimento, no todo ou em parte, conforme 
provur-se o seu contendo no todo ou em 
parte. 

Art. 2 ll9. A superveniencia de decen-
dente successivei ao testudor, que não o 
tinha ou·ignorn,va tel-o quando fez o .testa~ 
mento, rompe o em todas as suas disposições, 
si o descendente superveniente sobrevti ver ao 
testador. 

A mesma disposição prevalece em relação 
ao conjuge, si o testudor, depois de feito o 
testamento, casar sob regimen exclusivo da 
communhão. 

Art. 2120. Rompe-se tumbemotestn,mento 
feito na ignoruncia de existirem 011tros her-
deiros necessarios. _ 

Art. 2121. Cessam as disposições dos ar-
tigos antecedentes quantio o testador, pre· 
vendo o caso, resalva a legitima do herdeit·o 
necessario. 

CAPITULO XVII 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 2122. Póde o testact·or nomear um 
ou mais testamenteiros, conjunctos ou sepa-
rados, comtanto que o nomeado não seja, 
ao tempo da morte do testador, pessoa in-

. capaz nos termos dos arts. 5° e 6° dà parte 
geral deste Codigo. 

. Art. 21_23. O testador póJe tambem con-
ceder ao testamenteiro a posse e _adminir;-
tração da -herança, ou d_e '[Jêtrte della, não 
havendo conjuge ou herdeiros necessurios. 

Paragrapho unico. Qualquer herdeiro póde, 
entretanto, requerer partilha immedi rt ta ou 
devolução da herança, habilitando o testa-
menteiro com os meios neces;;arios para o 
cumprimento dos legados ou dando caução 
de prest~l-os. 

Art. 2124. Si o testamenteiro tívot• a 
posse e ad.ministração dos bens, incumbe-lll i:l 
requerer inventario e cumprir o testamento. 

Si não lhe competir a possa e admi!1is-
tração, tem, não obstante, o direito de exigir 
que os herdeiros lhe ministrem ·meios tL•-
cessarios para o cumprimento das disposições 
testamentarias ; e si os leg-atario~ o deman-

Vol. I 

Art. 2125 . O testamenteiro nomeado, ou 
qualquer parte interessada póde requerer 
e o ,juiz ordenar ew-o('(lcio . a quem ti ver 
o testamento em seu porler que o f<\Ça logo 
reg istrar . 

Art . . 2126. Os tes tamen teiros são obri-
gados a cumpri L' as disposições testament;J.rias 
no prazo marcado pelos testadores ; e a dar 
contas rlo qu0 r eceberam e despencleram. . 

Art. 2127 . Levar-se-hão em conta aos tes -
tamenteiros as despezas legalmente feitas 
conforme o testamento até o dia da citação 
para prestações de contas. 

AL' t. 2128. Sendo glozaLlas as despaz'\.s 
por .illegues, por não conformes ao testa· 
mento, ou por t 9rem sido feitas depois da 
citação pura prestação de contas, o.s testa-
menteiros serão removi.dos, e perderão o 
premio deixado pelos t e;; ta dores. 

Pa'l'agrapho unico. Tambem incorrerão os 
testamenteiros na perda do pt'emio, quando 
tendo sido citados para prestação de contas, 
não acudieem á citação. 

Art. 2129. Além destas uttribuiçõas teJ'Ó. 
o testamenteil'o as que lhe houverem sido 
conferidas pelo testador dentro dos limites 
da lei. 

Art. 2130. Compete ao testamenteiro de-
fender a validade do testn,mento por si ou 
com o inventariante e demais herdeiros in· 
stituidos. 

Art. 2131. Si o testador não conceder 
prazo maior, deve o testamenteiro cumprir 
o t es tameato e prestar suas corftas dentro 
de um anuo, contado da accej tàçào da testu· 
mentaria. 

Este prazo só póde ser prorogado por mo-
tivo justificado. . c 

Art. 2132. Na f<tlta de testamenteiro, ou 
porque o testador não o nomeou, ou porque o 
nomeado não acceitou o encargo, ou porque, 
acceitando-o, foi destituído: a execução tes-
tameqtaria compete ao cabeça de casal e na 
falta deste ao herdeiro que for nomeado. 

·Art. 2133. O encargo da testamenta1•ia 
não se transmitte aos l! erdeiro3 do testamen-
t~iro, nem póde ser delegado ; mas póde o 
testamenteiro rc~zer-se represenbr nos· actos 
judiciaes e extra-judiciaes por procurador 
com poderes especiaes. 

Art. 2134. Havendo dous ou mais t esta· 
meutelro3 simultaneos, que tenham accei-
tado o encn,rgo, cada 'um delles póde agir na 
fttlta dos outros, mas ficam todos solidaria:-
mente obrigados a prCls tur contas dos bens 
que lhes forem confiados, salvo si o testador 
h ou ver discriminado as respectivas funcções 
e cada um se limitar á!l suas. 
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Art. 2135. As despez.o'l.S com o desempenho 
das funcções do testamenteiro correm por 
conta da herança. 

Art . 2136. Quando o testamenteiro não 
for herdeiro nem legatario tem direito a um 
:premio, que, si não houver sido fixado pelo 
testado1·, 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 execução do testa· 
manto. 

Paragrapho unico. Este premio será dedu-
zido sómente da. terça, quando houver her· 
deiros nece sario9. 

Art. 2137. O testamenteiro que for lega· 
tario poderá preferit• o premio ao legado. 

Art. 2138 . O premio que o t estamenteiro 
perder, por ter sido destituído ou :por não 
ter cumprido o testamento revertera á. he-
rança. 

Art. <)139. Si o testador tiver distribuído 
to la a herança em legados, o testamenteiro 
será cabeça. de casal e inventariante. 

TITULO IV 

INVENTARIO E PARTILHA 

CAPITULO I 
DO INVENTARIO 

Art. 2140. A partilha judicial será. prece-
dida da desoripçã.o e avaliação dos bens. 

O inventario deve começar dentro de um 
mez, a contar da morte do auctor da herança, 
e a partilh ultimada dentro dos tres mezes 
seguintes. 

Este ultimo prazo pó:le ser prorogado si 
houver 1itigio ou outro motivo justo. 

Art. 2141. No inventario, devem-se de-
screver com individuação e clarezn. todos o 
bens da herança, assim como os alheios nella 
encon lrados. 

Art. 2142. A avaliação deve ser feita por 
perito nomeados a a.p!·azimento das partes. 

Paragro.pbo uuico. Consideram-se parte 1e· 
~itimo. para nomear pari tos os herdeiros 
muiot·es e os representantes dos menores in-
cnpaze . 

Si houver divergencia eutro os perito , o 
juiz nomeal'<i o terceiro, que desempate. 

Art. <)143. O fi co so ~e considera parte 
legitima. para. intervir nas avaliações, 
quando chamado na. qualidade de herdeil·o. 

Art. 9 144. l'\ão excedendo a her.wça. a. 
dou contos de réis, serõ.o dispensadas as for-
malidades ordimwius e reduzidas a um ~ó 
auto ou termo a descripc;iio, avaliação, e pur-
tilha., nssignado pelo juiz e partes, sem ne-
oessidntie de sentença-. 

Art. 2145. A licitação só é permittidà 
entre herdeiros sobre objecto in di visi vel ou 
que não admitta divisão commoda. 

CAPITULO li 
DA PARTILHA 

Art. 2146. O herdeiro póde pedir a par-
tilha ainda que o auctor da herança o tivesse 
prohibido. 

Podem, tambem, pedil-a os cessiona.rios e 
credores dos herdeiros. 

Paragrapho unico. Não obsta á partilha o 
facto de estarem os herdeiros ou algum 
delles na posse de certos bens da herança, 
salvo si tiver decorrido o prazo do vinte 
annos. 

Art . 2147. Si os herdeiros forem maiores 
e capazes, podem faz9r partilha amig.J.vel, 
por instrumento publico, termo nos autos do 
inventario ou escripto particular homologado 
pelo juiz. 

Art. 2148. Quando os herdeiros não esti-
verem de accot·do ou algum delles for menor 
ou incapaz, a partilha será judicial. 

Art. 2149. Na partilha deve-se observar 
a. maior igualdade, não só quanto ao valor, 
mas ainda qu<~nto á natureza e qualidade 
dos bens. 

Art. 2150. E' vàlida a partilha feita pelo 
pac, por acto entre vivos ou de ultima. von· 
tade, com tanto que não prejudique a legitima 
dos herdeiros necessarios. 

Art. 2151. O immovel que não couber no 
quinhão de um só het•deiro, ou não admiltir 
pommoda divisão, será vendido em hasta 
publica e repartido o preço, excepto si algum 
ou alguns herdeiros requerem que lhes seja 
adjudicado, repondo aos outros, em dinheiro, 
o excesso de seus quinhões. 

Art. 2152. Os herdeiros que estiverem 
na posse dos bens da herança, o cabeça de 
casal e o inventariante deverão trazer 
ao acervo os fructos e rendimentos que 
houverem percebido desde a. morte do auctor 
da herança; terão direito á.s despezas neces-
saria e uteis por elle feitas; e responderão 
pelos damnos e prejuízos occa ionat!os por 
dólo ou culpa. 

Art. 2153. Quando uma parte da hera.nça 
consistir em bens ituados noutro logar, dis· 
tante do do inventario, litigiosos ou de 
diflicil ou morosa liquidação, poder-se-ha 
fazer, no prazo legal, a partilha dos que o 
não forem, e deixar os outros para uma ou 
mais sobre-partilhas posteriores, sob a guarda 
e admini tração do mesmo ou de inventa-
riante diverso, a aprazimento da maioria 
dos herdeiros. Tambem ficam sujeitos á 
sobrepartilha os sonegados e quae quer outros 
bens da herança que se descobriram depois 
da partilha. 
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CAPITULO Ill 
DOS SONEGADOS 

Art. 2154. O herdeiro que -sonegar bens 
da herança, deixando de os descrever no 
inventario, quando estejam em seu poder ou 
de outrem, com sciencia sua., ou omittil-os 
na collação que -delles deva fazer, ou deixar 
de restituil-os, perde o direito ·que sobre 
elles lhe cc.mpetia. 

Art. 2155 . Si o auctor da sonegação for o 
proprio inventariante, será, além disso,, des-
tituído de suas funcções, desde que prove a 
sonegação, ou negue a existencia dos bens, 
quando indicados. 

Art. 2156. A pena dos sonegados só póde 
ser requerida e imposta em acção or.linaria. 

A sentença obtida por um dos herdeiros 
aproveita aos demais. 

Art. 2157. Si os l!Jens soneg-ades não 
forem restituídos, por não existirem .mais 
em poder do sonegante, deve este pagar o 
valor dos me::;mos com perdas e damnos. 

Paragrapho unico. A acção de sonegados 
pàde ser tambem proposta pelos credores da 
herança. 

Art. 2158. A arguição do sonegado só 
póde ser feita ao inventariante depois de 
encerrada a descripção dos bens com a dec!a-
ração de não existirem outros por inven-
tariar e partir ; e ao herdeiro, depois de 
declarar nos autos que os não possuía com a 
obrigação de conferir. 

CAPITULO IV 
DAS- COLLAÇÕES 

Art. 2159. A collação tem por fim igualar 
as legitimas dos herdeiros. Os bens confe 
ridos não augment.am a terça e respondem 
pelas dividas e encargos da mesma. 

Art. 2160. Os descendentes que concorrem 
á successão do ascendente commum devem 
conferir as doações ou os dotes que delle 
receberam em vida, com os fructos accrescitlos 
desde a abertura da su,)cessão. 

Paragrapho unico. Si ao tempo do falleci-
mento do doador ou doadores, os donatafios 
já não possuírem os bens doados, trarão á 
collação o seu valor, mas não são obrigados 
a conferir os fructos. 

Art. 2161. Qs filhos dotados pelo pae ou 
pela mãe, ou por ambos junctamente, ou que 
delles receberam doações, podem abster·se da 
herança ou concorrer á . partilha com seus 
irmãos . 

Paragrapho uoico. Quando se abs tiverem 
da herança, as doações só preva,lecem não 
desfalcando as legitimas dos outros filhos. 

Art. 2162. São dispensadas da co Ilação as 
doações ou dotes que o doador determinar 

que saiam de sua terça, devendo conferir-se, 
porém, o que exceder desta. 

Art. 2163. A dispensa da collação póde 
ser dada ou por testamento ou no proprio 
titulo da doação. 

Art. 2164. O que repudiou a herança ou 
foi dclla excluído deve, não obstante, conférir 
as doaçõ·' s recebidas para o fim de repor a 
parte inofficiosa. 

Paragrapho uni co. Considera-se inofficiosa 
a parte da doação ou do dote que exceder á 
legitima e. mais á terça disponível. 

Art. 2165. Quando os netos succederem 
aos avós, representando seus paes, trarão a 
collação o que os ditos seus paes deviam con-
ferir, ainda que não ba}1m herdarlo. 

Art. 2166. Não são obrigados os paes a 
trazer à collação, na herança de seus ascen-
dentes, o que por estes foi doado a seus filhos, 
nem os filhos o que lhes foi doado pelos as-
cendentes, quando succedem por direito de 
represen !ação. 

Art. 2167. A collação deve ser feita dos 
proprios bens da doação e só na í~dta delles 
se fará pelo seu valor, nos termos dos artigos 
seguintes. . 

Art. 2168. Dá-se opção ao filho donatario 
que fez bemfeitorias nos immoveis doados ou 
para trazer á col'lação os proprio~ bens, como 
se acharem, uma vez que os irmãos lhe 
paguem as bemfeitorias, ou para conferir o 
respectivo valor ao tempo da doação. 

Art. 2169. Si os immoveis estiverem 
damnificados, tambem compete opção aos 
irmãos para exigirem a collação dos proprios 
bens com indemnisação do damno, ou a do 
valor que tinham ao tempo em que foram 
doados. 

Art. 2170. A opção de que se tracta só 
terá lagar quando as bemfeitorias, ou dete-
riorações forem da quarta parte ·do que os · 
beos valiam ao tempo em que foram doados. 

Art. 2171. Quanto aos moveis, si o dona-
tario aind<1 os possuir, virão á collação no 
estado em que se acharem; mas, si já não os 
ti ver, serão conferidos pelo valor ao tempo 
da doação, ou substituídos por outros da 
mesma qualidade. 

Art. 2172. Não serão trazidos á collação os 
bens que tiverem perecido sem culpa do 
herdeiro. 

Todavia, si estavam seguros, deve ser con-
ferido o vwlor destes. 

Art. 2 !73 . Não virão, tambem, á co!lação 
os gastos ordinarios que o ascendente fez com 
o descendente na sua educação, estudos e 
estabelecimento, alimentação, vestuario, tra-
cb.mento nas enfermidades, enxoval e des-
pezas de casamento, e livramento de crime 
de que foi absolvido. 

Si, porém, os referidos gastos tiverem acar-
retado grande detrimento do patrimonio do 

• 
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ascendente, deve o excesso Eer conferido pelo Art. 2181. O pagamento, nos casos erri 
herdeiro. . que for admissivel) sera feito, nos inventa- · 

Art. 2174. As doações remuneratorias de rios de maiores, em dinheiro ou em bens 
serviços feitos ao ascendente não estfío sujeitas para esse fifl!. separados. · 
á col!ação. · § unico. Si o credor não quizer receber os 

Taml.Jem o não estão _quaesq ner lucros, que ditos bens, serão estes vendidos em bastá pu-
teve o descendent.e, de contractos feitos com blica, e será pago pélo producto delles. 
o àscendente, ti estes não foram só no intuito Art. 2!82. N0s inv,:mtarios d.e menores ou 
de proporcionar .àquelle alguma vantagem de pessoas. semellíantes, sera o pagamento 
immediata. . feito em dinheiro, ou, nãô o havendo na 

Art. 2175. Sendo feita a doáção por ambos herança, em moveis ou imm0veis ; mas, em 
os conjuges, no inventario de cada . um delles tal caso, serão od bens po9tos em p~aça; e só . 
far-se-ha a collaçi.o da metade; si por um . não havendo lançador, serão adjudiçados ao 
tiver sido feita, virá á collação no .inventario credor·, querendo e~te recebel-m pela ava,-
deste. liação. · 

Art. 2176. Si o valor dos bens doados ex- Art. 2183. Si os immoveis da herança se 
ceder á legi.tima e á terça, a rJllucção das acharem onerados com hypothecas ou pre-
doações inoffiGiosas· começará pelos legados e staçÕ9S remi veis, qualquer dos coherdei!'OS 
só se extenclerá ás doações entre vivos si poderá exigir, havendo dinheiro disponível 
aquelles não cl1egarem. · na her,mça, que os ditos encargos sejain re-

Si bastar a reducção parcial dos legados; midos antes da partilha. 
será esta rateada entre os Iegatarios, a Art. 2184. Si os immoveis entrarem em 
menós- que o testador tenha ordenado que partilha com os sobreditos encargos ou com 
seja preferido para este etl'eito um delles, ou quaesquer outros, serão estimados como s! 
que algum tlque isempto de tal encargo. taes encargos não tivessem; deduzir-se-ha 

Si for necessario recorrer ·á doação entre depois o valor correspondende ao encargo, e 
vivos, começar-se-1m pela ultima, no todo ou o herdeiro que ficar com o i.mmovel pagará 
em 1Járte, e si_ não bastar, passar-se-ha á im- exclusivamente o dito encargo,. 
mediata,e assim por diante emquantodoações Art. 2185. O coherdeiro que, por eifeito 
houver. de hypotheca de que ss n_ã,o fez desconto nos 

Havendo diversas doações feitas no mesmo terinos do al'tjgo· antecedente, pagar mais 
acto ou da mesma data, far-se-Jm a reducçã.o - que a - parte qúe lhe competir da divida 
entre e !las rateadamente. co1U:mum , só terá· regresso contra. os outros 
, § uni co. Si o autor da herança houver co herdeiros pela parte que a cadct um d.!llles 
disposto da terça em proveito de outrem, não toc~.r, em proporção da sua quota llered'itaria 
terão eJfeito estas disposições. e isfo ainda quando o coherdeiro, que houver 

Art. 2177. Si o tterdeiro que trouxer bens pagp, se tiver feito subrogar nos direitos 
á collação for devedor ao autor da herança, o do eredor. · · 
debito será imputado ao seu quinhão. § \10ico. Em caso de iaso1vencia de algum 

CAPITULO V 

DO PAGAMGNTO DAS DI:VIDAS 

Art. 2178. A herança responde pelo pa-
gamento das di vidas do seu autor; mas, 
depois da partilha, os co· herdeiros só re-
spondem na proporção da parte que lhes 
coube na herança. 

Art .. 2179. As despezas do funeral sahirão 
do monte da herança, haja ou não herdeiros 
legítimos. As outras clespezas com sutrragios 
por alma elo fa1lecirJo não obrigwrão a he-
rança ou a terça, si não forem ordenadas em 
testamento ou em codiciUo. 

Al't. 2180. Nos inventarias judiciaes serão 
só attendidas as dividas em que consentirem 
expressamente todos os interessados. 

§ uni co. Os credores que C')ncorrerem ao 
inventario, requerendo o pagamento de seus 
creditas, · deverão apresentar os titulas em 
que se funda, o seq direito, 

dos coherdeiros, será a sua parte repartiria 
ent1:e todos proporcionalmente, si ao tempo 
da parti·lha o eBeargo era desconhecido, oa 
quet5tionada a sua existencia. 

Art. 2186. Os titutos de execução appare-
lba\la contra o ~utor da herança terão· a 
me~ma força contra os herdeiros, m oLS nã0 
poJ~rão os credore~ proseg~ir na e:JÇecuç~?· 
sem que estes esteJam devtdamente habili-
tados e sejam novamente citados. 

Art. 2187. Si as dividas attendiV'eis exce-
der(lm a massa da herança e os credores con· 
cordarem no rateio ou nas preferencias, con-
forrpe houver, observar-se-h_a entre elles o 
que fôr accordado; no caso contraeio, recor-
rerão aos m0ios ordinarios. 

Art. 2!88. 03 credores e os legatarios 
pod~m pedir que o pEürimonio do defuocto 
sej~ separado do do herdeiro, e sobre aquelle 
ter~o preferencia em concurso com o.; cre-
dor~s deste. 

Art. 2189. Os credores ou legatarios que 
ped jrem a separação do patrimonio, dentro 
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elos tres mezes seguintes i abertura da_ suc-
cessão, poderão inscrever a sua acçao no 
r espectivo r eg istro predial. . 

§ Lo Depoi-s desta inscripção, todas as ahe 
nações-ou hypothecas de b9ns _da he rança 
premmem-se feitas em . fraude dos credores 
que a 1i v.erem promovülo. 

§ 2. 0 E', todavia, licito· ao herdeiro espe-
cialisar. a bypotheca para pagamento elos 
mesmos credores; pag-ar-lhes a 1mpo_rt~nc1a 
dos seus creditos, ou oeposital-a em Jmzo e 

·fazer cancellar a inscripção. 
Art. 2190. O credor ou Iegatario, gue 

fizer novação ou transigir com o herdeiro, 
perderá o direito que lhe- garante o art1go 
antecedente. 

Art. 219l. A imcripção ele que trata o 
mesmo artigo eó 'terá etl'eito até tres annos 
cont·,dos da !1Ua da ta. 

Art. 2192. Os credores c~ o hrrdeiro não 
são admittidos a pedir a separaçtw dos pa-
trimonios contra os da seccessão. 

CAPITULO VI 
DA GARANTIA DOS QUINAÕES IIEREDITARIOS 

Art. 2193. Pelo julgamento da pJrtilha o 
direito de cada herdeiro passa a ter por ob· 
jecto exclusivamente oe b~ns_ que tive_rem 
sido comprehendtdos no qumhao resp~ctlvo. 

Art. 2194. Os co-herdeiros são reciproca-
mente obrigados a inrlemnisar-se, no caso de 
evicção, dos objectos aquinhoados. 

Art. 2195. Cessa essa o.brigação havendo 
convenção em contrario, ou si a evicção 
acontecer por culpa do evicto ou por causa 
posterior á p!~.rtiltJa. 

Art. 2196. O evdo será indemnisado pelos 
co-herdeiros na proporção de suas quotas 
heredit:.lrias · mas, si algum ' d.elles se achar 
insolvavel, ~esponderão os demais coherdei-
ros pela parte deste na dita proporção,. de-
duzida a quota que corr2sponderta ao mde-
mnisado. 

Art. 2197. A acção pela garantia men-
cionada nos artigos precedentes prescreve 

conforme as regras geracs, contando-se desde 
o dia da evicção. 

CAPITULO VII 

DA RE oClSÃO DA PARTILHA 

Art. 2108. A partilha póde ser l'e:cindida 
nos casos de violencia ou dólo, bem as~im 
quando um do3 co-herdeiros provar que [d 
les1do em mais de um quarto do seu qu1nhao. 

A acção de rescisão prescreve um anr;o de-
pris de parti! hados os bens. A le>ãose de ter· 
mina pelo valor dos bens ao tempo ela par· 
tilba. 

Art. 2199. A acção ele re>cisão cabe contra 
qualquer a~to qu~ tenha por fim Jazer cessar 
entre os co-herde1ros a communhao dos bens 
da succe>são, áinnn, que so lhe dê o nome de 
ven la, troca, tr t< macção ou outro Eeme-
lhante. · 

Não cabe, porém, contra a transacç~o feita 
para resolver difficuldacles o~ que~toes su· 
pervenient~s á p:<rtilha antena~, amda que 
essa transacção não tosse preced,da nem de-
terminnda por lit íg io. 

Art. 2200. Aquclle contra quem é movida 
acção de rescisão póde evitar a nova par-
tilha, depositandu a importanc:a da .le~ão. 

Art. 2201. Si alguns bens forem ormtt1~os 
na partilha será es,ta, não ob3tantc, mant1da 
e far-se-ha urna sobre-partilha . , 

DJ mesmo modo se procederá quando al-
gu·ns bens, por iWquidos, não tiverem sido 
contemplados. . . . 

Art. 2202. Si, de boa fe, t1~er havido 
omissão de alO'u rn herdeiro, cada um ·dos 
outros é obrigado, na propor·ção ela sua quota, 
a compor o quinhão ?o hel'deiro nã? con-
templado, sem necess1dade de se rescmchr a 
partilha. 

DISPOSIÇÃO PIN AL 

Art. 2203. Ficam revogadas todas as leis, 
clecretos, usos e costumes que constituíam_ o 
direito c i vil br.1zileiro sobre cada uma elas 
materias que fazem ohjecto deste Codigo. 

FIM PO PPIMEJRO VOLUME 
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