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COMMISSÃO ESPECIAL 

Em sessão de 2 6 de julho de I 9 o r foi, pelo Sr. Presidente 
da Camara dos Deputados, nomeada, de accorclo com o § 4a elo 
art. I 0 ela Resolução de I 7 de novembro de r 900, a seguinte 
commissão encarregada de dar parecer sobre o projecto do Co-
digo Civil, enviado pelo Poder Executivo: 

Estados 

Amazonas 
Pará .• 
Maranhão. 
Piauhy. 
Ceará . 
Rio Grande elo Norte. 
Parahyba . 
. Pernambuco. 
Alagôas 
Sergipe. 
Bahia . 
Espirito Santo 
Capital Federal. 
Rio de Janeiro. 
S. Paulo . 
Minas Gerács. 
Goyaz . 
Matto Grosso. 
Paraná .. 
Santa Catharina. 
Rio Grande do Sul. 

. . 

PRESIDENTE 

J. J. Scabra 

RELATOR GERAL 

Nomes 

Sá Peixoto. 
Artbur Lemos. -
Luiz Do mingues. ~ 
Anisio de Abreu. -.. 

.- Frederico Borges . ....._ 
-'favares de Lyra. -

.~-Camillo de Hollanda. 
Teixeira de Sá. -
Araujo Góes. _ 
Sylvio Homero. ~ ·t-

t:l~ J. J. Seabra. v· 
José Monjarclim. -
Sá Freire.-
Oliveira l'igueiredo.-
Azevedo Marques. -...... 
Alfredo Pinto -
Hermenegilclo de Moraes. 
Benedicto de Souza. -
Alencar Guimarães. -
F. Tolentino. .0Le.. -
Rivaclavia Correia._._ 

SECRETARIO 

F. Tolcntino 

Sylvio Romero -



/ 
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CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

. Trabalhoz da Commi.ssão espscíal 

1• REUNIÃO, EM 27 DE JULHO DE 1901 

A' l hora da tarde, 11;1 sala das com missões 
da Camara dos Deputados, reuniram-se os 
membros eleitos para a commissão que tem 
de dar parecer sobre as emendas apresen-
tadas ao projecto de Codigo Civil elaborado 
pelo Sr. Dr: Clovis Bevilaqua e enviado ao 
Congreso Nacional pelo Sr. Presidente da 
Republica. Estiveram presentes os Srs. Arthur.· 
Lemos, Anizio de Abreu, Frederico Borges, 
Tavares de Lyra, Camillo Hollanda, Teixeira 
de Sá, Araujo Góes, Silvio Rom.;,ro, Seabra, 
José Monjardim, Oliveira Figueiredo, Aze· 
vedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Gui-
marães, Francisco Tolentino, Rivadavia 
Corrêa, Benedicto de Souza e Sá Freire • . 

Faltaram os Srs. Sá Peixoto, Luiz 'Do· 
mingues e Hermenegildo de Moraes. 

O Sr. Araujo Góes assumiu a presidencia 
e annunciou a eleição do presidente e do re-
lator geral da commissão, em urna só ehapa 
e por escrutínio secreto. Foram l'ecebidas 18 
cedulas e a apuração deu o seguinte resul-
tado: 

Para Presidente 

J. J. Seabra. . 
Azevedo Marques .. 

Para relator 
Sylvio Romero. . 
Frederico Borges . 

17 votos 
l . » 

17 votos 
l » 

O_ St•. Sea ba~a (assu mindo a presi-
dencz(~ ) nomem secretario o Sr. Franci::co 
Tolentino e agradece aos seus collegas a honra 
que lhe de1•am, confiando-l1le a di1'ecção dos 

trabalhos de uma Commissão tão importnnte, 
esperando que todos se esforçarão por dotal' 
o paiz, em breve prazo, de um Codigo Civil. 
Para facilita.r a tarefa da Commissão, vae di-
vidir o projecto em 16 partes entregando uma 
a cada um dos illustres membros da Com-
missão, para. que estes fiquem desde logo ha-
bilitados a conhecer das emendas que forem 
apresentadas e que se referirem aos artigos 
incluirlos nas respectivas partes. Pensa que 
é acertado fazer a di visão como a fez o In-
stituto dos Advogados e assim distribue: 

PARTE GEH.AL 

Ao SI'. Azevedo Marques, parte preliminar 
do art. I o ao art. 41 e p.1rte· geral do projecto 
do art. 1° ao art. 96; 

Ao Sr. Frederico Borg ' S, parte geral, do 
art. 97 ao art. 217. 

PAR'l'ITI ESPECIAL 

Ao SI' . Anizio de Abeeu, do art. 218 até 
411 - direito de família; 

Ao Sr. Monjardim, do art. 41 5 até 575 -
relações de parentesco; 

Ao Sr. Luiz Do mingues, do art. 576 até 
745- posse; 

Ao Sr. Arthur Lemos, do art. 746 a BOI-
propriedade litteraria; 

Ao Sr . Benedicto de Souza, do art. 802 até 
888 - direitos reaes sobre cous1s alheias ; 

Ao Sr. Ri vad;tvia Corrêa, do art. 889 até 
1.010- direitos r eaes de garantia; 

Ao Sr. Oliveira FigueiraJo, elo art. I.Oll 
até I. 227 - das obrigações ; 

Ao SI'. Ta va1•es de Lyra, do art. I . 228 até 
I , 3.24 - dos contractos ; 
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Ao Sr. Teixeira de Sá, do art. 1.32b até Benedicto de Souza, Anísio de Abreu, Riva-
1.481 -da doação; da via Corrêa e Artbur Lemos, é aberta a 

Ao Sr. Arauj o Góes, do art. 1.482 até sessão. 
1.687- depositas, etc.; 

Ao Sr. Sa Peixoto, do art. 1 . 688 até 1.828 
- constituição de venrlas, etc. ; 

Ao Sr. Sá Freire, do art. I . 8~9 até 1. 897 
- liquidação das obrigações; 

Ao Sr. Alfredo Pinto, Llo art. 1.898 até 
2 . 020- direito das successões; 

Ao Sl'. Alenear Guimarães, do art. 2 021 
até 2. 203 - disposições testamentarias em 
geral. 

O Sr. Presidente- Feita a dis-
tribuição e an tes de dar por terminados os 
trabalhos de hoje, a Commissão deve resolver 
sobre a hora do seu fnoccionamento, dà modo 
a não perturbar os ú·abalhos da Carnara. 

Ficou resolvida, por unanimidade que a 
Commissão funccionaria diarin.mente, das 3 
ás 6 horas da, tarde, a partir do dia em que 
termine o pmzo para a apresentação de 
emendas ao projecto, que se acha sobre a 
Mesa da Camara. 

O S.r . ~..L"'eixeira de §á levanta 
a preliminar de saber se a Commíssão adoptt~. o 
plano ou a, systematiBação da materia se-
guida no projecto, ou si prefere alterai-a por 
qualquer fôrma. · 

O Sr. President:e observa que o Sr. 
Azevedo Ma rques, lendo a seu cargo a parte 
preliminar do projecto e a parte geral, na-
turalmente durá o seu prwecer em tempo 
opportuno, pronpnciando-se a respeilo da 
que tão levantada pelo Sr. Teixeira de Sà, 
afim de que sobi·e ella se pronuncie a Com-
missão. 

O §&.~. 1; ran.eisco Tolentino 
( secretar1:o ) comfnunica que a Commissão 
recebeu jri. varias pareceres e emendas de 
jurisconsultos e tl'ibunaes aos quaes fôra 
eu viado o projecto do codigo ; dev ndo ser, 
pareceres e emendos, publicados seguida-
mente no D icwio elo Cong1·esso, nâ parte re-
lativa <i. Commissão. 

Tet·minar(tm os trab.:tlllús ü,s 2 1/2 horas 
drt lal'de. 

2" REUNIÃO EM 15 DID A.GOS'l'O DE 190 \ 

Presiclencia do Sr. Saab1·a 

A' I hot'Lt dtt tar·de, pl'osentes s Srs. Sea-
brf)., Frnncisco Tolentiuo, Alfredo finto 
At·ai.ljo Góes, Azevedo Mat·ques, S;i, Pai: 
xoto, Tavar•es de Lyr·a, Oliveil'a Figuei-
retlo, Camlllo Hollanda, Alencar Gllimn.rães, 

O Sr. F:ran.cisco Tolentino 
( secr:eta'l'io) procede /t. leitura da acta da 
1" reúoião, que é apprtivàda sem discussão, 
e comrnuniaa que os membros da Commis-
são Srs. Luiz Domingues e Frederico Borges 
justificaram a sua ausencia á reunião. 

O Sr. Seabra ( presidmte) diz que a 
t'eunião foi convocada para que a Commis-
são ou vis.; e a leitura do parecer do Sr. Aze-
vedo Marques sobre o plano geral do pro· 
jecto de Codigo Civil e para que fosse resol-
vido qual o prazo maximo._ que deve ser dado 
para a apresentação dos relatarias parciaes, 
Llando etri seguida a palavra do Sr. Azevedo 
Marques. 

O Sr. Azevedo ~i:arques lê o 
seguinte parecer sobre o plano geral do 
projecto: 

Decidir si o plano geral do projecto de Co· 
digo C i vil é bom ou m<Lo, é questão de exce-
pcional difficuldade por sua proprià natu-
reza e principalmente, pelas controversias 
que ella tem despertado desde os primeirQs 
tempos das cocliticações. A respectiva dis-
cussão, só ella, absorveria o escasso ·tempo 
legal outorgado a ésta Commissão para o es-
tudo e1 revisão do projecto inteiro , 

A clftssificação das materia3 de um Codigo 
C i vil e:, não lla duvida,, alicerce primaria, 
sem o fl.Ual- disse muito bem o Dr. Bulhões 
Carvalho-: «o Codigo nao serà tmta synthese 
ltmúnqsa das instituições, nem um meio ele 
p>·ogre;;so no direito ; ao cont1·a·rio, a confusao 
elas mqterias prod·uzir'd a elas ieleas, obscur·e-
cendo 11 caminho qtte elles devem seguir no 
sett cle~envolvimento p?·og?·es si v o.'» 

Pretynder, porém, a perleíção do methodo 
é por qerto, desconhecer a materia, na qual, 
além do mais, é - «cada cabeça, cada sen-
tença ». E', no dizer de Cimbali, a ·velha ques· 
tão ainçla não resolvida. 

Dos codigos civis do mundo, e j<í não são 
poucos, nem um existe cujo systema de elas. 
sificação haja escapado [t censura. O novís-
simo C:odigo allemã.o, reputado o mais im-
portan~e monumeuto legislativo do direito 
contem poraneo, cuicla.dosame.n te tra btllhado, 
revisto durante largos a1mos, tem sotfrido 
critica quanto ao rnethodo e quanto a tudo! 
Delle ~li~se um dos seus admiradores: « to 
style est loin d'êf;re elegant et clai1· ; le texto 
est clifficz:le d tr·adtr.i?·e ; les ·repetitions de m.ots, 
les ,·anvoi:; incessants l'encomb1·ent; ce1·tains 
m·ticles poti?Taiant ét,-e wpprimes on y dit 
des choses inutiles et que le b on sen~ seul S·Mge 
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_qàre . Att point de vue du fond, la logigue 
l'er: tTa1na quelqu.e fo ·is tTop loin, ainsi que tes 
prmc•pes, etc.» 

Hoje, pois, a conclusão pra lica é que -
sa.lvo o caso de um methodo absúrdo e gros.-
sen·amen te confuso - a questão da élassitl-
cação em seus detalhes, tem, ãm verdatié 
maioe i!l!portancia escolastica e exegetica do 
qu~ social . e scientitlca. Ligeiros defeitàs, 
mais de esthetica do qlle de fundo, desvios 
iilevi ta v eis de logica, não deveni servir de 
embaraço á codificação - maxime quando, 
~orno ~ntre nó~. a neces.=>idade de um éodigo 
e palpitante. A menor das Nzões dessa líe-
cessidade é a decorrente da pramessa consti-
tucio~al não cumpl'ida desde 1824. Uma. das 
prmctpaes razões é que o Codigo será quiçá 
o St\lvamento para a situação morbida de 
desconfiança que, de ha muitu, vae inl!pi-
rando a Justiça. P.ara que occultar? QUem 
d,e perto conhece a vida jurídica nas relações 
patrtmomaes; que!D se [\J'izinlla dos liti-
gantes, mesmo os mais tngenuos, auscul-
tando o coração dos que, poe uma só vez; 
tenh~m. pre?J~ado de reclamar a etrectúação 
do direito mvil; quem não raro ouve ares-
p~ito os .Ít,lstos e sinceros cunceitos üo povo, 
nao podera negar que, aqui o- 4: mais vale a 
pessima acommodação, do que a optima de-
man.da »-v~e assumindo proporções que, ná 
reall1ade, !f aO deve comportar. O proverbial 
adugw esta elevado a immerecida e ioconve-
nieute altura de um axioma com fóros de 
d_?gma, oqu_e equivale á mais formal nega-
çao do thre!lo. Dissd ehtre outras cáusas 
resulta ~ emau~da do ,cháos em que . jaz o 
llOS~O ,du:elto ClVJ!, onde púlll.tlú.m arestos de 
?~!~•• J unsprudenci<J. ir:t!possivel e decadente 
a Imagem de «um arinel que serve a toclos os 
dedos.» 

O ~ep.ticismo e o desalento por um lado, 
a ma íé ~ a corrupção por outro, infeliz-
mente, sao a comequenciili. O arbítrio oc· 
culta-se na inconstancia Je semelhante juris-
prudencia, a qual..._ por seu turno- seres-
guarda na confusão e amplitude das fontes 
do nosso direito, inclusive a boa razão... Ao 
contrario de ser o primeiro soccorro á iesão 
do dü•eito, ô exerciciu da acção ttansforrila-se 
em objecto de terror. E, já não se pede 
Just•ça; clttma•se pdr Mise,·icordia ! 

Pois bem ; no codigo ficarão, bem ou mal 
esculpidas, inequivocamente, as regras capi-
taes do direito nosso, fóra das quaes sabera 
o povo que só o escandalo poderá sacrificai-o t 

Grande é, portanto, o ser·viço de dotaL' a 
Patl'ifl: com um Codigo Civil, que, elaborado 
e revisto nas condições do projecto ora em 
estutlo desta C::ommissão, não póde ser im-
prestavel; a despeito dos seu:> defeitos, que 
podemos reparar. Honram ao Governo da 

Naçã:o os esforços patrloticos nesse sentido 
despendidos. 

Razões taes, e outras cuja I'epetiwão pa~ 
rece dispensava!, melQ01' aconselhariam tal-
vez aõ Congresso .Naéiohal a itiíniàdiata. 
approvação provisoria do pro.jeqto, com a pré~ 
caução indispensavei, a exeri:iplo de ódtrós 
povos, de serem, durante certo prázõ cdÍliid!lS 
as observáções suggeriile.s pelá execdçãQ. E. 
mais tarde, esse cábed.al da expêriência -
unicg efficaz - determinaria, na revisão, os 
moldes vet·dadeiramen te scientificos e pra.:. 
ticos de um codigo definitivo e, iiilmortli.l• 

As d'ilficuldu.des de Uffill. tàl revisão não 
cqnslituitiam motivo seria de impugnaÇão. 

.Ehtretanto, a Conimissãó tem deante de si 
umã lei regimental diversa, a qual cúfupré 
obedecer. 

• 
bo exjjosto se deduz o pensàmentó êapital 

dn Commíssão qual seja ..__ acceitar 9 plano 
do projecto, quanto <:"l. classi:fiêaÇão dâli ma-
~eri~s. salvà a modificação que adeante .pro-
por-a. 

O pfojecto, incontest~ve1niànte, itispii'óti-se 
de preferencia no codigo allemão, abahdo· 
nandq em geral, ó methotlo liístôi'ico tradi-
cional de Gata, seguido pelbs códig-os frahcez 
e italiano. 

Precedido de um Titulo preliminar; titii e 
conveniente, o projecto divide o codigo eni 
duas partes, ge1·at e especial. A" parte .geral 
contém tres livros que se intitulam: ô I. o-
D,;,s Pessoas1 o 2. o - Dr.~.s Co usas e o 3. o -

De~ . acqu.isição, conser~apã?. . e. ex~ir~cçã'o q;_e . di· 
l"euos. A parte espectal, ,êt:Hh quatro livros, 
trata tlo Direito da familia, do Direito dàs 
causas, do Direito das ob~·igações e do Direito 
das suocessões. 

E', pois, Jogico e racional esse methodo, o 
melhor dos projectos do Codigo Civil Brazi· 
leiro. 

Entretanto, parece a esta Commissã.o im-
propria a epigraphe do livro ~o da parte 
geral, de accordo com o parecer do Instituto 
dos Advogados do Rio. Com e:ffeíto, aquelle 
livro em verdade só trata dofi Actos Jurídi-
cos, das acto; ilticitos e da p~·escrípçã"d extín-
cliva, áo pa sd qull a sua epigraphe abrange• 
ria tjuasi todo o diJ·eito. E, apezar disto, tão 
ampla corno é, ainda. parece incdllipJet~. por-
que uão menciona as modificações do direito, 
de que aliá,;; cogitam alguns dos fjeUs ar-
tigos. 

Além disSo 1 inclue indevidamente nesSe 
livro, e sob aquella pomposa epigraphe a 
pTescripção ex tinctiva, que como .escraveu o 
illustrado Dr . Torres Neto, relator nesta. 
parte, do parecer do Inst ituto, ." deve te·r o 
sett lagar t~a parte especial! porq-ue suppôe 
tlma relação jtwidica oomo engendrada e não 
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contém 1·egra de appticação commum ; é acto 
licito mas que não tem por fi m immediato etcl-
qui?·ir, modi(ica1· ou erotinguir direito » . 

Conferem: Lnfayette, llir. das Cous. § 60 
n. 7; Lacerda, «Obrigações », nota I ao§ 92, 
pag. 413, e outros. 

Melhor, sem duvida, teria sido que esse 
livro 3o, comprehendendo tambem outros 
assumptos proprios da parte geral, tratasse 
dos Factos em geral, sob seus varios as-
pectos e circumstancias. E.' sai.Jido qtw na 
relação de direito, tres são os característicos 
)ndispansaveis: - p ssos, cousas e facto s ; 
destes ultimas, os actos são espcciaes. E e o 
voto do Instituto. Modificar, por6m, 11gora 
nesse sentido o pt•ojecto, importaeia pr·ofunda 
alteração em todo eU e, com maiores incon · 
venientes, alóm de nos faltar o tempo. 

Prefere, por isso, a Commissão melhoral-o; 
adaptando para o livro em questão a epi · 
graphe - Actos - perfeitamente de accordo 
com seu conteúdo. 

E, então, como. não ficaria bem collocados, 
sob a inscripção de actos, os arts. 183, 184 
a 189, cujos dispositivos não passam de 
regms geroes não cot•r esponden •.es ans ti· 
tulos dos capitulo em questão, mais curial 
S01'à. Lt•nnspol-os para as Disposições geraes, 
em seguidtt ao nrt. 101. 

Quanto t\ prescrirção extinctiva, dos 
nrts. 190 até 2 17. ser~t collocada. na parte 
o peciol no livro das Qú,·igações , em seguida 
ao art. 1897 . 

Por tns 1azões outra qne no seio da 
C rumissão ou em discussão na Camo.ra erão 
e. p ndid11 • se necesoo.l'io fôr, e~ te parecer, 
C(tt ni\o comporta di sertaçõe , propõe 
qnanlo •t ela siflcução dos mutel'i~·s do co-
di ,,.o :\ gnint 

livt•o :-J• d :t prtl't g rnl inl.i!nln.t ~i , : 
llos At1tn ·• 
i! nt·t~. l 13 nl \ l ' O inclusive, s t•;'io col-

1 't\do no capitulo I. ti o mesmo !ivt·o :l" dn. 
pru·t ,, t'lll iotitnlado- Dispos içiJ<J· !J<! l"ll'S. 

O t\l'l.:!\ . l o. I ó ~ l7 - tlcl pl·osui)Jçlio -
p:\ nt•ao a faz l' Uiu•t üo livro 3" dtt pa.de 
sp in.!, m ,g-ui<.ltt ao nt•t. I 97; couser-

VII.lld t\QU !I()S US epigt•nph S QU Ol'i\ t '0111, 
ma~ oousti Lu indo Utll tHulu / l na r ferida 
!Jtl.l't s p· loJ . 

• alo. ih\ omrnts í.to E~pr it\l, 15 tl 
tlo 10()1 . - A JO t'Otlo illrmzuu~·. 1' lator. 

Quanto ao prHz0 para a apre5entação dos re- · 
!ator i os parciaes, pensa que deve ser desde 
jü, fix <.~ do, dando-se depois mais cinco ou f'eis 
dias para a impres>ão desses relatorios. 
. A Commissão resolve unanimemente, que 
o prazo será de 30 dias, devendo taes relato-
rios ser apresentados, portanto, na re-
união de 14 de setembro proximo, {tB 3 horas 
da tarde . 

Por proposta do Se. presidente, resolve 
a inda a Commissão dirigir, por iutermedio 
elo seu secretar·io, um convite ao autor do 
co(j.igo para que assi sta ;i, discussão rio pn.-
reccr do Sr. Azevedo Marques sobt•e o plano 
geral do prnjecto, devendo os debates Eer ta-
cbygrapllados, como determina o Regimento . 

Finalmente, opina a Commissão no setl· 
tido de não poderem os Deputados que della 
não façam parte apresentar emendas sinfio 
quando o assumpto e~tiver em debate no 
seio da Camara, visto estar terminado o 
prazo de lO dias pat·a . esse fim concedido 
pelo Regimento, ou então por interme.:Jio de 
qualquer dos membros da Commissão, pet·· 
deudo a paternidade das emendas. 

O Sr. Sea.bra (Presidente) tem 
prazer em annunciar que está auctorisado 
pelo Governo a reunir depoi~, em volumes, 
todos os pareceres e discursos da Commissão, 
de modo a ficar uma obra que sirva a todo 
o tempo de subsidio lli.storico a re~pe[to do 
Codigq Civil. E' indubitavelmente um grande 
serviçó que o Governo pretita no paiz, secun . 
dando os esforços da. Commissão. 

A oruem do dia para a sessií.o segunte é: 
Disc~ss[o do parecer do Sr. Azevedo Mar-

ques ~ p bt •e o plano g-era l do cojigo. 
Lov<plta-so a sessiio its 2 horas, da tarde. 

3" HEU Nt.\0 E • ( 21 o'm AGOS'l'O DI!] !901 

P csidcncia do s,· . .Se11 úm 

A's ~ h t·u.s do. l<Wtle 6 aborta n, essã.o, cs-
tnnrl o p t•ose:1tes o.; , t•s. Scabrn, F1ancis.:o 
Tolontino, ylvio H.omct·o, Sií. Peixoto, 
At•lhue Lemos, L•.tiz Domingue , Anisio elo 
Abr u, FJ•enet·ico Horges, Tttval'es de Lyra, 
Camtlll H"llanrla, Teixeira de S-L, At•aujo 

óe>, o é Monja,rdim, Olivoit'a Figueiredo, 
Azovod1 l\1n1•ques, AI ft•edo Pinto, Alencar 
Ouimarão~ , Rivudfl.Vi:J. 'on'u., Hct•meneo- ildo 
tl M "f!'"S o B nedi.cto .d.o ouza ('>O). " 

f<';~ I to. oom ca.wn.Justttica.d'' o t'. "ü Ft•ei•·e. 
om pal'oce 1\. ·e ·sii. , Mtondendo a.o con vil e 

th\ ·omttti' 'Ü.O , o ' 1•. CLovis Bovilaqua :wtol' 
do ])~ojncto do od ig-o Gi vi 1. • ' 

1~ ' lidl\ · o.ppr vada, ~em del.m,te, tt neta. 
lln, r unltto an ttwiot• , 
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O Sr. Seabra antes de entrar 
na ordem do dia, deseja consultar oJ seus 
collegas sobre assum pto de im portancia. 

Pensa que estes debates devem ser r egu-
lados por uma lei, afim de que se não tran-
sformem em uma balburdia, de que possam 
resultar rçclamações e grandes inconve-
nientes, para a discussão de um assumpto de 
tamanha magnitude. 

E' por isso que se lembrou de organizar 
um regimento interno para as sessões ela 
Commissão. Vae lel·o, afim de que os seus 
collegfls se pronunciem sobre o trabalho, e 
discutam e apresentem as emendas que jul-
garem co nven ientes . 

Regimento par a ser observado pela Com-
missão da Camara dos Deputados, duran te 
a discussão do proj3cto elo Codigo Civil 
no seio da mesma Commissão. 

Art. 1. 0 As sessõss da Commissão serão 
publicas e em tantos diüs successivo~ quantos 
forem precisos para inteiro cumprimento de 
sua missão. 

Taes se5sões começarão a 25 de setembro 
proximo, quando terminado o pt•azo conce-
di do aos relu tores das difl'et'en tes partes, 
em qlie, para facilitar o estudo, fui dividido 
o .PrDjecto do Codigo C i vil, devem estar im-
pressos todos o.~ relatorios . 
. Art. 2 ." As sessões a que se refere o ar-
tigo a ntecedente começarão ás tres e termi-
narão ás 6 horas tla tarde, podenJo ser pro-
rogatlas por mais uma, hora, a r equerimento 
de qualquer dos membros da. Commissão e 
accordo da maioria dos membros da mesma, 
presentes na occasião. 

Art. 3. 0 As sessões poderão se r .abertas e 
ter Jogar a di scussão das n,ater·ias da Ot'dem 
do dia, com a presenç;1 de u .H 1er·ç-o dos 
membros da Commissã.o, ioclui·lo nesto nu-
mero sempr·o o relator do aEsumpto em de· 
bato. . 

A votaçãc>, porém, rbs matcrias não po· 
der:.í. ter Jogar senão q uanJ o beja. possi vel 
apurar·se a maior-i,. abwlula de votos elos 
membros el a Commissão. 

( Resoluçã'o da Camam dos Deputados, de 
17 de novembro de 1900, § G" do art. 1°. ) 

Art. 4. 0 A requel'imento de qualquer dos 
me!llb_ros da. Co mmis:;ão e approvação pela 
mawrm dos presentes, o secreta1 i o tl ;.t Com· 
missão convidarlá , pot• carta, e elil nome da 
Commissão. a pessoas dete,·min adas para 
serem ouvidas sob1·e os assu mp to" em de-
bate. (Resolução citada, § 7• elo artigoJ ci-
tado .) 

Art . 5." Aberta a sessão, o secretario lei' á 
a actn da sessão antl CJuento, que se rel)U-

Vo i . l !I 

tará approvada, não havendo reclamações 
ou impugnoções sobre a mesma, e sent as-
signada pelo presidente, e secretario. 

Art. As rectificações <"L acta só poderão 
ser feitas por escripto e serão attendidas, 
se a.pprovadas pela. ma ioria dos membros 
presentes da Commissão. 

Salvo accordo da. Commissão, a ninguem ê 
pet'mittido falla.r mais de uma vez sobre· 
cada mate!'ia em debate, e nem por mais 
de 30 minutos, excepto o autor do projecto 
e o rel<Ltor respectivo, que poderão fali ar 
duas vezes, su l.Jo!'dinadas, porém, sempre ao 
tempo m<n'cado de 30 minutos . 

Art. 8. 0 A ning uem é permittido fallar, 
sem ter' préviamente oblido a palavra, que 
será concedida pelo Presitlente da Com-
missão. 

Todos fallarão sentados, não sendo abso-
lutamente permittidos os apartes e nem as 
explicações pessoaes. 

Paragrapho unico. A p;1lavra pela m·dem 
será conce .li ria ou recusada, a j u · zo do Pre-
sidente, de cuja decisão não h a verá recurso, 
salvo recla mação por escriplo do intez·essado 
para ser inserida: na acta contra • a decisão 
do Presidente, reclamação que em caso al-
gum poderá deixar de ser acceita. 

Aet. 9. 0 Aqnelles que no tempo concedido 
não terminarem suas considerações sobre o 
assumpto em di scussão, poderão, na mesm:1 
reunião ou na immediata, ofl'"recer pores· 
cripto o que lhes parecer conveniente para 
elucidação do assumpto. 

Art. 10. Qualquer Deputado, Senador ou 
pessoa convi dada para assistir á discussão do 
projecto do Codigo Civil poderá o.trerecer 
emendas aos artigos em disuussão, uma vez 
que taes emenuas sej'm subscriptas por 
qualquer dos membros da Commbsão da Ca-
mara. 

§ I. o Poderão tambem intervir no debate, 
discutindo, aquelles que ti verem otrerecido 
ernenuas nos lO dia~ em que es teve o pro-
j-,cto do Codigo subre a mesa da Camara, 
ou que m;•nuaram suas emendas ou opiniões 
á Secretaria da mesma Camam ou á Com-
missão. 

Fica enteml1do que semelhante iulerveoção 
limita-se ao assumplo wbre o qual se lenha 
emittiJo opinião ou ofl'erecit:!o cmentlu-s. 

§ 2. o Quando, ao mesmo tempo, mais de 
uma pe~soa li ver pedido a palavra, terá prc-
ferencia o relator, depois o rr.embro da Com-
missão, Beguindo·se o Deputado ou Senador, 
o autot' do projecto, e, fin a lmente, o con-
v dado ~ela Comm bsão ; sen1 prejuízo do 
cui dado que deve ter o Prr5idente em al · 
ternar a conce~~ão da. pil ttv ra, de modo que 
la ll e aquelle que combate log-o Llepois da-
quelle que sustenta ou defende a materia 
em discussão , 



10 CODlGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 11. Qualquer membro da Com missão 
ou o autor do projecto poderá propor o 
adiamento da discussão de qualquer emenda, 
nunca, po.rém, por prazo superior a 24 horas. 

Art. 12 . Na falta do presidente, será elle 
sub:;tituido pelo relator eleito ; na falta deBte 
pelo secreta.rio e na deste, pelo mats velho 
dos membros da Commissão, na occasião 
·presentes. 

Art. 13. Terminadi1 a discussão dos re-
latarias parciaes , o relator eleito pela Com-
missão t erá o prazo im prorogavel de 15 dias 
para apresentar o relatorio ger·al do que se 
ti ver vencido no seio d11 Commissão, rela-
torio que assignado pela Commissão, será 
ofl'erecido a discussão da honrada Camara 
dos Deputados. 

Art. 14. No dia 1,1 desetembeo se reunirá 
a Com missão p-tra ou vit· a leitura dos pa-
receres dos reJ,ttol'ios das difl'erentes partes 
em que foi di v ido o projecto do Codigo Ci v H, 
e auctorisar a publicação dos mesmos pare-
ceres. 

Parageapho unico. Esta sessão da Com-
missão não será publica . 

Art. 15. Concluiua a mistcio da Com-
missão, o Sr. presidente, secretar·io e mais 
um membro, que a mesma Oommi~são ele-
g-erá, se encarregarão de organizar metho-
dicamente todos os trabalhos <.hl Commissão, 
afim de serem publicados em um ou mais 
volumes, que constituirão fonte precio~a . de 
informaçõas para. o estudo do Oodigo Ctvil. 

Art. 16. Os meiôs adaptados pela Cilimara 
dos Deputac\os na conformidade do seu Re-
gimento Interno, para as suas votações, 
servirão par<L regular as votações da Com-
missão. 

Sala da~ sessões cb Commissão, 21 de 
ágosto de 1901.- Dr . J. J. Seabra, presi-
dente. 

O SR. PREtiiOENTE- Si não ha quem 
queira fazel' observações sobre o projecto de 
Regimento Intemo, vou sujeital-o á votação. 
( Pausa.) 

Se não h ou ver r eclamação em contrario 
dou como approvado. 

E' approvndo unanimemerlte. 

ORDEM DO DI A 

Disc us~ão do paeecer npresentatlo pelo 
Sr. Azevedo Marques sobre o plano geral 
do proj ecto. 

O Sn.. Pl{ESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Clovis Bev1laqua. 

O !Sr. Ciovis Bevilaqu.a- Sr. 
Presidente, as minhas primeiras palavras, 
nesta occasião, devem ser de agradecimento 

aó eininente mestre, que é V. Ex., e aos H-
lustres membros Jesta Commissão, distincta 
entre todas, pela gentilezo;~, quA ti v eram para. 
com o obscuro professor provinciano, convi-
rl audo-o a assi5tir á discussão a que vae ser 
submettido o projecto de Codigo Civil Bra-
zileiro. As palavras me acodem ditfl.cilmente 
aos · labios mas o sentimento se me arraiga 
firme no coração . Por isto, si me faltam pa-
lavras expressivas para dizer quanto vos sou 
grato, posso assegurar que o meu reconheci-
menLo é profundo. 

Aceitando a palavra que V. Ex. acaba de 
generosamente dar-me, irei fazer a lgumas 
ponderações ligeiras a respeito do lumino;Jo 
parecer apresentado pelo illustrado Depu-
tado por~. Paulo. 

Tres são as modificações propostas pelo il-
lustre relatoe do parecer: a primeim con-
siste em alterar a dcsigMção do Livro IIl da 
parte geral ; a segundUJ ern se transpor a ma-
U;ria da prescripção ·da parte geeal para a 
especial, na secção rola ti va ás obrigações ; e 
a terceira, como consequencia das duas an-
teriores, na deslocação de alguns artigos que 
se acham no meio do li vro lli para o começo 
do mesmo. ExaminaFei as unas primeiras 
modificáções, Jmrque a terceira está depen-
dente immediatarnente da sorte que es~as ti-
verem. 

o projecto revisto · denominou o terceiro 
livro da parte g·eral «Da acquisição, conser-
vação e ex tincção dos direitos.» 

O illustrado relator propõe que esta in-. 
sc:ripção seja substituída por esta outra, sem 
d~vida mais simples: « Dos actos jurídicos». 

Para que nós possamos ter uma opinião 
s~gura, ueste dissidiurn;. forçoso é, primeiro, 
conhecermos quaes as materias que devem 
ser inc.luidas neote terceiro livro . 

Diz Oogliólo que o progresso jurídico se efl'e-
c~ua por doas modos : em primeiro logar, 
augmentando as normasjurldicas e provendo 
a maior numer·o ele necessidades ; e em se-
glltldo logar coordernando estas normas 
achadas c -elevando o espirito a formulas 
cq.cla vez mais geraes. 

Este processo de generalisação, por circum-
stancias V<tl'iadissimas, se desenvofveu mais 
e melhor uo direi to civil do que em qualquer 
O\ltro ramo de jurisprudeucia, constituindo 
a~sim uma parte geral nos codigos e livros 
d<l U.outriua, paete destinada a conter ma~ 
tt~ria de applicação commum, ao lado da 
p:.trte especial, em quo se inclu~m as !e-
lações de <fireito em suas multtphces var1e~ . 
dades. 

Assim, temos , ofl'erecido pelo desenvolvi-
menta natural, espontaneo do dieeito, um 
primeiro criterio class ificatorio, que nos vae 
Sl'/rvir de guia para a primeira divisão da . 
~assa enorme de noções e preceitoS que con-
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stituem o direito ci vil, fazendo-nos colloear, 
de um lado, todas as relações de direito, e 
do outro tudo quanto não fôr urna relação 
de direito. Ma&, para que . po~snrnos fa7:er 
ess.a dbtribuição com criterio, é necesar-io 
conhecerrpos préviamenle o que é uma re-
lação de direito. 

Etitudando anatomicamênte, em seu estado 
estatico, qualquer direilo, havemos de en-
contrai•, pelá ana lyse, tres elemeütos essen-
ciaes, sem os quaes o direito não póue existir, 
sem os quaes elle não sé póde conceber. 
E~ses tres elementos são : o sujeito em favor 
do qual o direito existe, o objecto sobre o 
qual incide o direito e a relação que vincula 
o ob.ieoto ao }loder do sujeito . 

Edmundo Picare!, em seu precioso li vro Le 
d1·oit pur, apresenta um quarto elemento es-
sencial, o da protecção- coacção ; mas, este 
quarto elemento, embora exbtindo no ditoito. 
em seu estado estatico, se aprecia melhor no 
direito considerado em sua ::;ituação de mo-
vimento, e, ahi mesmo, quando estudamos o 
direito material, bó necessitamos de des-
tacai-o, isto é, de .assigHalar que todo o di-
reito é provido de uma acção, por meio da 
qual o individuo invoca a intervenção elo 
poder publico, para que este restaleleça o 
. direito violado ou mesmo impeça que ct vio-
lação se coiJSumma. 

Afastemos, pois, do nosso exame este quarto 
elemento e consideremos os primordiaes- o 
sujeito, o objeclo e a l'elação, que nós vimos 
ser um vinculo que submette o objeJto ao 
poder do sujeito e podendo definil·a -a ex-
pres8ão da situação jurídica de uma pe:;soa 
em relação .a, uma causa. 

Estabelecido o que é urna relação de direito 
fican'!os ja conhecendo quaes as materias qu~ 
d.e~em compor a parte especial de um codigo 
c1vrl ou f!> parte especial de qualquer tratado 
syatematJCo de direito civil. 

Tudo quanto não fôr a relação, lm de ser -o 
sujeito ou o objecto. . 
' Estão, portanto, neste dous ultimos ele-
mentos designados os assurnptos dos dous 
primeiros livros da parte gera l: o que se 
occupa das pessoas e o que se occupa das 
causas . , 

Mas, não teremos do direito uma concepção 
e:x:acta, completa, emquanto o virmos só-
mente ~m seu estado de repLuso; si pas. 
~arrnqs Jmm~dJatarnente do sujeito e do ob-
Jecto a relaçao que cs liga. 

E' preciso que consideremos tarnbem o di -
reito. p_hysiologicamente, em sua situação 
dy nnrmca, e, Eob fste ponto de vista, ha-
vemos de encontrai-o, movendo-se dentr-o da 
o~bita t rnçada pela lei , mas não recebendo 
dn-ectamenle desta o influxo que o faz mo-
ver-se, embora este influxo se tenba neces-
sariamente de coar através da pro:pria lei. 

Esta força que vem pór o direito em acti-
vidade é o que (S juristas, em geral, cha-
mam o facto jurídico, e que o citado Edmond 
Picard propriamente chama facto jurígeno, 
propondo assim um neologismo, tendo elle 
autoridáde para fazel·o. 

O facto jurídico, segundo Savigny, é todo 
o acontecimento que determina o nascimento 
e a extincção dos direitos. 

Por esta definição vê-se que o facto juri-
dico não é, corno se tem dito mais de uma 
vez, um elemento constitutivo do direito ; é 
alguma cousa de externo, é alguma cousa. 
que aparece e se esvae, sem deixar de si 
resíduo apreciavel, a não ser na. modalidade 
por que se apresenta a propria relação de 
direito. 

Dessa, definição, uma outra conclusão se 
deve tirar e é que a inscripção do projecto 
primitivo não tinha feito mais do que apre· 
sentar os factos jurídicos sob um outro as-
pecto. 

Em vez de se dizer-« factos jurídicos»-
se usou ahi da definição do mestre, se usou 
ah i da definição de Savígny. ' 

Diz este : facto jurídico é o acontecimento 
em virtude do qual as relações de direita 
nasce-m e se extinguem . 

O rrojecto disse que ia se occupar do nas-
cimento e da extincção dos direitos. 

Admira, pois, que tivesse causado extr.a-
nheza a alguem esta expressão usada pelo 
projecto primitivo. 

Mas, si assim é, poderão perguntar-me: 
p01que não se dizer logo: «dos factos juri· 
uicos » ~ . 

Eu tinha para isto q.uatro r azões que me 
parecem 'ialiosas. Vou enunchll-as. · 

A primeira é que a expressão « factos » é 
empregada em direito, ora no sentido de ele· 
mento gerador do direito, ora no sent ido de 
objecto sobre o qual recabe o direito. 

Assim, por exemplo, dizemos que a morte 
é um facto jurídico, porque extingue e cria 
direitos. 

Nas obrigações de fazer, tambem dizemos 
que o objecto do direito do credor é um facto 
do devedor. Por outro lado ainda o facto, 
sempre se oppõe, como antithese, ao direito. 
Assim nós di zemos - erro de facto, erro de 
direito, estado de facto, estado de direito, ca-
pacidade de facto, capacidade de direito. 

De modo que si o projecto usasse da ex-
pre>~ão «factos » para a inscripção do livro 
III da parte geral, poderia dar logar a equí-
vocos, uma vez que a palavra se presta, 
mesmo na sciencia, a mais de uma interpre~ 
tação. · 

Seg-uncla . Pretendendo o projecto, neste li-
vro IH, apresentar o direito em movimento, 
em formação, pareceu ao seu redactor que 
melhor este estado se representar~a pela ex-
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pressão «do na~cimento e extincção dos di-
reitos», do que pela palavra inexpressiv.a 
«factos». 

Terceira. Nem todos os factos jurídicos se 
prestam a exposições systematicas; grande 
numero delles, ainda hoje. se apresentam na 
sciencia do direito esparsos, porque não ha 
um caracter commum a que se subordinem. 

Quarta. Porque depois de, na parte geral, 
tratarmos uos actos jurídicos, dos actos illici-
tos, do perecimento ela causa, do decurso do 
tempo, o que nos restaria para factos j uri-
dicos? Restar-nos-h iam exclusi.vamente uma 
definição e as divisões arbitrarias que qui-
ze~semos adaptar. 

Ora, esta definição e estas divisõ~s não 
eram proprias al.Jsolntamente de um:1 lei ; 
deviam ter cabimento em livro de doutrina 
que as discutisse. 

Estas razõas, que acabo de apresentar, 
parece-me que não necessitam, a oão ser urna 
dellas, de mais longa explanação. 

Fallo perante conhecedores do direito e os 
que me ouvem compreheodem perfeitamente 
o alcance, o poder das razões invocadas. 

A terceira destns razões, porém, parece-me 
que está exigindo alguma elucidação. 

A.ffirmei que muitos factos jurídicos não 
se prestavam a uma exposição cool'Jenada e 
syslematica. 

Para. provai-o , procurarei dividir os factos 
jurídicos SE'gunuo a douLrina geralmente 
ac~eila. 

São elles: ou acções hu manas ou fa ctos da 
natureza physicct . 

As acções humanas ora produzem 03 effei-
tos desejados pelo proprio agente, ora effeitos 
que apparecem independentemente da von-
tade do proprio agente. No primeiro caso, 
temos os actos juridicos ; no seg·undo caso, ou 
asacçõ~s são licitas ou illicitas. 

Se são illicilas, temos os actos illicitos ; se 
são licitas, porém, npresentam-sc ainda hoje 
n:1 sciencia desordenada e di spersamente por 
todo o cvl' po do direito, sem que se tenham 
podido snbmeltcr á disciplina Je uma ccor-
denação. 

Os factos cl ) natureza pbysica. de ordem 
natural são em numero variadíssimo; porém, 
todos elle3, não tendo um principio a que se 
subordinem, tambem, não passaram ainda 
elo estado de concretismo, a não ser o que se 
possa dizer em relação ao decurso do tempo 
e ao perecimento da cousa. 

Assim, o projecto tinha o seu caminho tra-
çaclo; havia. de _se occupar dos actos jurídicos, 
dos actos illicitos, do perecimento ela cousa 
e elo decu,·so c.Jo tempo, na parte get·ni. 

Quanto aos outros factos, ou fossem actos 
licitas, ou fossem factos de ord em mtural, 
baviam de appuecer ã. propo,·çã.o que fossem 

ueterminados o nascimento ou a extincção do 
relações de direito. 

Esta exposição, alias, não é original do pro-
jecto : é a exposição que se encontra na 
quasi totalidade dos pandectistas allemães, 
em Chironi e em todos aquelles civilistas que 
se toem dado ao cultivo da sciencia jurídica 
allemã. e que adaptam o seu systema. 

Um exemplo podera tornar mais frisante 
o que acabo de expor: 

Em um artigo, em resposta ao distincto 
presidente do Instituto da Ordem do:? Advo-
g-ados, Dr. Bulhões Carvalho, destnquE\i um 
facto jurídico, o nascimento, e mostrei que, 
se em relação a este facto, nós fossemos, 
como pretendia aq uelle illustrado jurista, 
fazer uma descri pção circumstanciada e 
minuciosa, teríamos necessidade de fazer 
gyrar em torno delle todas as relações de di-
reito que elle desperta , e não teríamos alcan-
çado sinão desarticular arbitrariamente os 
institutos e restabelecer o cbáos de onde 
sahiramos com a systemat isação das normas 
jurídicas. 

Escolhamos, porém, um outro exemplo 
qualquer. Seja o facto da. loucura. 

Sobrevindo, a loucura rletermin:l. a incapa-
cidade de facto; conseguintemente, si f'os-
semos obedecer á norma. traçada por aquelle 
jurista, estudando esse facto juridico em todos 
os seus aspectos e em todas as circumstancias 
qjlle o acompanham, haviamos de, a proposito 
da loucura, expor os preceitos reguladores 
da capacidade, embora esta ja ti v esse sido 
estudada no primeiro livro, quando se exprz 
n theoria das pessoas; como a incapacidade 
do louco da logar á interdição, com todas as 
suas cousequencias, havíamos lle t ratar ainda 
d.os e:ffeitos desta interdicção em relação ao 
domicilio, embora ja tivessemos tambem tra-
tado do assumpto na theoria das pessoas ; 

~
aviamos de tratar da tutela ou curatela a 
ue deve ser submettido o louco, havbmos 
e tratar da capacidade testamenta.rin c.J.o 

louco, havíamos de examinar si a incapaci -
qade, sobrevindo depois do t estamento feito, 
E)ra sufficiente para annullal-o. 

E, assim como estas, muitas outras obser-
yaçõ ~ s llevel'iam ser feitas. llem se vê que, 
não teríamos fe1 to si não desorganizar tudo 
quanto o systema,- a coordenação log ica,-
lmvia préviamente estabelecido . Em vez 
do cosmos a que aspira vamos, encontraríamos 
o emmaranhameuto do cháos. 
' E' por isso que Windscheid assevera, com 
o presti gio da auctoridatle de um mestre como 
~lle é, que na. parte geral só se pódem dos-
tacar, entre os factos jurídicos, os actos j uri-
l.!icos, os actos illicitos e o decurso do tempo. 

Nã.o se afastou desse prece i to o projecto, 
quer na sua lórma primiLiva, quer na sua 
forma r evista. 
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Apenas se accrescentou a es ta indicação 
de ' \~i ndscheid .alguma cousa sobre a acção 
correspondente áquelle qual'to elemento, a 
protecçã o- coação, que Edmond Picaru nos 
affirma immanente a todo o direito, e se 
disse alguma cousa a respeito da c~mservação 
dos direitos e acerca do perecimento da 
cousa. 

Affirmo eu que houve obediencia aos pre-
ceitcs do mestre, quer em uma, quer em 
outra fórma, porque a inscripção do terceiro 
livro da parte geral, que é no projecto pri·-
m i ti vo - D'J rw scimenl.o e eO';tincçc7o elos 
di1·eito>, e no codigo revisto- Da acqt1isição , 
conservação e ·extincçc7o dos di·rei tos, é a tra-
ducção de definições conhecidas por toaos 
quanto estudam o direito c i vil. 

O projecto primit..ivo se havia acostado á 
defin içilo de :Savigny; o projecto re visto se 
aco~tou em parte á de fini ção de Ulpiano e 
em parte á definição de Teixeira de t<reitas. 

Ulpiano havia dito: Totumjus consi~ tit in 
wi!]uirendo, aut in conservan do, au t in minu-
!mclo. 

Teixeira cb Freitas -definiu «factos juri-
d:cos todos os acontecimentos suscepti v eis de 
determinar alguma acquisição, modificação ou 
extincção de direitos.» 

Veem VV. EEx. que a inscripção do pro-
. jecto revisto pediu a Ulpiano o conservare e 
pediu a Teixeira de Freitas os outros dous 
termos de sua definição. 

A<sim, ella não fez mais do que apresen-
t ar os meõmos factos j nridicos, não em sua 
fó rma synthetica, mas em sua fórma analy-
tica, porque como j<.L tive occasião de olJ-· 
servnr, é por este motlo que melhor pode-
remos traduzir o direito em seu estado dy-
namico, em sua. situação de movimeuto. 

Cousequentemente, si contra a inscripção 
do livro terceiro da parte geral do projecto 
se póde levantar a increpação de que abran-
ge quasi todo o direito, na mesma censura 
deveria incorrer a expr·essão « factos jurí-
dicos » que aquellas palatrn.s definem. 

Sendo assim, é claro que não me· p :>sso 
convencer das razões apresentadas p:Jlo dou-
to paracer, nem posso acceitar a substituição 
da inscripção d"V livro III. Ainda mesmo que 
remo vessemos da. parte geral para a espe-
cial a prescripção, visivelmmte o cc.nteú•lo 
deste li vro lii deveri a ser maior do que o 
indicado pela expressão- actos -. Além dos 
actos jurídicos e dos illicitos, alguma cousa 
existe nesse livro !li da parte ger al que não 
se poderia., em rigor, den ominar actos ; e 
parece-me que iríamos, j á não digo perturbar 
o syotema acceito, mas contrariar a tenden-
cia apresentada pela sciencia, si fizessemos 
a remoção da prescri pção para a parte es-
pecial. 

Em favo r da sua opinião, o ill ustraclo re-

lato r in v oca duas auctordades , a de La-
fayette e a de Lacerda. 

Quanto a Lacerda, cumpre observar que 
fez parte da commi.ssão revisora do codigo c 
acceitou, sem impugnação, a collocação da 
prescripção na parte gerar. Por consequen· 
cia, a sua auctoridade não pó le mais hoje ser 
invocada. E não é de admirar que elle tenha 
assim procedido, uma ver. que, segundo sa-
bemos, este circumspecto jurista é cultor 
ferv oroso da sciencia jurídica a llemã, e ahi, 
quer entre os pandectistGs, quer entre civi-
li stas propriarnen te di tos, é doutrina q uasi 
unanimemente acceita a que manda collocar 
a presc1·ipção na par te gera l dos tt'actados 
de di1·eito privado. 

Quanto a. L'1fayette, das suas proprias ex· 
pre::;sões se deve concluir contra o que elle 
affirma.. 

Diz elle : « A prescripção extincti v a, em· 
bora pela variedade ele direi tos a que se r e· 
fere não seja extranha a outras di visões do 
direito, todavia, é tratada como parte inte-
grante do di1·eito das obrigações, ao qual se 
li ga intimamente, como um dos modos de 
extinção dos dit·eitos pessoaes. » 

0 SR. ANIZIO lJE ABREU-Não deu opinião. 
O SR . CLovis BEVILA QUA- Não deu, mas, 

de suas pa lavras transparece a imposição da 
l·Jgica . Embo1·a pela variedade de direitos , 
eEcre v e e li e . 

Si realmente a prescripção se refere a 
di versos direitos collocados em di visões dif-
ferentes da classificação acceita pelo jurista, 
parer.e-me illogico e arbitraria restringil-a 
á secção das obl'igações. 

Mas, ainda que a opinião de Lal'ayelte, 
Cusse contraria, que não é, teríamos para 
contl'apor á sua auctoridade, os mestres mais 
competentes como Roth, Gerber, Winds-
cheicl, Endemann, Chironi, etc., e, mais ele-
vada do q ne t odas essas, porque a todas 
resume e exalça, o Codigo Civil Allemão. 

E5ta tendencia por mim a'sign<~la.da de 
irem os proprios juristas da familia latina 
adoptaudo a inclusão da prescripção na parte 
geral, se justifica plenamente pelo criterio 
classificator-io que mvoquei ao começar. De-
vemos co !locar na parte geral tu rio quanto 
não fór uma r elação de direito, turio quanto 
fô t· materia de applicação commum e tudo 
quanto não puder ser naturalmente incluído 
ua parte especial. 

Om, a prescripção se nos apresenta como 
materia de applicação commum , po rq uanto 
não é só no direito das obrigações que ella 
vem extinguir a relação jurídica; ell:t appa-
rece com a mesma f•lrça no direi to das 
cousas, no rlas successões e no da familia. 

No rlireito da familia vem extinguir a 
acção de nullidade de casamento, a de pedir 
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alimentos, a de pedir a nullitlade dos actos 
praticados pelo marido sem a outorga uxo-
riMJa e dos actos praticados pela mulher 
sem auctorisação do marido; no direito elas 
cousas apparece para extinguir a acção que 
se funda no direito autoral ; e n9 das sue-
cessões apparece para extinguir a acção de 
petição de herança. 

So é, pois, materia que se applica a quasi 
todas as relações, não podemos deixar de 
reservar-lhe ambito mais vasto, do que o do 
direito das obrigações, e este está assignalado 
no livro JII da parte geral. 

Assim, parece-me que a doutrin~ acceita 
pelo projecto assenta em princípios r·igorosa· 
mente logicos e tem por si a tradição mais 
auctorisada. 

Estas observações completam o penss.-
mento anteriormente expresso, porquanto 
da necessidade de collocar a prescrípção na 
parte geral, se conclue a corroboração de 
quanto havíamos préviamente estabelecido 
em relação á modificação da inscripção do 
livro nr, que já não poderà mais ser a que 
propõe o parecer. 

Encaremos ainda a questão por outra face. 
Houve na sciencia, com relação á pre-

scripção, uma generalisação precipitada, que 
SaV'igny condemnou: foi a generalisação 
que tentou unificar a prescri pção e 11. usu· 
capião. 

Esta generalisação fundava-se em inducção 
falsa, porquanto a idéa central ela prescripção 
é o transcurso do tempo, que por si só fere 
de morte o direito, destruindo-lhe o envo-
lucro protector da acção; e a idéa central 
da usucapião é <t posse que,, prolongando-se 
pelo tempo determinado na le1, se transforma 
de facto em direito, de posse em propriedade. 

Apurando e desenvolvendo esta critica de 
Savigny, a scieucia verificou que a pre-
scripçiio, fazendo extinguir a acção, offerece 
uma feição de generalidade que não existe 
na usucapião, e esse principio do generali-
dade faz oom que devamos tratal-u na 
l)lll'tO g·eral, destinada as materias de app! i-
cação commum, reservando-se parn, a usuca-
pião um logar na parte especial, onde ella 
se mostra como um dos modos do adquirir o 
domínio. 

Tenllo dito ( Jlfttito bem; muito bem.) 

O ~r. An.i:i•;io do AJ:u·en ( lMht 
ordem) - SL'. Presideule, se o nosso Regi -
mento nEi.o se oppõe peço a V. Ex. qne con-
sn lte a Commissão, se consente em dar a pala· 
vra a.o meu illustr mestre, o Dr. Coelho 
Rodrigues, aqui presente, caso queira S. Ex. 
de !la usar. 

O Sr. Presidente. -Vou consul-
tar a Connnissão a r speito. Eslava resol-

vido que, para esta sessão, só tosse convi-
dado o autor do projecto, e foi esta a razão 
por que não foi convidado S. Ex., o Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues. Desde. porém, que S. Ex. 
está pr_esente, consultarei a Commissão, para 
saber st Mnsente que expanda a sua opinião, 
principalmente quando sabemos que S. Ex:. 
a tem a respeito do a.ssumpto. · 

E' concedida a permissão e tem a palavra 
o Sr. Coelho Rodrigues. 

O Sr. Coelh o Rodrigues co-
meça, como o illustrado Sr. Dr. Clovis Bo-
vilaqua, agradecendo á illustre Com missão a 
honra que lhe deu, de ouvil-o sobre o pro-
jecto em discussão, e com muito mais razão 
do que elle, porque é a primeira vez que, 
como particular, tem oécasião de fallar so-
bre este assumpto, a.pezar de incumbido ha 
mais de 11 annos, que se com.pletaram a 12 
do mez passado, deste mesmo trabalho, pelo 
contracto de 12 de j u lho de 1890, approva.do 
por um decreto de 15 do mesmo mez, expe-
dido pelo Gover?o Provisorio, sob :propqsta 
do actual Pr·esHlente da Republica , ent.ão 
Ministro da Justiça. E, todavia, aquelle con-
tracto lhe garantia no art. 8° o direito de 
não ser julgado sem ser ouvido e de fallar 
por ultimo: o qu,e não evitou que só tivesse 
noticia do parecer da Com missão de 1893 pelo 
Diario do Congresso de 2 de agosto, seis dias 
depois de recusado o seu trabalho, em 27 de 
julho ( anniversario da Lei Naquet, que con ~ 
sagroul na França o divorcio), provavelmente 
porque o seu projecto não o coosa.grava. 
Alérn ~isso, o parecer foi datado cin~o mezes 
8 quatj'o dias depois de apresentado o seu 
trabalho, apezat' do citado artigo do co,1tracto 
só conceder a Commissão, para dal-o, o prazo 
de tre~ mezes. 

Releva notar que não só applaudiu a es-
colha ~lo illustre preopinante para o mesmo 
trabalho, como ainda applaude, e que por 
isso teye a in genuidade cte offerecer-se para 
seu collaborador olflcioso. Seu otl'oret:imento 
lbo pareceu acoeito na occa.síão, tendo at \ 
sido, som sciencia sua, pui.Jlicado no mesmo 
dia po~· um jornal confidente do actual Go-
verno, que posteriormente resolveu o con-
trario. 

Agradece, pois, s incer:11nente este favor 
que nw é concedido, com a dupla surpreza 
de ~e~· ndrnittid? a esta discussão, a que veiu 
ass1stn• como Simples mirone, e no mesmo 
dia qu~ suppunba exclusivamente -reservado 
ao autor do Projecto segundc• o annuncio 
official. 

Etltl!etanto, como pinta-se a occasü7o sob a 
figura de uma mulher calva com um só ca. 
bello ~ este mesmo oleoso, vae agarrar-se a 
esse, cabello escorregadio ( ?"iso) para dar uma 
sati 'ftt9ão ao illustre pt•eopinante. 
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Parece que elle tomou á má parte o nome ou do amor entre os indivíduos dlt espl'cie 
de Projecto Clov'is-Epitacio, que o orador deu humana, e o direito é a lei do respeito entre 
ao seu trabalho ; mas sem intenção· maligna os indivíduos na.tural ou lega lmente iguaes; 
e só . pela necessidade de distinguil-o, entre e as duas representam no mundo psychico 

, os tres, a que tinha necessidade de se referir o mesmo papel que a attracção e a repulsão 
muitas vezes, e nestas condições não achou no physico. 
melhor denominação pnra eUe elo que aquella Estas duas leis, regendo simultaneamente 
que reunia o nome do ministro que, pelas a mesma especie de seres, não podem deixar 
discussões havidas, parece ter sido o verda- de encontrar-se em muitos pontos ; de modo 
deiro iniciador da idéa, ao nome do autor que, na pratica, nem sempre é facil marcar 
que ·a realizou. Eis a verdade sobre aquelle .onde finda o domínio de uma e começa o da 
titulo. outra ; mas ha entre ellas um traço cara-

Entràndo agora na ma teria mais urgente, cteristico , que não deixa confundil-as ; por 
julga-se dispensado de repetir as considera- que o amor ou a sympathia é eBpontaneo ou 
ções, que já. offereceu, escriptas á Commis~ão, não existe; de modo que todos.' os meios 
mas vae restr ingir-se a acompanha.r de longe coercitivos, que se empregassem para pro-
as que acabou de ouvir ao autor ilo Pre- duzil- o, seriam contraproducentes; ao passo 
jecto . que o respeito pôde ser imposto pela força, 

Considera, em globo o .seu plano bom e quando é negado espontaneamente ao di-
tambem approva, salvo restrições secunda- reito. 
rias, a distribuição das materias· da Parte A eociedade repousa sobre os factos moraes, 
Geral. políticos . e economicos, dos quaes sómente 

Essas r.estricções carecem, pa1:a serem me- os das duas ultimas e~pecies entram no di-
lhor comprehenditlas, da exposíção prévia, de rei to que, toda via, não os cons idera sob um 
algumas idéas · gerRes sobre suas opiniões, só e mesmo aspecto, em relação ao homem. 
em relação ao direito. Pelo contrario, ora considera este .no seu 

A sciencia não inventa, limita-se a desco- Eu individual, com faculdades naturaes, 
brir, no grande livro da natureza, as leis que sãD garantidas, no seu exercício, pelas 
que regem todos os seres e que são accessi- leis penaes e politicas; ora no seu EU engran· 
veis aos nossos meios .de conhecimentos, pela decido e completado pela familia, que as~ 
analyse, comparação, generalisaÇão e classi- senta sobre uma base moral, o amor, mas 
ficação das semelhanças e differenças, que symbolisa o typo e encerra o germen da so-
elles apresentam, reduzindo-a:s a princípios, cieda.de política, em sua hierarchia natural, 
e _coordenando estes em um systema definido que faz do marído o chefe, da mulher o mi-
e limitado. nistro, dos filhos os subditos nobres, e tios 

E' assim que cada sciencia· especial se con- domesticos os plebeus; ora esse EU engran-
stitue, pa-ra formar, pom o·correr dos tem- decido, convivendo com outros, em um ter-
pose o progressivo estudo das relações na tu- ritorio dadQ, forJllando communas; como o 

. raes, UIIÍ ri:l-mo da sciencia geral da natureza, aggregado destas fôrma províncias, e o 
a qual deve e ha de ser uma só, como é uma destas os Estados, que, no seu conjuncto1 só a verdade:. id quod est. · formam, por seu turno, a socied'1de humana 

A pplicado este processo ao estudo do ho- ou a humanidade. A unidade política da fa-
mem, encontra-se em cada individuo da es- milia importa relações economicas ent re os 
peçie uma serie de factos ou phenomen os, seus membros ; assim como entre os dos Es-
que se .encontram em cada um dos outros, tÇ~dos em relação aos JDem bros dos outros . 
e outra seria que faz cada individuo dis- Em sua opinião só as relações economicas, 
tincto eu · differente até dos seus irmãos inseparaveis da. sociedade familiar, constitue 
gemeos . Ao lado destas· duas series de factos materia propria do . direito civil, isto é, lJ. 
tambem se encontram duas serias de ten~ porção do di'reito da família, que se chama 
dencias e sentimentos: . urna qfle leva, na- applicado, e em um futuro , mais OU I)lenos 
turª lmente, todos os seme1hantes a se con- prdximo, o direito da familia, puro, sahirá. 
gregarem entre si ; e outra que fuz com qne dos codigos civis e, talvez com elle o outro 
cada um delles aspire a conservar-se dis- ramo. No estmlo actual, porém, da jurispru-
tincto e independente de cada outro. Essas deucia , não é ainda possível traçar com 
duas esp~cies de tendencias ou sentimentos segurança a linha divisaria dos dous e por · 
sã.o ent re os selvagens, de natureza mn.is isso os reuniu no seu pl'ojecto, mas, depois 

· rude, a affeição e o odio, e a sympathia e o de regulados os bens, sobre que ·infillem as 
respeito entre os povos civilísados e capazcslrelações da família. 

· de viver em sociedades politicamente orga- Considerado o direito nesta generalidade, 
nisadas, e sob o regimen de prescripções a divisão tripartida de Gaio lhe pareceria 
geraes, garantidas por um poder collectivo. boa, si fosse completada em toda& as suas· 
Para e ôrador a moral é a lei dá sympathia · consequencias naturaes. Sem duvida, todó 
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o direito se refere <LS pessoas, às cousas (que 
no direito romano comprehendiam todos os 
bens) e ás acções garantidoras dos mesmos 
direi tos ; mas, o direito das pessoas deveria 
comprehender todos os direitos iuJividuaes 
ou do homem, os politicos, os civis privados 
e ioternacionaes, os direitos de família, puros 
e os applicados aos bens, que Ee resumem 
na propriedade e no creuito, ou no direito 
ás cousas, dando-se a esta palavra o sJntido, 
que lhe davam os romanos. Mas, oesoe ca::o, 
o co'ligo não seria somente civil, mas antes 
geral e até universal, comprel1euden lo não 
só o direito privado, como o publir.o iutemo 
·e externb;-o que parece merecer o llOI1lC de 
opus de.<peratwn, já dado á compilação de 
Jmtiniano. 

Penss, pois, que, no estado actual da juris-
prudencia a diviEão tríplice da parte geral 
tem oulro objectivo, o dos elementos tio di-
reito; porque etrectivamente não ha nenhum 
dos adquiridos qnc não supponha uma pessoa, 
-como titular, uma cousa ou prestação como 
objecto e um facto que tanto pótle ser um 
contracto, como um quasi contracto, delicto 
ou quasi delicto, pelo qual se estabeleça o 
tr<lÇO de união entre o primeiro e o segundo ; 
pois factos, em sentido generico, lambem 
comprehend~m os actos. 

O ltvro primeiro deve tratar, portanto, 
das pessoas; o segundo dos bens, como o 
autor do projecto e o orador haviam in-
seri pto (porque só mente as co usas, que 
po•lem conve1 ter-se em bens, são reguladas 
no Codigo Civil) e o terceiro dos factos jurí-
dicos, designação mais propria do que a do 
autor do Projecto e da Commissão. 

Esta de.signação é a mesma de Savigny, 
cuj;t definição tle factos j uridicos ft>i; lia 
pouco citada., pelo Sr. Dr. Clovis; mas, elle 
proprio, nas notas do paragrapho, onde a 
formulou, distingue os factos propriamente 
dictos dos actos juridicm como fez o orador, 
no Séu projecto, começando dos factos que 
dividiu em necessarios e eventuaes, conti-
nuando a tratar dos actos, que distinguiu 
em relativos aos direitos reaes e relativos 
aos direitos pessoaes, e completou com a 
theoria da fórma e das provus dos mesmos 
actos. Na sua classificação o nascimento e 
o obito do sujeito foram incluídos entre os 
factos juritlicos necessarios, no terceiro livro 
e não no primeit·o, como fez o Projecto em 
difCUSSão. 

Sem embargo, porém, das razões, que teve, 
a'.lceita o titulo de Savigny para o nltimo 
livro da parte geral; porque, apezú de 
menos preciso, é tambem exacto e neste seu-
tido proporá uma emenda. 

Tambem pensa que o primeiro livro da 
Pctrte Especial deve ser o das obrigações, 
como o mais naturalmente ligado ao dos 

actos juridicos; entretanto, como esta .ma-
teria pódc ·ser tratarla mais opportunamente 
em outra occasião, passará a occupar-se da 
prescripção, soi.Jre a qual diverge, ao mesmo 
tempo, do autor do projecto e do relator da 
Commiss:io. Diverge deste,. porque, como 
bem ponderou o Sr. Or·. Clovis, desde que a 
prescripção póde estender-se a quasi- todos 
os direitos regulados nos quatro livros da 
Parte E~pecial, não pó le entrar, como parte 
integrante, em materia propl'ia de nenhum 
delles, nem achar Jogar logico fóra da Parte 
Geral e no· seu liVPo dos faétos juf'irticos. 

Diverge tambem do mesmo doutor, por-
que, si a pr.:Jscripçilo, quer libern.toriét, quer 
acquisitiva, ou usucapião, opera do mesmo 
modo sobt'.:J o di 1'eito r eal e o pessoal, annul-
lando o respectivo titulo, e com este a acção 
correspondente, não vê motivo para que a 
sua materia seja scindida, incluindo-se a pri-
meira na Parte Geral e remettendo-se a se~ 
gunda para o livro da Parte Especial, que 
regula os direitos reaés. 

Comprehende e justilioa esta clistincção ou 
separação nos expositores do direito ro-
mano, essencialmente histodco, porque de 
facto o usucapião começou cr,m as XU Ta-
boas onde se lia na 6a. « U sus auctoritas 
fundi biennium est; ccele1·a?"U?n re?"U?n annus. » 
-e em outro texto da mesma: « Cum.nexum 
faciet,'mancipiumve, u ti língua n uncupassit, 
i ta jus esta. » 

Ora, o nexo abrangia todas as obrigações 
~ontractuaes e desde que fazia lei entre as 
partes e que a auctoridade da lei para o ci-
4adão era eterna, como a do cidadão contra 
qs inimigos ( adversus hostes ceterna aucto~ 
?'itas esto ), segue-~e que nenhuma obrigação 
qontractual podia te!' um remedio jurídico 
qontra o nexo legal, que prendia o devedor 
a1o credor. 

A prescripção libllratoria foi introduzida 
qomo excepção, e as excepções eram impos-
si v eis no processo das acções legitimas, tão 
rigorosa~:', segundo o testemunho de Gaio, 
que o autor em uma acção de arbo1·ibus 
ccedenclis perdeu a demanda, por ter escripto 
o nome das arvores, que lhe cortaram, umas 
videiras. 

As excepções 8ó puderam apparecer no 
]~rocesso formularia, introduzido pelos pre-
tprcs, creados muito tempJ depois das XII 
Tia boas. Neste processo o autor tlirig:a-se ao 
magistrado, a quem expunha a sua pre-
t1m.;ão, e de quem recebia uma formula para 
um dos juizes, arrollados em um livro cha· 
macio Albwn, examinar e resolver o c::1m em . 
qpestlio. 

Si este envolvia uma reivindicação, a for-
llJUla mandava examinar si a cousa perten-
cia ao autor, e o julgado era exequivel ad-
versus omnes; si, porém euvol via a tcxecução 
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de um con tracto, o exame vers,t v a so lJre 
saber se o réo devia ao a uctoe o r1 uc edto 
dizia. Sobre a formula este f<~zitt o seu 
pedido inicial ; a este seguia s· .. o ar! ic:ilnt!u 
da materia o as conclu>õss du :1ncto:•: o que 
correspondia ao libcllo. Vinham rl epois a 
adjudicatio e a condernnatio, qne n:'io im-
portam ao caso ver.tente. 

Contra o libello o réo formulava a contes-
tação da lide, a que se sPguiam as re!Jlicas , 
duplicas, treplicas, ele., pois esse processo era 
mais complicado que o nosso. 

Ora, a contestação podia sPr dirccta, ne-
gando o facto, ou indirecta pela nllegn.çiio ele 
outro, que JWejudic::tva o primeir0, e tal era 
a funcçiio especifica dn, excepção. I 'areca que 
primitivamente as excepções mais usadas 
fundavam-se no tempo, e o prar.o destas va-
riou muitas vezes, conforme a mataria do 

pedido; mas, a prescripção libera.toria. só t'oi 
possivelmuitos S<3culos depois, quando um 
dos Imperadores decretou a ele 30 annos pai'a 
as acções pessoaes . 

Nestas condições, a historiado nosso dÍreito 
póde e devo distinguir o usucnpião da pre-
scripção liberatoria ; m:Js esta. distincção, na 
sua theoria e , · Eobeetudo, em um novo 
codigo, é e uão pode deixar de parecer um 
romanismo excusado. 

Com effElito, si partimos dos elementos do 
direito - a pessoa, a quem pertence, ou o ti-
tular; as cousas sobre que rec:Le (as quae3 no 
direito romano comprt-hendiam a propl'ie-
dade e o credito e por isso abrangem, além 
dos L. L. 2" e 3°, os 5 primeiros tiL;>. do L. 4 
das Inst.) ou o objecto, e o facto que estabe-
lece o traço de união entro o titular o o 
objecto, . constituindo o respectivo titulo, de-
vemos convir que a prescri·pção deixa in· 
tactos. os dous primeiros elementos e só 
affecta o ultimo, operan,lo sobre ello como a 
polilha ·do outro verme, que vae roendo o 
titulo aw reduzil-o a pó, annullando-o; assim 
como devemos convir quo ella opéra do 
mesmo modo, quer o titulo se refira ao di-
reito real, quer ao pessoal. 

Seus effeitos corrosivos se fazem sentir 
mais S!)bre a acção do que sobre a relação 
_de direito, cujo titulo tem annullado, e é por 
isso que, paga a divida prescripta, não pócle 
ser repetida, e que, si o usucapicnt-e não a 
quizer allegar, o juiz não a deve julgar ex-
officio. 

Porque, pois, tratar em livros di ITeren tes 
de um mesmo facto jurídico ~ Porque o usu-
ca.pião póde fundar .. uma acção e a premri·-
pção liberatoria é sempre .materia de ur:r~a 
e1'cepção? Mas, esta differença decorre ela 
natureza do direito presm•ipto, e . não da 
mesma prescripção. Qualquer póde usurpar a 
proprteldaàe de um bem ; mas, só o credor póde 

Vol, IU 

rlomalltlo.r o devedor, quo nunca poderá 
pedit··lhe aquillo que já possue. 

Tambem se diz que o usucapião t ransfere 
o bem tlc um a outt•o titular; ao passo que 
a prescripção ltberatoria confere apenas 
uma quitação forçada; mas isto é uma 
questão do pa lavras, que não resiste á una-
lysc dos factos. 

Com eiTeito, ningucm póde dispor siuão 
dos bens excedentes ao que deve a outrem, 
porque os credores podem annullar as alie-
nações feitas em fraude dos seus creditos, e 
dahi a vel ha r egra: Dona intelliguntur cujus-
qtte , qw:e cere, aUeno deducto, supersunt. Por 
consequcncla, quem adquire por prescripção 
uma proprietlaüc que vale dez contos, por 
<!xemplo, não fica mais rico do que quem se 
libera Lle uma divitla elo mesmo valor, que 
póde desviar do credor c destinae a compra 
de outro predio igual ou equivalente: o que 
pro va que t oda a prescripção ó acquisitiva, 
e que este qualificativo usurpado pelo usu-
capião é improprio e inexacto . 

A' vista do exposto, propõe que as dispo-
sições d<t parte especial wbre este sejam pas-
sauas para a geral, e annexadas ás do L. 3• 
sobre a prescri pçã.o. 

O Sr. Clovis .Uevi.laqua -
Serei brovissi mo. 

Em re1ação á inscripçã.o do Livro m eu 
atllrmei que o proj ecto primitivo, se referia 
aos factos jurídicos, si, não por estas proprias 
palavras, pela sua significação, porque as 
expressões alli empregadas eram tiradas da 
propria definiç-ão de S:tvigny. 

Conseguintemente, si eu tinha razão para 
preferir a inscripção- nascimento e ex-
tincção dos direitos - porque assim, princi-
palmente, eu consiuerava o direito em sua 
situação dynamica, não farei questão pela 
expressão « factos jurídicos». 

Por consequencia., deixarei este assumpto, 
para insistir mais sobre a differença entre 
prescripção e usucapião. 

Creio que historica e conceitualmente as 
duas insti tuicções di vergem . 

Quanto á histeria, já foi perfeitamente 
apresentada pelo illustrado Sr. Dr. Coelho · 
Rodrigues. 

Os factos são os por S. Ex. apresentados, 
porém, esses fll.ctos não pJdiam influir sobre 
o animo dos pandectistas allemães, porque 
estes não apresentavam, na sua maioria, 
o direito sob a fórma. historica, tal como se 
desenvolveu através dos tempos, e sim o 
direito sob a sua fórma systematica. 

Elles destacavam os institutos e as relações 
de direito, não ele accôrdo com o modo por 
que estes institutos e relações iam se apre· 
sentando na sua evolução, mas tal como se 
apeesentavam ao espirito coordenador dos 

3 
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expositor·og syslcmaticos de competencia 
incontestavel. 

A excepção, por consequencia, apresen~a
da pelo Sr. Dr. Coelho Rodrigues, me pa-
rQoe que não procede. 

Observando os dous institutos acredito 
que. si ha entre elles, pontos de contl!>cto, 
e ninguem o negará - lla pontos de di ver-
gencias fundamentaes. 

Eu insisto em dizer que a prescripção com· 
mumente chamada exLinctiva ou liberatoria, 
funda-se na morte do direito, pelo simples 
í'aoto do transcurso do ~mpo. 

Q Sr. Dr. Coelho Rodrigues disse que ella 
v~p ferir a relaçã,o Çlo direito, d~ nwsma, 
fórrna que a usucapião. 

Pa~·ece-me antes que é, não a relação de 
direito proprh\meute, que é fl)rida pela pre-
spripção, mQ.S sim aquelle quarto elemento a 
que se refere Pict1rd, o da protecção -
coacção. 
. Ha, no direito, repitamos, o sujeito, o 

objecto, o traço de união entre o spjeito e o 
objeoto e, (lnvolvendo os tr•es, um elemento 
proteotor, que é a acção por meio da qual 
o individuo titular do direito, póde invocar 
a intervenção da autoridade publica. 

A prescripção, propriamente dieta, vae 
extinguir justamente e1>te element,o pro-
tector, que envolve o coujuncto dos ele-
me1ltos constitutivos do direito. E tanto é 
assim que exi::;tem a.s obrigações chamadas 
naturaes ou de simples equidade. O credor 
não pótle, nesta. hypotbese, exigir o cum-
primento da. obrigação ; mí1S, uma vez cum-
prida a obrigação, o devetlor não póde re-
petir o pagamento feito. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES- Si ella pagar 
uma divida civil prescripta., tambam não 
púde repotil•. 

O SR. Pl'l.ESIDENTE - O Regimento prohibe 
expressamente os apartes. 
~-SR. Cf!lyrs ~EVILA.QUA.- A divida. pre-

scripta esta mclu1da no numero das obriga-
ções na turaes. 

se trata, por exemplo, de uma prestação de 
serviços, o que é que clle recebe e o que é 
que lhe ficn. em posse~ 

Supponhamos uma prestação de serviços 
intellectuaes, um advogado que presta ser-
viços ao seu cliente, tendo esse de pagar os 
honorarios devidos. Poderemos nós dizer que 
o cliente está Ha posse dos honorari.os de-
vidos e que o advogado está na posse der ser-
viços que ha de prestar ~ 

Cr.eio que absolutamente não se poderá 
dizer tal oousa, sem que se invertam as no· 
ções de posse e obvigàção. 

A usucapião, pondo me!;mo de lado a ques-
tão de boa fé, funda~se e~clusi.v~m,ente na 
posse. A usucapião vem consolidar a prqprie-
dade que existia de facto, vem transformar 
a posse em propriedade, um e11tado de facto 
em um estado de direito. 

Depois do decurso de um certo lap::o de 
tempo, como que o direito envolve, na sua 
protecção dignificadori1, como qlJe legitima. 
aquelle producto de ordem menos. elevacja, 
i1ssim como o artista transmuda o bloco de 
pedra em estatua. 

Conseguintemente, _o que se attende princi· 
palmente, fundamentalmeúte na usucapião 
é a posse, e o que se attende principal-
mente, f'undamentalmen~e na prescnipçlio ó 
o decurso de tempo . · 

A relação de direito morre porque lhe falta 
'O influxo vital, no caso da prescripção, ao 
passo que, do caso usucapião, o direito 
morre, não pelo mesmo motivo, mas porque 
em logar delle surgiu outro que se lhe oppõe 
e lhe é superior. 

Sendo àssim, não podemos confundir as 
duas instituições. 

Quanto ao caso da collocação dos dous in· 
stitutos agora por nós apreciados, uma vez 
que a usucapiíio a.pparece unica e exclusiva-
mente para detei'minar a creação do direito 
de propriedade, e como a. prescrípção appa-
r~ce, conforme reconheceu o illu11trado Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues, em todos os direitos 
patrimonlaes, força é concordarmos em que a 
prescripção deve ser mantida na parte geral, 
tendo a usucapião o seu logar perfeitamente 
assignalado na parte especia,l, no direito das 
causas. 

Era só mente isto que eu tinha a dizer. 
( Jlit~ito bem ; muito bem. ) 

Disse o Sr. Dr. Coelho Rodrigues que no 
direito de credito, ha tambem a posse· po~'óm 
creio que S. Ex. da ao conceito de posse' 
neste caso, uma. latitude que ó desconhe: 
cida pela sciencia e da qual S. Ex. só lança 
mão, como rect~rso de argumentador. 

Não ó pos ivel que ntis digamos que o do- O S r. Azevedo ~:[a.rqu.os (1'(1-
vodor tem a posse daqui.llo que tem de pagar lator) -Sr. Presiclento, interpretando os seu-
ao cl'cdol' • timentos dusta. Com missão, pedirei licença. 

Quando ~llo recebe alguma cousu. que tem para agratlece1• as honrosas presen~as dos 
d ~r . restrtnitla •. Hsta pos e niio ~ a. p0 se 1llu tres pl'ofessores, Sr!l. Drs. Cl vis Bevi-
da. drv1da que pLldo prescr~ver, St tlur~ute la.qua, autor do pt·ojecto em discussão, e 
n 1~1 ~erto tempo o r.redor st conservar ma- Coelho Rodrigue~. eminentejurista. bruzileiro, 
o~v1, e uo outros O<~qs. qua,t~do .o d~vedol' , sem duvida Pl'OYeltosis~iml;ls á elabol'açü.o de 
UM tem cuusa 'c\.lg lll< a restltUtr, qunm1o um Cot.ligo C"lvil paú\ a, no o Patria. 
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Das brilhantes pr<~lecçõcs de S. S. Exas. ~o:1s- e q ne no L1 vro H se diz - Das~cousas, 
que aca])amos de ouvir, bem ~e vô que razão era muito mais elegante dizer-se, no Livrq rq, 
eu tinha, quando affirmava, no meu parecer, -Dos actos ou- Dos factos, simple~mente. 
que a questão do me~hoclo de um Codigo Fica justifbada assim a omis~âo da palavra 
Civil, tendo impwtancia é, entretanto, mais jwridicos pela qircumstanciJl -de est~tr~!Jl c:>m-
escolastic/1 do que pmticfl ou mesmo scien- prehendidos no Livro I[( Ofl actos illicjtps. 
titica, e que nella todas as opiniões, que não De açcordo com a prEJ[IlÍSSi1 que fJSt;Lb~\!:JCÍ 
sejam absurdas, são sustentaveis . no parecar , não f~ço a menqr que~tãP á cor-

Vimos, Sr. Presidente, o illustrado autor rigenda nltimamé!).te por ambo~ propqst~ 1 do projecto em discus.:iio, cleferider magis- modificando a express[j:o - actos- p&la d§ 
tralme!fte a cl~~~iticaçij:o qqe havi!l Rrgposto - ffl,çtqs juriqicos ;' - EJ pe~te sentido ~J,c!Xbp ~· 
nq rEoject~ primitivo, mqendado pelá elo!l!- foyrnu1ar -eyiJla stH>·!lmegda 4 miJ?,hq, O!l!!lP.d!l1 
nu~sao rovlflora, lJssim oqíno o Sr. Pr. Coel'po que tenho a honra de remetter lt Mesa. ' 
Rodrigae~ tq.p:~l)e~ justificar, com jlrilho p.jjJq Qyap,.tp, pop(lm, ~ prfJsçripç~p, iqCe!iJiWeuto 
menor, o methodo seguido pelo seu anterior ~!3nho g g~~pr\),zer ge nª'Q ÇJ?Iir;or~.~r, P.:flW.: 
projepto. · cô"'m Q illgst11tVJo ~llctor d.o proJêÍltq1 I!f:l'q! com; 

No meu parecer não entrei no dcsenvol- q illustrado ~J,uxiliar, o Sr. Dr·. Coelho B,o• 
vitn!)nto elos princípios, scienti('ico13 e lüs- drigues. Penso, e coutinúq a suste~tf\r né~~ 
tol'icos, a respeito do methodo, porque era pa.rteo parecer, enteudendo que a presçri-pçp;8 
pensamento capital da ÇJommissão, modificar (1Cquisitiva deve ficar na parte e:meciardo -
o meno$ possível o projeoto que no;> fpi re- Codigo; antes de tudo, porque, ijenqo a partS 
rnettido cJ,e modo a, ant~s de tudo, satisfazer gera l aquellfl que faz a aprl)sentaç~o tlq~ C')le:.· 
a necessida·le da promulgação de !lill Cpfligo menlos característicos dp direito, Xlao me pa.-
Civil, cuja perfeição só mente a pratica po- rece que u.essa apresentq,ção deva i~ ttHJ1bem 
deri:L inspirar. a prescripção acqllisitiva. Com e:ff~tto, a, pr~-; 

Sirva esta declaração de escusa á singeleza, scripção acquisitivu, qP,o é pessoal, nã;o · qi• 
á iu~ufficienoia do meu tra:IJillho (não apaiados gnifica um direito e in l'fllaçã;o á~ pes~o!}.s, pão 
gpmes ) . obstante ser verdade que ~lia envo~ve ttlét~ 
· Disse no meu parecer que melhor ter•ia de pessoas ; não é tambem co11.sas e nãq ê 
sido que a cpigraphe do Livro 3" da p~rte um facto juridico, no S!li'ltido em quQ ç~ 
geral do projecto fosse- Dos factos judclicos, consideramos, na parte geral do Codigo, por~ 
]J.Orque, sendo característicos essenciae~ de que si assim fosse, sob a epigraphe- faetos 
tqda a relação de direito, como acabaram de juriclicos- se deveria copocar o Coqigp in· 
dizer os dous illustres mestrE)s, taes ele- teiro. 
mentos, sujeito ou pessoa, objecto ou coisa e Si na parti! geral definimos, traçamos o 
titulo ou facto - parecia realmente, muito direito em seus elementos primordiaes, me 
maiS CUrial,que aepigraphe desse JiVJ'O fOSSe parece que naq vae bem ahÍ a prescripçãÓ 
-Dos factos jurídicos. acquisitiva, corno não iria a usucapião. · ·' ·, 

E este fôra tambem o voto do Instituto dos Sei perfeitamente que autoridades iFre-
Aclvogados. cusaveis opinam no sentido de fazer a pve· 

O meu parecer, portanto, está de pleno scripção parte do li vro geral do Coclig:q, ,e 
accordo, nessa parte com as observações recorda-me, de momento, . que o pareg.er do 
feitas pelo illustrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues, illustee Sr. Duarte de Azeve~lo applaudia. est~ 
com as quaes tam bem concorda, afinal, si me idéa do honrado auctor do projecto. PG>rtanto, 
não engano, õ illustrado autor do projecto. a questão é opinativa; não ha duvicla, lllô1~ 

Sl, porém, prdferi a denominação de actos, elles encaram principalmente a pres<;:ripção 
vaga, é certo, foi porque tinha de me eingir em relação ás ac~õeg e lembram-se da ex· 
a m~terias que estavam arroladas pelo pro· tensão do exercicio do direito, isto ê, da p'l'e-
jecto no Livro 3". Julguei entã0 prererivel scripção das acções; sendo certo que ng co. 
a amplitude da denominação simples de actos, digo Civil, maxime, diante do syst~ma qú~ a 
á natural e conveniente restricção dB actos nossa Constituição traçou, não podemos en-
juridicos, porque encontPava logo em um dos carar a relação jurídica deba-ixo dó p0nto de 
p-rimeiros capit1:1Ios, os actos illicitos, que, vista processual. . 
como muito bem disse o Dr. Coelho Ro- Quanto á callocaQão da pPescri['JçãG Mqu.isi-
drigues, por serem. illicitos, stio contra o tiva, isto e, da ustocapião, na parte gePal, viria; 
direito. tornar incompleto o capitulo da posse, onde ell<~ 

Parece-me preferiv<ll isto a deslocar do tem o seu logar especial; e quem, ao folhear o 
Livro J!I estlt parte dos actos illicitos, que não nosso Coqigo (!epa.rasse com o titulo- dq~ 
póde ter outra collocaçtio si não na parte gera'J factos juriuicos- não poderia nrevêr que 
attentanclo inconvenientemente contra a es- alli fosse encontrar a usucapicr.o ou a pre-
thetica. scripção . A esthetica, que é a idé.t principal 

Uma vez que no Livro I si diz - Das pes- que devemos ter em vi~J(.a ao cogitar de \lll). 
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plano de systematisação de um Codigol. se re-
voltar ia a meu ver, com a collocaçao da s 
prescripÇões na parte geral , sob a denomi-
nação de - factos jurídicos. Desde_ que não 
ha. preju ízo de ordem al,uma, a nao ser de 
esthe tica., de collocar a prescripção, quer na 
parte geral, quer na especial, me parece que 
a sua collocação na parte especial, logo de-pois 
das obrle-ações, seria melhor alvitre. Além 
disto a prescripção extensiva afi'ecta, como 
disseram os illustres Srs. C<Jelho Rodrigues 
e Clovis Bevilaqua, t odas as relações de di-
reito. 

Si. affecta. a. pas oa-, como á cousa, como ao 
nexo, éinoonte:stavelque no Codlgoeívil quem 
diz pre~ ripção, diz prescripç.ão do obrigaçü.o , 
razãQ pela qual eu sinto cliscordar, ne ta 
parte, dos illustracl proopinante . 

Isto est.\ de accordo com a. corrente entre. 
eooriptor com mestres que citei , os 

r.s. Lafay·ette e Lacerda de Almeida.. 
Portanto, Sr. presidente, não podendo acom-

panhar o illustl~e mestre em seus argumentos, 
:nem ten o a pretenção de refutal-os, mas tra-
'tandosimpL mentedeju3tilica r o meu parecer 
'fll'Oponll.o que n. Com~ão acceite a modi fi-
cação accordada. pa.r ambo de Ee denominar 
Q Livro ru da parte geral- ilo; factos )m2i-
d i.:os - e que transpo.rtemos a pre;;cr1pçao 
<&xtinctiva pa.ra. a parte especial .. 

Tenho concluido. ( Mt,ito btm~ muito bem) 
em á Mesa e é lida. a. seguinte ub menda 

á. emenda do p!U'ecer : 
c Em vez de JJos acto', como propuz em 

minha. emenda,, diga- e Factos jt~ridicos, como 
spigra:phe o rvru 3° da pari.e geral . 

&1Ja. da. Commissão espech\1, 21 de agosto 
de 1901.- ·euedo .Mm·ques . - Coelho Ro· 
drigut;JS. - OJovis Bt!OilalJIIa. 

O Sr. President decltHa. parecer-
lha conveniente que as elllendns apresen-
t.'\das, alem de su crip 11s por um membro 
d Gomnússã.o, tragam a a ~igna..tura de quem 
as apresentou porque isto ' ervirá. de elemento 
hi ;orico . .A~sim, pede ao r . Dr . Coelho 
R rigues que assigne a emenda .. 

E' encerrada a discussão. 

O S:r."~ T i:x:eJira de S:~ol.. ( pel1 
ordem) - Peço a . Es . que ;::e cligne con-
sn.Uar aos membr da. Commi.."Sful obre si 
consentem Olt não que a. votaçi'io se verifiq ue 
nom i:nalmente. 

O Sr. Presiden e - Oppor !nna-
mente tomarei em consideração o requeri-
mento do r . Teixeira. de .::a c t'tuei a con-
ulta á Comm· ~lia. 

O Sr. Dr . lovis Bivilaqua. apr ~entou 
uma. emenda a pa.1 e1·, propondo que 

fosse conservaua a prescripção na IJarte 
geral, e o Sr. Dr. Coélho Rodrigues ap:~e
sent{)U ou tra, propondo que a usucapmo 
pos~asse da parte especial para a. geral. 

O Sr. <Joelho Rodrigues -
Peço a. paJavra. pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a. pa-
hwra. o Sr. C<Jelho Rodrigues. 

0 Sr. Ooelho Rodrig·ues (pela 
ordem) - Não sei ~i poderemo fazer pura. 
e simplesmente, sem inconvenientes, trans-
feri.r a. usucnpiiio para a parte geraL 

O Sr. Presidente- São dous ar-
tigos apenas. 

O Sr . D1·. Teixeira de &i. requer que a. 
votação, a. que se vae proceder, seja, f, iw. 
nominalmente. 

Si ninguem r cciamü, dou como approvado 
o requer imento do Sr. Teixeira de Sá. (p«usa.J. 

Foi approvado. 
Vou s u bmetter a votos o p:tre<:e!', salvo as 

emendas. 

O S r. José i'Ml:onjardün (pela 
o1·de,n) - Pergunto a. V . ~x. si a. rejeição 
rlo parecer importa, na da emendas . , 

VoZES - Salva' as emenda . 

1 O ~h·. Teixeira de Sá (pela 
ordem,)- A emenda apresentaria pelo r. Aze-
vedo i:l'!arque é ubstitutiva ~ 

Voz - E' uhstit.ttiJ\'<1.. 

O Sr. Teixeira do Si'L - Ma,, 
ne te cnso, prej udiC<"\ a.s o ut.t·as emendas, ~i 
fàr approvada. 

O S r . Pr~sidenle
conclue pelo seguinte: 

par cer 

,~O livro 3" da parte geral 'e illtitula.rà; 
- Do:; actos». 

Os a.t'ts. 1 3 a.té 1 O, inclusi ·e st>-jam co l-
locados no capi tulo I, dom mo livro 3• da. 
pat·te geral intitulado - Disposiçõ~:S gera ·• 

Os arts. 190 atê 917, - d<~. prescrip ão -
passarão a faze e parte do livro 3• da. par ' 
e pecia l, em se"'uitht ao art.. 1897 ·· :conser-
vando aquelles as epigraphes que or •• toom, 
mas constitui.ndo um tilulo XI na referida 
parte especiaL 

parecer tem, pois tre conclusões e VOlt 
proc-eder a vot.ação de cada uma della • 

H:1 uma emomla. substitnti va. d<> l" con-
ln.ão e que p r·o r: õ,~ : 

-:<:Em vez du actas, ü"ga- c - /(u:uu }m·i~ 
dico. 

You, portanto. ubmet.tcr YOLüS a. meud. 
su~tituti \'a. 
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Os senhores que appeovarem, dirão, á pt·o- O Sr. Presiclente- Foi [tpprovada 
porção que forem sendo chamados - sim - a emenda substitutiva. 
e os senhores que r ecusarem dirão- nao. A seg·unda emenda do relator é esta: 

O §r. ~l..'eixeira de Sá (pela 
ordem) - Sr. Pre;;idente, penso que seria 
mais exp3dito CJne V. Ex. submettc~se a 
votos o parecer. 

O parecer impugna o plano elo projecto e, 
desde que st-ja appt·ovado, prevalecem as 
conclu5ões que ahi se verificam. 

O Sr. SÁ PErxoTo - Sal v o as emendas. 
O Sn. 'l'EIXl~ lRA. DE SÁ- Se não Côe appro-

vado, pt·cvalece o plano arlopto.do no pro-
jecto. 

O Sr. Luiz Domingues (pela 
ordem) - Sr·. Presidente, eu ousari.l propôt' 
a V. Ex. qne submettes~o a votos primeira-
mente S'J a Cbmmissão acceita. on nã.o o plnno 
gera l do pt·ojecto, salvo as modificações apre-
sentadn,s. 

O Sr. P .resiclen ·t e - Vae se vota1' 
o plano geral do projecto . 

(O Sr. Secretario procede ú chamad t, para 
se v~t· ·i(lcar a votaçrio nominal.) 

Respondem sim, todos os Sr. metilbros 
da Commis~ão presentes <i reunião . 

O §r. Pr esiden ·te- oi appro-
vado por unanimidade o plano geral do pro-
jecto. 

Vão ser votadas ag·ora as alterações pro-
postas pelo ltonrn,clo relator. 
- A 1" conclusão elo parecer é a seguinie: 

«O livro 3° ela pn,rte geral se in titulará:-
Dos actos. » 

Ha uma emenda sub3titutiva qne propõe: 
«Em vez rle- Dos Actos ~> diga-se-

« Factos juritlicos ». · 
Vou submetter a vo-tos esta emenda sub~ 

stitutiva. 
Os senhores que approva.rem dirão - sim 

- e os que recusarem d 1rão - nao. Se fôr 
rejeit.ada esta emenda substitutiva, submet· 
terei a votos a emenda do honrado relator. 

Respondem não os Srs. Frederico Borges, 
Teixei l'iJ. de Sá e Syl vi o Romero ( 3 ) . 

Respondem sim os Srs. Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues , Anizio de Abreu, 
Tavares de Ly t'a,Ca.mí.llode Hol lancla, Araujo 
Góes, Seabt•a, Monjarclim , OI i v eira Figueiredo, 
Azevedo Marq ues, Alfredo Pinto, Alencar 
Guimarães, Francisco Tolentino, Rivadavl'a 
Corrêa, Hermenegilclo Moraes e Benedicto 
de Souza ( 17 ) . 

«Os arts. 183 n,t.é 189 inclusive, sejam col-
locn,dos no cn,pitulo 1° do mesmo livro 3° da · 
parte geral, intitulado- Disposições ge· 
raes . ~> 

O Sr. Oliveira Figueiredo_; 
P~ço a palavra pela ordem. 

O St~ . Pres iclenle- Tem a pa-
lavra o St•. Oliveira Figueiredo. 

O Sr. Oliveit·a Pigueiredo 
(pela ordem ) - O Sr. Presidente, parece-me 
que é mais conveniente submetter a votos a 
0utra proposta . 

0 SR., PRESIDENTE- Qual1 
0 SR. 0LlVELRA FIGUEIREDO-A que tracta 

da transposição da prescripção, da parte 
geral para n, especial. 

0 SR. PRESIDENTE - Não é disto que Se 
trata agora; trata-se de outra emenda . 

O Sr. Azevedo Marques-
Peço a palavra para encaminhar a votação. 

0 SR. PRESIDENTE - Peço a attenção da 
honrada Com missão. Tem a palavra pela 
ordem, para encnminba.r a votação, o Sr. 
Azevedo Marques. 

O Sr. Azevedo Marques (pela 
ordem) - O capitulo 7° só tem um artigo e 
isto até me pareceu que poderia ser modi-
ficado com vantagem, porque um capitulo 
com um unico artig·o é algum tanto esqui-
sito. 

O artigo tem o numero 183, sendo a epi-
gr aphe do capitulo,' - Do modo rle acquisiçc1o 
dos direitos. · 

Como os illustres collegas comprebendem 
é uma mataria amplíssima. 

A respeito disto, o projeoto diz (lê): ~ 
«NA. ucquisi~ão dos direitos vigoram aa 

regras seguintes .•• » 
Portn,uto, ~ão theses genericas. ( Continú'1 

a ler): 
« 10, os direitos adquirem-se quer por 

actos proprios, quer por intermedio de ou· 
trem; 

« 2°, é permittido arlquirit' direito para si 
ou para terceiro, etc.» 

Em fim, são sempre regars, disposições ge-
raes . ' 

Seguem-se os arts. 184 e 185 em um titulo 
especial, titulo 2°, que diz: « Conservação e 
cle(esa dos direitos ». 

E' tambem materia amplíssima. 
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O primeiro desses ar-tigos diz : 
«Todo o direito reconhecido é proviuo ue 

uma acção, que lhe garan te o exercício. >> 
E' these generica, é disposição geral. 
o art!go seguinte diz: « Para propô r a 

acção em juizo, l1SSim como para contestai-a 
é necessario ter nella inteross~ legitimo, seja 
ecohomi'co ot1 de ordem moral : » 

Como se võ, é outra tliese w~ro,l. 
· 01'i!., estes tres a,rtigos ... 

- O SR. PRESIDENTEJ- Trata-se a.inda tios ar· 
tigos 186 a 189. 

O Srt. Aztwmoo MAR.Qu r.s - Sim ;, ha ainda 
estos quo tractam Lia extincçfio elo di roito . 

hstes artigos não fazem nmis do quo os-
tatuir r egras geraes, que ofl'ectivamente 
ficam melhor collocadas entre as disposições 
geracs n'este mesmo Livro , 

Al'óm disto, uma vez que mudamos a epi-
"'t•aphe princip~ll do Livro e que nã.o dizemos 
iha.is - Da acq~~isiçiítJ c da con ~er·IJaçtTo tle 
di,·oitos, como V<tmos dizer, no meio do Livro 
- Do modo de acquisiçao e do s di·reilos ; Da 
cnn.~d?"!Xl Çtio a da tle(esa elos clfn;itos ; Da ex-
ti!tcçti'o (los direitos '? 

Evidentemente, isto deve desapparecer. 
Portanto, e::;tes t.rtigos, livi'OS das epigraplles 
que ja não toem mais razão d€) set', devem 
pa.ssu.r a fuzer parte das« tlisposições geraes ». 

Ç) Sr. Presidente-Segundo o que 
tl Commissi.to acaba de oüvir, á proposta do 
honrado St'. rela tor é no sentido de serem 
trf.l,nsportados os or ts. 183 a 189 , quo cont~em 
disposições geraes, para o mesmo Livro ter-
ceiro em que se acham, dapihllo 1°, que diz 
-Das d·isposiçõe ' ge1·aes, perdendo esses 
artigos as epigra.phes a · que esti.to subordi· 
naios.,vou submetter a V·otosa proposta. 

O Sn. An.THUR Ln:Mos- !'VIas est::~. clausula 
da pet•da dns epi'-"ra.l•hes está na emeuda ·~ 

O Sn.. Pttn:srnENTE - E' mntoria elo ro-
rlacç5.o. 

OSn.. Azn: vEDc1 MARQUmS-Pet•dôe V. Ex.; 
nem ó matot·ia de rout\cção, desde que os ar-
tigos ftcn.m sob a epigraphe - Dispos·ições 
lJC I'cw.~ - não pOLiam ter snb-epigraphes : 

P1•ooerl~hdo-se o. vot!lção nominal, votam 
sim-os Srs. Sli Peixoto, Luiz Domingues, Trt-
vat·os tle Lyra, Cn.rn il lo de llollonda., Al\\ njo 
Goes, :-ieabt•n., Mr>nj a.l'lii ll1. Aznvotln Mnt•qnes, 
All't•oilP l'i nl n, Alcnca1• liuima. t·ães, l~l'<~tll'i seo 
To1ont,ino, (Iet> rn nugil1lo de M rucs e B ~;> ue
dicln Rou 7.>\, ( 1:1 ) . 

Vui,t\ lll 11tio -Ps 81·~. Art.lmt• Lemos, F t• edt~ · 
rico llot•ge:;;, Ani zio do Abt•en, TeixoiriL de Só. 
Sylvio Romcro , OI i veh·ll. Figueirotlo o l1.iYa-
davia(7 ). 

o S .ll.·. Presidente - Foi ap)Jro -
vada a emenda por 13 votos contra 7. 

Vae ser votada a terceira emenda do re-
lator, propondo que os arts. de 190 .. a 217 
sobre prescripção, 'passem a fazer pa,rte do 
Livro 3°, parte especial, em seguida ao 
art. 1897 . 

Os senhores que approvam dirão- sim . 
Responde sim o Sr. Azevedo Mârques, e 

os tlomais 19 membros presentes respondem 
- niio. 

E' rejeitada a emenda. 

O Sr. P r e s idente- Veio á Meza 
a se.gninte emenda do Sr. Coo1ho Rodrig·qes •. 

«Transfiram-se os arts . 643 a ô17 para a 
parte geral no Lívpo 3", depois da prescripção, 
- 2 1 de ttgosto de 1901. » 

Algum dos Srs. membros da. Commissão 
quer assignàr a emenda ~ 

UMA. voz- Ella está prejudicada~ 

O Sa,_PrmsmENTE- Não está: o Sl'. Coe-
llw Rodrigues estabelece qne ,a usucapíu.o 
vit'á para a parto geral 1 onde est.á n, pre~cri
pção e logo depois deU as. ( O Sr . Sá Peixoto 
assigmt ct emenda). 

Procede-se a votação nominal e é a ~menda 
rejeitada po1' 14 votos contra ô, os dos ~rs. 
Sá Peixoto, Anizio de Abt•eu, Ara,ujo Goes, 
Sea.bra, Monjardim e A1enc:.tr Guimarã.es. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
~idente levanta a sess[o, designando o dia 14 
c,le setembro para a reunil'ío tlo apresentação 
dos relato rios parciaes. 

4" REUNIÃO ElM lô DE SElTEMORO DE 1901 

Presidencia do S1· . Seab1·a 

Compareceram os Sr. Seabra, Francisco 
Tolentiuo, Sit Peixoto, Artltur Lemos, Luiz 
Domingues, Fredel'ico Boro·es, Camillo de 
~{ollanda, Teixeira do Sá, Araujo Góes, Syi-
yio Rornei·o, Monjardim, Sá Freire, Oliveira 
figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo P into, 
I,'Iermenegildo Morn.os, Benedicto Souza , Alen-
ear Gui!Iiari.tes o Rivadttvia Corrêa ( 19 ). 

Faltaram com causa pnrticipada os Srs. 
j\nisio do Abreu e Tavares de Lyra. 

Foi lida. e appr·ovada a acta tia reunião 
anterior•. 

O Sr. P reRhl en t e tleclarn. qne o 
li m da wnníiio é n. apt'üRCIÜ<lção dos r ola-
torios par ciaes , mas que acba conveni enté 
reso!1·er a Commi~si\.o não sti sotwe o a(ii{t-
mento ti o iniei o dos tl ~bates do 25 do rorJ•ente 
}lttra 1 de ontubro, da.ntlo-se tempo pal'tt a 
publien.çfio <los mesmos l'eln.tot•ios , cnnio tà.m-
llem sobre os convites a fn.zer pat'a a dis-
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cussão do projccto e emendas no seio da Com-
missão. 

Ficou approvado o adiamento dos debates 
para l de outubro e resolvido que o Sr. Fran-
cisco Tolentino, secretario da Commissão, 
convide para tomarem parte na 1liscussão, 
dentro dos limites do Regimento Interno, os 
membros da Commissão Revisora nomeada 
pelo Governo, o auctor do projecto, o Dr. Coe· 
lho Rodrigues, os membros da Instituto dos 
Advogados, os jurisconsnltos que enviaram 

pn.receres, as Faculdades Livres de Direito e 
jurisconsultos desta Capital. 

O Sr. Francisco Tolentino 
(secretario) communicou haver recebido os 
relatorios dos Srs. Anisio de Abreu e Tavares 
de Lyra, que por ent'ermos, deixaram ele com-
parecer. 

Recebidos todos os relatorios parciaes em 
numero de 1 ô, o Sr . Presidente levanta a 
sessão. 
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PARECER 
DO 

Sr. Azevedo Marques 

Sobre o Titulo Pr0limin:tr e p ,n•te Geral, atá o a r ·t . 96, do P1'ojecto do Cbdigo t:ivil 

Obedecendo á nccossldatlc elo ser hecvo c á e.;;cn,s.;;ez do tempo, 
.~:üiBfm·ci as Po.itcrovlas l'ocommondn.çõos ch Commis:3iio Especial, 
dizendo apenas o qui:' fot• ind rspcnsavol ~obre as moJifi.caçõeo que 
peoponl1o 110 Pmjccto do Codigo Civ il na, parto a mim rlisteibuidn, 

T fTULO PRELTMINAR ' 

E~te ti tulo é como q'ac nm:1 lei espccia,l fót'.\ dó corpo do 
Cudigo (equivalente a.o que outros cod igos toem donominn,do lei 
rlc int1·orütcçrTo), e occup;~-so da obeigatoriodadc da lei no mspa.ço, 
do inicio dc:>s:t obrigato t•l,orhvlc c p1·incipalmcn !;o do rlimHo intor-
na,cional privado. Into it\~monte a.ccoitavei-1 sKo mui t.os dos sons 
art igos. 

Outros, porém, par.:reem-me carecer de refurma. Assim : 

AR'l'. 1 ,o 

Para que dizer : -«./.11i promulgada na [dnna ela OoHStituição»? 
Quando nm Codigo Civil emprega. a oxprcssa.o- LEI- diz o neoes-
sario, poíd nãJ pódo 11aver lei som ]Jromulgação, como não 
ha. promulgJ.çii.o sem fóqna, co n 1tituciona.l. Aliá;, om igual r ednn· 
dn,ncia incorrol'am outro13 cod igo3 o projectos. 

Igualmente, p:1r:1 qt\e rüpetir um axioma,, dizendo:- «a lei 
se1·á ob1·igatoria» ~ · 

Nem se cogita, no artigo, da obrigatoricde1do da le i, mas SÍIÚ 
do inicio do3sa obeigatoriodadc. • 

A idé>a do «pl·a;o» tambem me parece pouco rigoro.>a, pot·que 
>: ign ifi c::t. u m CERTO la.pso de tPmpo f[U C ha. do findar; ao pas:;o 
q 110 o art igo pl'Ctende expr imir simplcsmon te :1 o~c((siao, o mo- -
menta , de nm tompJ ind otermina,rlo o INC8RTO . 

Ditei' :-«?ia Uapilal Pederc(l e nas dos Esl.ados» é snporftuo. 
Bastar·á CSC J'ever-nas GaJlif.acs-p ar:.JJ comp t•olwnder t·)<hs, inclusivo 
a Federa,!. 



COD!GO CIVIL BRAZILEIRO 

«Ti'olha official» é idéa vaga c clubi'1. Nem o govceno fedeeal 
(ao qual incumbe a public:tç1io) póclc possuie jornal official -om 
todas as capihes do.3 E~t1.dos; c mesmo foli1:18 officiae J estacluaes 
(sobro a~ quacs o goveen J federa l não tc"lm autoridade) não ex-
istem em todo; 01 Esf,a,.lo3. O actual «Diario O,'fici:!l», qu-e só se 
imprime na Capibl Fc-leea.l, é o un ico j Jraal rb Governo Fe-
deraL O que se pl'~tcn lo, como indi~paanvcl, é a publicação 
officialmente fci t:t pe lo govcmo f•Jdcra l em toh~ a~ capibcs dit 
Repnblica . 

E, uma vez que o artigo cvnfh ao governo as providencias 
sobro a P 'lb lic~tção, elcusa'lo é f>1 llar em f.J lha officia l. Claro c.;tá 
que ellc far·á a p~1 blicaçi1o n0s joenaeJ officiacs, SJ houver; ou 
nos outros que existirem, na fa lt:t daqucllcs; ou , fi nalmente, em 
editam affixados, se nenhum joena l existir. 

O prazo de 30 dia~ entre a publicação c o ini cio da obrigato · 
r icdadc da lei nos municipios parece insutncionto em relação a al-
gu ns Estados, como ponderaram os pareceres do Tr ibunal do Ma-
ranhão e da Faculdacle Livre de Direito do R io. Todavia, quasi 
nullo é esse defeito . desde que podem as leis fixar os diveraos mo-
mentos que entenderem cvnvenientes para aquelle inicio . Só 
dispõe o CodigJ pa.ra n.s leis que furem omiss<1s a tal respeito . Opino, 
entretanto, que seja augmentado de mais lO dias . 

Por estas c outras razões, pl'oponho a este artigo a seguinte· 
emenda subst.itutiva, cuja. ult ima a linéa está j ustificada no com-
mentario que f\J.ço ao art. 10: 
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-QUANDO A LEI NÃO FIXAR OUTRA OCCASIÃO, A SUA OBRIGATORIE- Emenda ao Ct?'l , f. • 
DADB CmiEÇAH.A. : NAS CAPJTABS, TRiêS DIAS DEPOIS DB OFFICIAT,-
li!ENTE NELLAS PUBLICADA. A LEI ; !'\OS ~WNlCIPIOS, QUARSNTA DIAS 
DEPOIS DA ALLUDIDA PUBLICAÇÃO, J·;, NOS PAJZES ESTRANGE! R03, NO 
DIA SEGUINTE AO DA C!lEGADA JJO PRIMEIRO CORREIO EXPEDIDO DA 
CAPITAL FEDERATJ DEPOIS DE NELLA. PUBLICADA. Ü GOVERNO FEDERAJJ 
PROVIDENCIARA. SODRE A PUBLICAÇÃO. 

ART. 2. 0 

«Nova lei>>- nã.o é nilc:l.>sat·io dize e; tl'J.cla. so de todas a~ leis 
quo vierem a. existir na vig,1nch do Cocligo. 

E' cscusa,la a cxp lica,r,Jio do SOL' o regnlam:mLu oxp:J.li tlo pe lu 
Poder Exo0utivo, uni cv qnc o pór.lc fazer. ( Constit~tiçrío, art. 4.8 
n . 1 . ) 

« Prazos contados »-incJrt•c na. cr it ica. f0ita. a.o ar tig.) an terior. 
Melhor sct·á a reda.cção seguin te : 

-QUANDO A EXECUÇÃO DA LEI DEPI,NDER DE RTOGULAMENTO , O Emenda ao art. 2 ,o 
COMEÇO DA SUA OBRIGA'rOH.IEDADE SÓ TERÁ LOGAR DEPOIS DE FEI TA A 
PUBLICAÇÃO DO REGULAMEN'l'O, OJNFORME A REGRA DO ARTIGO AN-
TERIOR, 

ART. 3, 0 

O que Sl' pl'otcndc ost:ttuir ó qqc ningt.wm podot•:l aUegar 
ignora.ncia da !oi depois d.:J iniciarlil a sua ool'igcttol'iclade; para o 
que não sã.o bem explicitas as p"lttvt·a~ - desde qtte a lei e obri-
gatoria . . . PropJnho as mod ific:tções segu in tes : 

.. 

- Supprimam-se as pa.lavr·as : « Desrle tjue a le i e obrigato1·ia » Emenda ao art . 3. o 
e «asua» . 

- Accresccntem-se, ao fin.l.l do primei t•o período, as p1lavras : 
«da lei ». 

ART . 4.0 

Concol'do com o concei~o e;ni ttido p:>r alguns p:tt•ecet'as quanto 
ao objecto deste art igo, que é de direito penal. Com etfeito, dizer 

Yol, U I 
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Emenda ao art. 4• 

Emenda ao art. 7° 
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que a demora na pulJlicação da. lei, equivale {L oppo~ ição diroct11 e 
ofrcctiva à execução dn. meslmt lei é ceeae uma :(igurn. <lo delicio 
deiinirlo no art. 109 do nosso Codigo Penal. Embora conveniente 
a disposição, não pôde amoldar se a') Codigo divil. 
, «OccultaçtTo» da lei-me parece idéa ele difficil comprehensão e 

de impoSsível realização. Como se poderá occulta?" uma. lei~ 
Como quer que seja, o mel!HJr é supprirnir· o a.l·i;iga,, roservad<1. 

a sua inateria para uma !('i penal quo ao poder competente 
incumbo fazer. 

SEJA SUPPB.IMIDO O .AB.T. 4. 0 

ART. 5.0 

Não julgo feliz a expressão - <«tetos jurídicos já perfeitos», 
que parece indicar jdtia opposta à de actos jurídicos ainda ncio 
pe?"{citos .O a.cto juridico ou é perfeito, isto é, aca.bado e completo, 
ou não ê acto jurídico. O começo de um acto jurídico, ou mesmo 
gs seus elementos preparatorios, jàmais constituirão o proprio acto. 
Logo, dizendo-se acto jurídico tem-se dito acto perfeito, concluído. 
Por isso penso ser dispensavel a. definição do § 2° deste artigo. 

A sua manutenção poderá occasionar confusões na pratica, 
·Tanto mais que no art. 97 se define o que seja. acto jurídico 
sem estabelecer distii:lcção entro acto apenas começado ou imper-
feito, e acto copcluido ou perfeito. Quando o artigo diz que a 
lei não prejudicará actos jurídicos, implícita e claramonte refere-se 
aos actos concluídos na conformida.de da lei vigente ao teínpo em 
que o acto foi praticado. 

dútro tanto não acontece quanto ás definições de direitos 
adquiridos c ele causa j ulgada dos § § lo o go deste a.rtigo 5°, 
porque podem ser considorados sob varies a.spectos c significados, 

, Proponho o seguinte: 
- Supprimam-se a.s pala. vras do artigo : -<<já perfeitos». 

S . ~o ~ -.:upprima-se o§ 1. 
ART. 7. 0 

Não se percebe bein qual o intuito da, disposição. Desde que é 
àxioma que a. lei, uma vqz publica.da,toi'na-se obriga.toria c,ipso f'acio, 
applicavel ás possoa.s ou ás cousa.s ou aos actos por ella regidos, não 
sei pa.ra que repotir, como faz o artig·o, esse principio sóinente em 
relação ao ost<tdo das pe;;soas. 

·, A quo pessoas poderia a lei ser a.pplicavel sinão <'tquellas previstas 
pela me~ma lei ; ou, por outra, áqucllas pessoas que se acham nas 
condições estabelecidas pela lei ~ 

E, senU.o assim, a dif\posição em questão p6de peovocar intorprc~ 
tações inconvenientes . · 

Portanto : 
- Supprima-sn o a11t. 7° . 

ART. lO 

Este art!go a flirma ~t obrig~tor~cdade d<tS leis fodcraes no Brazil, 
com prehenrhdas a.s aguil.s torn tor1a.os. 

. E' nll.·tu,.ll.l con~oquoncia da noção (),e lei ; o, poe isiJo, talvez 
d1sponsavel no Codigo. Todavia, mal não lla em con:>ervar a 
regra, pois quo se não prcBta a mais de um sentido. · 

Mas, a conservai-a., ~eí'à- sem duvida-mais logico e methodico 
antep~l-a. a. qualquer qutra, como primeiro a.rtigo do Codigo. 
A obrlgátorwi!n.do da. lei é a, sua prirrtoim es~encia, ü primeiro 
élfelto ; <llltocedü a todos. Dtlpois disso é q ne so segue a determinação 
do im:cio dessa obrigatoriedade no tempo c no espaço, 
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Mas o artigo tra.cta i;ambcm da obrign;tbricdade da lei brazlleira 
no.> paizes estrangeiros, sem marcn,r ét occás:ião ettl qUe di.wn. 
começar . essa. obí•igatoriedade para as pessoâs e actos que nd 
estrangeiro tivcr~m de. ser :e15~11a9-os pel<!- lei brazileira: Essa 
occasião convem . determmar, p:ns nao podem ser as retcr1das na 
arb. 1° do P1•ojecto. , 

Para que brazileiros possam contractar, no estrangeiro, obrign.-
gações a cumprir no Brazü (conforme o <).rt. 3'~, lcttra b, in fine, 
do Pr.ojocto ), necessario lhes ê conhecci·eh:i ::j, dita lei qdb regulará 

o c01atracto. Foi por isso que âo art . l 0 do Pro,iecto propuz o 
auditivo que lú, se vê. 

Pelo exposto, penso que : 
-O disposto no art. lO do P1·ojccto dcv,erá ser collobatlb ntl 

Codigtl corho phmeirb artigo, passá.nrlo o actúal art. lo a ter o 
numero 2. 

ART. 14 

A i·egra do não pode1•om as convenções das pàrtm dcrogar as leis 
que regulam a constituição da familia, ou as quo interessam á 
ordem publica o aos bons costilmcs, deve ser mais genorica e con-
signada em um só artigo, que tn,mbcm comprchem)ÇL as outras 
hypotheso.> previstas nos arts. 15, 16 e 34, lettra a. Evitar-se-hão 
desse modo as repetições noiad<1s nos citado3 artigos en:i detriniento 
da clarezn. o da esthctica. , _ 

Foi como prococleu o Codigo Civil Italianó, quo, no ài•L 12 das dis-
posições preliminares, disse Gudo. 

Proponho, pois, que se adopto, como ultimo artigo deste titulo, 
o soguinto: 

Em.encla ao art. 10 

Art. NÃO OBSTANTE AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS PRECEDENTES, Emencla 'ao art, f4 
EM NENHUM CASO OS ACTOS, OS DIREITOS, AS CONVENÇÕES PARTI-
CULARES E AS SENTENÇAS OCCORRIDOS OU AiÍ.QUIRIDOS NO BRAZIL OU 
NOS PAIZES ESTRANGEIROS , BEM COMO AS LEIS DESTES ULTIMOS, PO-
DERÃO DEIWGAR AS LEIS PROIIIBITIV AS, OU QUAESQUER OUTRAS, BRA-
ZlLEIRAS, CONCERNENTES Á SOBERANIA NACIONAL, ÁS PESSOAS, :Á CON• 
STlTUIÇÃO DA FAMILIA , AOS BENS, Á ORDEM PUBLICA E A08 BONS 
COSTUMES . 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Do m··f;. 15 om doante até o fim deste titulo trat<1 o Projocto do 
direito internacional Privado, assumpGo doHcadissimo e dilllcil no 
dizer do conselheiro Duarte de Azevedo. 

E!Iectivamente, nenhum ramo da sciencia jurídica tem, como 
esse, levantado tamanhas controversias. Tal a discordancia que 
cllCvou- se a duvidar da sua p~·opria existcncia, como tambcm da 
justez·t da respectiva denominação . o assumpto é tn.rtlbÇlm conhe-
cido pela denominação, que muitos preferem, de Theoria elo conflicto 
das l'eis. O que, entretanto, parece âssentt1Jclo, ao menos entre os 
melhores escriptores, é a linha perimetrica dessa disciplina. 

Cogitando dos direitos do individuo que se encontra na esphera 
territol' ia.I de uma fJÇ>berania <1 qual não estii, subordinado, o dil'eito 
internacional pri vaclo occttpa-se da lei que deve reger o e.~taclo, a 
capacidade o os dieeito.> de Camilia do~so estrangei'eo; o;taboleco á.té 
quo ponto <t applicação do mmt lei o8tmngeiea pôde sor porn-rittitla 
ou prohi.bida em um determinado paiz pot' considerações relativas 
:í. f!itpação dos bons, <1s disnosições da lex fori , ao 1ogm· 'do conteacto 
ou da sufl. oxeaução, UJG domicilio Qtl nQ,cionali.darle, á ordolu pu-
blica, eiic. TaL , é , soguudo ' a liçi1o de Alboric Ilolin, o tlominio in· 
toiro do direito internacional privado: « o conjuncto das regras 
que definem os direitos dos estrangeiros e a respectiva compe-

/ 
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tencia das legislações dos diversos Estados relativamente <ÍS l'O· 
!ações de direito privado». Por outra, o regulador da compe-
toncia entre diversa· legislações quanto aos direitos privados. 

Dos Codigos recentes, diz AssER, formulam com cuidado os 
principies gera.es do direito internacional Privado o Civil Ita-
liano, art<J. 6 a 12, c o Civil Argentino, no titulo prol. I, arts. 6 
a 14 . E, accresccntar0i. a Lei de Introducção ao Cod. Civ. 
Allcmão. 

A primoiea qumtão que se debate c controverte é a de saber 
qual o principio da lei possoal: si o do domicilfo, ou o da naciona-
lidade, ambos defendidos por excellentes patronos. 

Os autores antigos em maioria, inclusive Savigny, opinam 
pelo principio da lei do domicilio. Modornamente, porém, se tem 
preferido a lei da nacionalidade. . · 

Com a opinião de Asser, pensamos que «as objecçõe~ contra a 
applicn,ção da lei dn, nn,cionalidade não teem tanto peso como n,s 
oppostas á lei do domicilio.» Bem fez, portanto, o Projecto-a meu 
ver-escolhendo, como regra, a lei d(l. nacimnlidade (n,rt. 20), inspi-
ranclo-se nn,s rosoluçõe; da Conferencia de Hayn,, que U1e foi a 
fonte immcdiata, como diz o D1'. Clovi.J Bevilaqua, mas abrindo 
algumas cxcepçõos in dispensa v eis c concilia,doras. 

A m::tt"lrin, está no Projecto n,ssim distribuída: 
Disposições gora,cs nos arts. 15, 16, 17, 18, 19 o 2!; 
C::tpacicladc das pe>soas, no art. 20 ; 
Casamento, nos 11rts. 22 até 2S, inclusive ; 
Ttrtclla, nos arts. 29, 30 c 31 ; 
Bens, nos n,rts. 32 e 33 ; 
Obdgaçõe.;, nos arts. 34 e 35; 
Succcssão, nos arts. 36, 37 o 38; 
Disposições sobre processo, nos arts. 30, 40 o 41 • 
.E', pois, qua,nro possível, completo o qu·adro desta matcria, 

m11i3 t::tlvez do que fóm par::t deseja,e na opiniiío do conselheiro Du-
arte de Azevedo. (') I 

Vejamos as modificações que reputo nccossa.rias para escln,recer 
alguns eles ma artigos. I 

ART. 15 

A di.sposição deste artig0 já. csüí. comprollcnrlida na muendn, 
que peopuz ao art. 14, Nlfl..s ra.zõ0s ::tlli cx[Jcnrlitla~. Não hn,, por-
tanto, mais razão de ser vara se consoeva.r o a,rtigo . 

, Por isso : 
- SEJA SUPPRIMIDO O AR'r. 15, 

AR1', 16 
Pela, mesmil, razão, n"io 6 nJcélsnrio rcp8til' o peincipio ela ultl· 

m::t parte deste artigo. 
Emenda ao al'l. 10 -Sejam suppeimidas p.s palavl',1S: «comtanto que•> etc., até o fim. 

ÁRT. 20 

Emenda ao w·t. 2() - Substituam-se, na fettra b, as pa.Iavea'l- «das leis» - pelas 
palavras - entre as leis. 

\ 
(') Diz elle: <<Estas considerações revelam com que cuidado e PARcr-

MOliiA cumpre ·tt·ata r deste assumpto. O conflicto das l eis civis con·tnuará 
entt·e_ os diJferentes povos eU) li\! ta de accordos diplomaticos ou de dia-

. pos~ço~s communs. » 
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Não parece boa a reclacção, que mellwr ficaria assim: 
- Os BRAZILEJ.lWS QUE SE ACIIAltEM NO ESTRANGEIRO I'ODJ>RÃO E'mend(L ao m·t. 22 

CASAR SEGUNDO A FÔRMA LEGAL ADOPTADA PBLO PAJZ EH QUE ESTI-
VEREM, OU SEGUNDO A ESTABELECIDA PELO DIREITO JJRAZILEIRO . 
NESTA 'ULTl!liA. liYPOTJJ;ESE, O CASAMENTO SERÁ CELEORADO PEl~ANTE O 
RESPECTIVO AGENTE CONSULAI"t OU DIPLOMA'l'ICO DO BRAZIL. 

Au:r. 23 

T<tmbem pócle ser mclhm'ada a reclacção, assim: 
- EM QUALQUER DOS CASOS DO ARTIGO ANTECEDENTE, SERÃO CU!II- ./!,?nenda ao aTt. 23 

PRlDAS AS LEIS BRAZILEIRAS QUANTO Á PUBLICAÇÃO DE PROCLAMAS E 
AOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIAES. 

§ Io 

Redija-se do modo scguint-3: 
- OS PROCLAMAS S~HÃO I'UIJLlCAIJOS NOS DOJ\I!CILIOS DOS CO:'>I'l'RA.· 

I-lENTES lHtAZ.I LEIROS. SE, l'ORÊM, ALGUM DELLES NÃO 'I'JVEl{ DOJ\HCI· 
LIO NO BRAZIL NESSA OCCASIÃO, A PUBLICAÇÃO SERÁ NO SEU UJ.TJMO 
DOMICILIO BRAZILEIRO. 

ART. 29 
ConrJoantc com a regr,t geral do art . 20, o Pr•ojccto és Labcleco 

que a tutela do incapa;r, ser·á regula<ht pela lei da respectiva nacio-
nalidade. 

Depois d.es:'la regra, me pare~e mai:> mcthodico estatuir n, pt·o-
v.idencia da communicação aos governos cstrangeit·os da existcncia 
do incapaz, como faz o art . 31, quo devera sct• um dos primeiros 
neste assumpto. 

Collocal-o-bia, portanto, como um parag!'apho do art. 2(). 
Outrósim, prefiro considera1· como ouüo paragrapho a cxc<!pção 
consignada no final do artigo. 

Em enda ao art. 23· 
§ fo 

- A TUTELA DO INCAPAZ ESTRANGEUW SEltÁ REGULADA PELA. Em !Ynda ao aT!. 2D 
LEI DA SUA NACIONALIDADE . 

§ 1. 0 0 GOVERNO BH.AZILEIRO, JNFOl~l\IADO PELAS A UCTORI DADES 
LOCAES DA EXlSTENCIA DE ALGUllf INCAPA~ ESTRANGEIRO, JMM~DIA· 

TAlliEN1'E O COMMUNICARÁ AO GOVERNO DO PAIZ RESPECTIVO. 

§ 2. 0 EMQUAN1'0 O PA JZ DO INCAPAZ NÃO PROVIDENCIAR A SEU 
RESPEITO, AS AUCTORIDADES BRAZILEJRAS TERÃO COMPETENCIA PARA, 
PROVISORIAMENTE, TOllfAR AS J\!EDIDAS LEGA.ES TENDENTES Á PRO-
TECÇÃO DA PESSOA E Á CONSERVAÇÃO DOS BENS DO INCAPAZ COJIIO SE 
ESTE FOSSE BRAZILEIRO. 

E' bom de v.er que no art. 30 o Projt:wto pretendeu crear uma. 
excepção á lei da nacionalidade estabelecida oomo regra no al'tigo 
anterior. 

Mas parece-me desnecossaria e inetficaz a exc<'pção, tanto mais 
que, em verdade, já a consigna o art. 29, tal como o redigi na 
emencla respectiva. 

Desde que se não pócle mat'C<n' nm prazo fó ra elo qua.l sej;t impo-
dülo ao paiz estrangeiro }Jrovidcnciar, cktro está quo-emquanto niío 
proviclencicw, depois de <tvisado- prrvalecerá a lei braziteira, 
sempre .com ca1·acter provisorio. , E, se em qttalqtter· tempo o paiz 
estrangeiro provid.enciar, cessarit a acçiio ela lei brazilcira quo 
nunca será permanente em rchtção ao incapaz estrangeiro, mesmo 
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que prcvalcçn. o disposto no art. 30. Ora, isso (J oxactamentc o 
pensamento do art. 20. Logo, ou o art. 30 é suporfluo, ou é cun-
tradictorio, como notaram <J.lguns do.> p<~rcçcre~ emi.ttidos a rc· 

, speito. 
Por isso, proponho: 
- SEJA SUPP1Ui\1IDO O. ART. 30. 

Au·r. 31 

Já. está providenciado o <tssumpto no § 2° do art. 29 da emenda 
que propuz. Por isso: 

- SE.JA SUPPRIMIDO O A lt1'. 31· 

ART. 32 

« Don:; do locatizaçt"ío pe1'1net?'lenle », parece expressão qne p0Lle 
susciti1r confusõe.>. Bens de localizaçi"ío p ermanente s~o unicamente 
aquelles do que trahm os ns. 2 e 3 elo q,r~. 57 c_\o Projccto, expros-
s::tmentc definidos como immovcis. Se, pois, são immoveis, se: 
gundo o Projecto c a doutrina:, nada mai~ sertt preciso senão cha-
mal-os irnmoveis. 

Proponho, portanto, que so redija assim: 
Emenda ao m·t, 32 -OS BENS MOVEIS SERÃO REGULADOS PELA LBI A QUE gs1'IVER 

SUJEITA A PESSOA E>O PROPRIETAR.IO ; E OS IMMOVglS Pl!:LA LEI DO 
:[..OUA:fl, DA SUA SITUAÇÃO. 

ART. 34 

Convén1 n:w<).Ulcétr' a redacção do artigo pétrél. não parccar que 
são tambom convencioMef.l as obrigações originadas de declaração 
unilateral da vontade. I 

Mé,ts o seu principal defeito consiste no uso da pal:wra «sub-
stanciw~, que fle lê n;t lettrp. d). 

8-ubstancia (' ) é o conj':'fncto, o todo i ucli vlsi veL o dado co~10reto 
e complexo de que se cxtrahem n,s quétlidacles. Esta pedra é dura, 
brancUJ e quadrada. O eu pensa, sente e quer. Nestes exemplos, a 
ped1·a e o eu são substancias. A dureza, a brancura, a fórma 
qua,drada, o pensamento, o sentimento, a von~ade sKo qualidades . 
Mas, se separarmos, por ahstra.eção, as qualidades dq respectivo 
olJjecto, nad<~ m.ais delle restará. 

A substancia, pois, não é algumlt cousél. real, distinctlt e di1fe-
rente das q ualidadcs. Só p,or illusão é q no se a rcpresentél. como uma 
especic desécle ot1 de ponto ele apoio em que assentam as qualidades. 
A pedl'lt figurada não é causa alguma além dct fórma, d<1 exten-
são, etc. 

Por~anto, em face de'lfla noção da philosophia moderna, seguida 
por Taine e tantos outros1 a, substancia , em relação aos actos jurí-
dicos, aos contractos, aos testamentos, etc., é o proprio acto ou 
?OPt_racto em s~u COIJjunc]o exi13tencial c, p~rtanto, em su11 fó1'?1~a 
tntnpsecn:. Assnn, a ~scr1ptu_rq, PU~U?A é _fqrmaltdade substancwl, 
e solcmmdade essenctal á extstencta Jund2ca da hypothcca. 'l'omos 
o exemplo no regulament.o n. 737 Q.e 18~0, art. 682, § 2°, ·e outros, 
q.uand.o f<tlla em solemnidq~e sttbstancia~. Se ne&sa accepção foi ~lt~e 
o Pl'OJCCto usou da cxprc~sao s·Hbslancza , 1mus clétramente o d1r1a · 
pel11s palavra:=J-fôrrna inte1·na ou int?'inseca . MêtS, o seu pcuSi1· 

(•) Dr. Pedro L essa, [Jt•olessot• ele philosophitt do dit·eiLo na Fac uldaue 
de S. Paulo, «lnte?"lJI'et . dos c:wts. 34, n, 2 3, ~ 6 3 , ato., ela ConstiHtição 
1/cdcral j S . Paulo, 1890, pag. 32. 
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monto, ao rJue me pu.mco, visou jnstétmento o co1ltrario ; qui<; rc, 
fel'll'-SO á, fórma extr inseca; <Lq nell;t que, no dizel' do BuRGUNDUS, so 
refere, entro outras (t~ condições diJ t::lmpJ c do Ioga~· ;Ls qu;.~e.J <t 
lei pôde snbor1iinar a vali<lado cio conteacto. O pl'ojccto quiz aquillo 
que o Codigo Civil ItnJiano, art. go dispoz assim: -

«Le (01·me ESTRINSECIIE clegli atti tra vivi e di ultima volontd 
souo determinate dalla Zegge del luogo in cu i sono tatti. E' pe,-ó 
in faooltd de disponeuti o contr.aenti di seguiTe le (01"1lW àeUa 
loTo legge nazionaUe, perchd questa sia comm1-me a t~1tte le 
paTti.» 

O Codigo Allomi'j,'q, no art. ll da lei do inteodtJoção, di~ : 
«A FOR11'IA dos actos juTidicos se ?"egula pçlas leis ?'elatip(l~ 

á t·elaçao juTir,fica qtfe constittle Q o/Jjeçto desse~ actps. Ba~!a, 
entTet.anto, obser·var as leis elo logaT onrte o acto se 11assou.» 

O Codigo Argentino, art. 12 do titulo preliminar primeiro, diz: 
«Las fól·mas y so~en~niclades de los cont?-atos y de tocto ins-

trtlmento publico, son ?"egidas poT las leges del pais donde s~ 
hubil31-en olor gado.» -

Só as;:;im j.ustiftear-sc-ha a disposiçã.o do projecto mandn,n!lo 
prevalecer a lei do logar dét celebração dos actos. 

E o fiml cl:o mesmo artigo do Codigo Italiano, quando falla em 
st!bstancia e effeitos (com alguma conf'usio, a: meu ver) demonstra 
ainda o quo temos exposto. 

ai 

Não se péde, além disf?o, entender qqe o projeqto pretendeu 
referir-se á capacidade das partes, o quo contrariarin. fl agran-
temento a regra elo art . 20; nem aos effeitos dos n,ctos, em con-
trario á norma d<1 lettra b) do n,rtigo que ora. analysa.mos. Por 
tn,es motivos o outros, parece melhor c do maior clareza 
optar, mais ou menos, o Codigo Italin,no, tambem seguido pelo pro-
jecto de Felicio dos Santos, art. 24 . 

-Depois das palavras:- assim como, as- accroscente-sc:- Ernenda ao ' ar/:. 34 
obrigações. 

-Na lettra a), em vez de-sttbstancia-diga-se:- fril·ma extrin· 
seea. 

-Supprimn,rn-se as palavras:--offensa ao direito nacional, qtc.-
atê o fim. 

ÀR1'. 38 
Tam1Jem aqui não me parece acceitavel a palavra stibstancia 

como idêa n,bsolutamnnto opposta á de (óyma, pelos motivos supra ex-
postos. O' r1ue deseja o pro jacto significar quando falla em subslan· 
oia do testamento? Parece ser n, essencía, o {tmdo, ou melhor, as 
coNSEQUENCIAS das disposições do testador. Ora, i3so significar-se-ha. 
não pela paln,vra stlbstancia, mas pelo vocabulo effeitos, que é jurí-
dico, e facilmente comprehensivel. Para mim, dizer wástancic! e 
dizer fó.nna, nos casos dos arts. 34 e 38, é a mesma coisa. Substan-
cia de um tes.tamento é aquillo que lla a cumprir para a sua e!Te-
cti vidade. E isso é e (feito. 

-Substituam-se as palavras:-a substancia-pelas seguintes:- Ememda ao aTl, 88 
os settS e {feitos . 

. -0 {exto do art. 2 1 do projocto, que contem disposiQão geral, Entenda tlllima 
se.)a collocado, sob o nup1ero que lhe couber, logo após o texto do 
actual n,rt. 19, que ta.mbom encerra ma.toriêt de disposiQão geral. 

São estas as pl'inclpaes observações que tenho a fazer sobre o 
titulo prelimiun,r.E p<ú'a maior clareza dou1 em seguida, a Integra 
do titulo, conto dev13rá :tj.car--~e açceitq.s forep+ tQdfl./3 as HJ,Qcfif\-
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cn.ções. Quanto üs emendas de alguns Srs . Deputatlos,penso deverem 
ser rejeitadas, vi.·to como já. as considerei ao elab0rar este parecer 
o emendas que oll'ereço. 

TITULO PRELIMINAR 

Art . 1. o As leis federaes são obriga.torüt:J em todo o tenitorio-
brazileiro, nas suas aguas ter r itorütes, e no estrangeiro a.té onde 
se estender a sua extraterri torialidade, reconhecida llOlo direH0 ou 
pelas convenções internacionaes. 

Art. 2. o Quando a lei não fixar outra occasiiio, a sua obriga-
toriedado começará: nas capitaes, tre·; dias depois de offiéialmente 
nellas publicn.tla a lei; nos municipios, qun.rentn. dias depoi.~ da 
alludidn. publicação; c, nos pn.izes e trangeiro:J, no d in. seguinte a.·J 
da chegada. do primeiro correio expedido da Capital Federal, depois 
de nesta publicada. O Governo Fetloral J'l'O videnciará sobre a pu-
blicaç.ão. 

Art. 3. o Quando a exccuço.ão da lei depender do regulamento, o 
começo da sua. obrigatoriedade só terá logar dopai.' de feita. a. pu· 
blicn.ção doregulamento, conformo a regra. do antel'ior a-rt.igo. 

Art. 4 . o Ninguem pódo a.Uegar ignor<tncia. da lei. Todavia, os 
actos praticaclos em contrario ás sua,; disposições, <J.ntes dê conhe-
cidas e 'Ül.S por f<tlta de publica<;ão official, serão vn.lidos, sem 
prejuízo elos recursos aicda ca.biveis na coni\JI'mida-tle da logis-
laçã:o a.n terior. 

Art. 5. 0 A lei não prejudicará em caso algum di;·oitos adq_tú-
ridos, netos jtu•idicos e a co usa julgada. 

§ l.o Consideram-se atlquiriclos não ó os direitos que o titulae 
ou aJguum por ll jtt pódo oxerceJ' como a.quolle cojo exerctcJO 
d ~pende cl pmzo prefixado _ou condição pl'ec: tabele itla. o Jllio altc--
ravel a. :l.roltrio do outr m. 

L il , o onsid ra.- ct,'u<>a julgada. a doc.i·ão judicia.ria., cont!'a a. 
qual não ab ma. i· recurso ordin.ario. 

Art. 6 . o alYO <t diWo'-'ição do artigo anteccd nte, a lei iote!'-
pretativa. 'C onsidera tlp. mo-ma data ht interpretada. 

Art. 7 ." Um<\ l i ~ó póde sor derogmin, ou revogada por out!'a. 
ATt. • u A loi postc~·ior rcYoga. a anterior em tudo que lhe fol' 

on t l'~noio. Tod<wia, a, disposição espe il\l posterior não reYoga a 
got'"l t\tltol'i t'· uem a gpral po~tcrior l''Yoga a pecü\l a.ntorior 
qu;1ndo a.q_u !la. nffo s -r •f"rir & esta cxplicita. ou implicitamente 
pa.n aHru·;tl-a .. 

P<wagrapho unico. Tmnucm s nwi mr;'i, revogada a Joi a.n-
t 'rior quando <\ postoriqr r auln.r por completo a. mesma. maieria.. 

\.rt. 9. u juiz não pôde!·e ·us;tr-se a. d cidie a au~<~.s nbm t-
tid, 't\O 'H nhe im nto, sob prctüxto do .il n io, obscmida.de ou 
dubiedad da lei. 

Art. l • A l · que íhz excc:pr;ão · ' rc~1·a.s g ra s só põdo er 
a.pplicada a • cas s n í1 o:;p clficado • . 

. A.l•t. 11. No• CUSO' l)m:i 'OS applicu,m-sc as ru~posições ragula-
dora.s do •os ann.logm· i , na. falt.• d ·til~, o pt·ümipio gcril,CS de 
direito. · 

Art. 1 . &'to 1' onl1ecidos no Bra,zil o direito a.dquidd.o em 
vlrtnd d ont n a ou 1Jo to pPa.ticado no stl'angciro, .,"gundo a 
let r sp tint . 

At·t. 13. fôt'ma. x:trluoo a, do· actos publico ou _pu,rticularcs 
tl l'l2gul<\dt1. p -ln. l i d logar 'lU qtu\ &'\o pra.ticado . 

ArL U. 'm ~o rlc provn. ~Ko l' anla os pela lei do lo!m.l' 
om! st "· l'if1 on o fi t ou fuoto qu so ~tral;._'\t' d :provm-- ~e po-
róm, tl. 1 t •onumun du.' ptn•tcs <Ouotorm\t' meio' dill"erentes EHte.s 
'O t'tl.O a.dntissiv i utl' lb'. ' 

Art. 15 .. AJH' nrip~·K? c~tinctiv;,\ ~ rogid;t pula 1 'i do loga.r 
ru qu s or<gtnou a o~ngw,)ao, a. usuca.p·ão 1ml<1> da. ·tu;.• ,ã,o 
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dos bens. Si estes forem moveis que tenham mudado de logar ent1'e 
o começo c o fim do P ~'a ·t.o da usucapião, c>h scml rogulada pela 
le i da situação delles ao t empo em que se consummai·. 

Art. 16. Ninguem póde prevalecer-se da mudança de naciona-
liuade em prejuízo das obrigações que houver contrahido anterior-
mente . 

Art. 17. A lei nacional da pessoa natural rege o seu estado e 
capacidade . Todavia, o estado e <t capacidade civil serão subsidia-
r iamente regulàdos pela lei do domicilio e na falta deste pela da 
r osiuencia: 

a) quando a pe3soa não tiver pateia, por h:wel-a p;;rdido em 
um p:üz o nã.o havei-a adquirido em outeo; . 

b) quando a pes>oa tiver duas patl'Ías, em razio do cJnflict o 
ni'í.o r esolvido entre as leis do paiz do nascimento c do p:tir. de 
ori gem; exc)pto se uma das patrias for a brazileira, caso em que 
deverá esb prevalecer. - · . 

Aat . 18 . A cap:tcidade das pcssoasjuridicas é regulada pela lei 
de sua sé de, salvo, quanto ás es·trangeiras, auctorização do Go-
veeno para funccionarem ou fazerem valer seus direitos no 
l3razil. 

Art . 19. Os brazileiros que sc aeharJm no estrangeit'o po-
derão casar segundo a fórma legn.l adaptada pelo paiz em que es-
t ivereín, ou segundo a estab Jlecicla pelo diraito brazileieo. Nesta. 
ultima hypothésn, o casa.mento será celebrado p ::mwte o re- . 
spectivo a.gent,e cgnsula.r ou diplomatíco do Brazil. 

Art. 20. Em qualquer dos c<\sos do ~,rt igo antecedente seriio 
cumpl'idas as leis beaz ilcieas quanto á publicação de proclamas c 
a.0s impedimentos matei monia.es. 

§ l . o Os proclamas SJeão publicados nos domíci lio3 dos con-
1eahen ies brazileü·os. Se , porém , algum clelles não .tivet' domicilio 
no Brazil , ncss:t occasião, a publicação ser(~ no seu ultimo domicilio 
br.:>zi leieo. 

§ 2. 0 Os i o tC!'essados poderão oppot' 0.3 impedimentos legaes, 
pora.11Ge o agante consular ou diplomatico do logar onde se tiver 
de realizar o casamento, e o agente o J communie:tri'~, de officio , 
a.o contrahente ou contrahentes beazilüil•os, para que sejam levan-
tados no foro de seu domicilio n"'cional. 

§ 3.0 Uma cópia autltentica. do acto de casaniento ser<i 
l'élmettiua ao juiz do domicilio nacional do conjuge bra-
zileiro, a.fim de ser feita a inscripção no livro do registro civil. 

Se mnbos 03 conjuges forem beazileit'os , b:tstará que a ioscripção 
se fac:t no ([omicillo nu.ciona.l do marido . 

Árt. 2 1. As disp JsiçõJ> do Codigo Civil Brazileieo sobt'e 
os impedimentos e as fo1·malidades prelimin:>.res du casa-
mento são applicaveis a"Js esteangeiros quo se casarem no 
Braz i!. 

Art. 22 . O estt',tngairJ que quizcr casar no Brazil, deverá, 
além diss'J , peov c~ r qus SJ a.cha em condições de contralür ea<>a-
mcnt'J segunuo a sua. lei n:\eional. Essa peova far-se-ha. por 
meio do certificado, que: do agen·t.e consular ou ll iplomatico , quer 
de auto rübüe competente de seu paiz, ou por outro modo julgado 
suíficiente pela autoridade lo~al. 

Ar t . 23. Os effeit "Js civis dJ ca~amento em relaçiio á 
p3sso 1, dos conjug<,s serão rrgulados peh lei na.ciona. l do 
marido. 

Art. 24 . 'Ü r0gim ~:m do.J bens entr e conjugo.J de nacional idade 
difiero nle, na. a.usoocia rle pactoJ ante-nupch es, s3r.L determ inado 
pela. lei do primeiro dom ~ci li o conjugal. 

Ar~ . 25. Si o cas:1mento for celebrado perante o represen-
tante consula.r ou diploma.tico do p:tiz de or igem do mar ido, será<~ 
lei naeiona.l deste, no, ausoncia ele clccl:11'ação em contraeio, a rélgu-
laclom do reg imen matrimonial do::; bens. 
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. Parag.rapho unico .. A lei nacional regulará tambcm o regimen 
matrimonial, qu<1ndo os conjuges e.;trangeirJs Liverem a mesma 
-nacionalidade. 

Tutela do incapaz Art. 26. A tutela do inc >p:~.z e.;trangeiro será regulada pela 
estrangeiro lei da sua nacionalidade. 

Regimen dos bens 

Ob1·igações 

Successcio 

Testamento 

P1·ocesso 

Fiança ds ct~slas 

Det·oga.çao rJ,e leis 

§ 1. o O Governo Braziloiro, informado pelas o,utoridades locao> 
da existoncia de algum incapaz estrangeiro, immediatamento o 
communicará. ao governo do paiz respect ivo. 

§ 2. 0 Emquanto o paiz do incapaz não providenciar a seu 
respeito, as autoridades brazi.leims terão competencia p:Lr J., prov i.-
SOl'iamento, tomar as medidas legac.'l tenuoot•:Js á protecção ch• 
pessoa e á conse1·vação dos bens do incapaz, como se este fosse 
brazileiro. ' 

Ar L 27. 0.> bens moveis serão · regulados pela lei a que 
estiver sujeita a pessoa do proprietario; e os immovei:-; pala lei do 
logar da S!Ja situação. 
· in·t . 28. o~ bens moveis, cuja sHuação for mudada, pencleodo 
acção real sob~·o elles, cJnt.inuam suje ites á lei da situação que 
tinham quando f vi iniciada a mesma acc:ão. 

Art. 29. As obrigações convencionaes, assim como as obriga-
ções quo se originam de dec!a1•ação unilatteral da vontade, serão 
reguladas: 

a) quanto á fórma ex~1·inseca, pela lei do logar onde-foram 
celebrados os actos quo as originaram, salvo e:Jtipulação em con-
trario. 

b) qua.nto aos seus effeitos e ao modo de execuc:ão, pelu. loi <lo 
logar onde se cumprirem. 

Seguirão, porém, a !oi brazileira as obr·igações que, pelo seu 
ohjecto, só no Brazil forem exequiveis. 

Art. 30. As obrigações resultantes de acto9 illicitos são regidas 
pela lei do logar onde í'ura.m praticados os factos que lhes demm 
causa. 

Art. 31. Ab1·e ~e a succcssão heredital'ia no ultimo domicilio do 
auctor ela hemnça. 

Art. 32 . A ordem da vo"ca.çU:o bereditaria c o direito dos her-
deiros legitimas reg Iam-se pelo direito nacional da pessoa ele cuja 
successão se truta, s lvo o que se acha. disposto no li v. lV, tit. I, 
cap. VI e tít. I! , cap. li , sobr.e heranças vagas abortas no Brazil. 

Art. 33. A fórma do testamento é regulada pela, !oi do logar 
em que é feito; e o~ seus efl'eitos pela loi nacional do testador, 
vigente ao tempo de sua morte. 

Art. 34. A competencia, a fórma <lo processo o os meioJ de 
defesa são regidos Pflla lei do lagar onde se mover a acção . 

Art. 35. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão excqni vei~ 
no Brazil, mediante as conuições estabelecidas pela. lei brazileim. 

Art . S6 . Não se exigir<t fiança ás custas <lo processo áquelle que 
invocJ.r a intervenção dos tribunaes brazileit·o~, para a solução <lo 
qualquer pendencia, de ordem privada, ainua que resida fóra da 
Republica. 

Art. 37. Não obstante as disposições <los artigos precedentes, em 
nenhum caso os actos, os direitos, as convenções particulares e as 
sentenças occorrido~ ou adquiridos no Brazil ou nos paizes estran-
geieos, bem como as leis destes ultimo3, poderão deroga.r as leis 
prohibitivas ou quqesquer outras brazileiras conccrnentos á sobe-
ran ia naciomtl, ás pessoas, ct constitnição cht família, ao' bens, á 
cruem publica o ao; bons costumes. 
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PARTE GERAL 

LIVRO PRIMEIRO 

ART. 2° 

Depois de hn.ver, no art. 1°, dividido, som definir, as pes~on.~ 
em J'I<Üuraos o jurídicas- o projecto passa a tra.tar das pessoas 
naturaes. E, tal vez por só considerar, nesse capitulo, h es pçssoe~s 
f'oi que, no art. 2°, ref'eriu como ciJ,paz de direitos e obrigaçõe!? 
o se1· lwmano . Esta expressã.o tem soffrido critica por excluir as 
pDssoas jurídicas, tambcm capazes de dleeito . 

Até certo ponto pare~e razoavel a advertencia; e, como ao oc--
cupal·-se-no capitulo III-da~ pessoas jurídicas, o projocto nada diz 
sobre a capacidade destas, opino pe lo seguinte: 

Em vez de - todo seT hwnano-diga-se:-toda p esso'.! . Emenda ao art . 2• 

ART. 4° 

A materi<t deste artigo deu logar a discussões e excellcntes· 
d.issertações no Instituto do3 Advogados, como em alguns pare· 
cores e artigo3 publicados e já hoje mu i couho~idos. Infelizmente 
este ligeiro parecer não comporta a repetição de tão ap1•eciavei~ 
elementos. 

Acceito a expressão claí-a e inequívoca do Pl'ojocto:-nascimento 
com vidct. Porém, tambem acceito, e pela raziio da maior clarozn., 
o additivo proposto unanimemente pelo Instit uto dos Advogados. 
Comquanto indispema vcl o nascimento com vida, parJ. acquisição 
da persJnalidade civil., nã.o é, entreta-nto , necessarlo que osJa vid.a 
subsista ou possa s1-tbsisti1· por qualquer tempo. Faltem embof•a as 
condiçõo1 de viabilidacle ; venha embora a morrer após o nasci-
monto, o ente huma no adqull·irá. capacidade civil desde que tenha 
nascido vivo. Este é o pensamento do t"Oxto. · 

Proponho que : 
-Accrescente-se um novo período, di zenlo :-Núo e,po1'!Jm ,con- Emenda ao art . ;Jo 

díçúo essencial c• viab-il-idade. --

ART. 5° 
· Quem diz m enores de 14 annos, comprehende certa1nonte os 

va1·ões c a ·; mulheres. Parece, pois, desnecessaria a explicaçiio que 
nesse sentido da o ar tigo: tanto mn.is quo o projccto a dispensou, 
c muito bem, no al't. 6° em relação aos maiores. Por isso: 

-- Supprimn.m- s3 as pa lavra<s :-de ambos os sexos. Emenda ao art. 5° 

ART. 6° 
A rcgr(t geral de seeem relativamente incapazes a~ mulhcrils 

casacln.s clumnte a sociedade conjugal , não pólo fugir ás excepções 
da parte especial. E' superflua , portanto, a dcclar~ção,quo póclc se1· 
inconveniente . 

-Supprimam-se as pi:1lavras :-com as 1·esl1·icções etc.- até o Emenda ao ar/:, Oo 
fim. 

AR1' . go 

Na jul'isprudencia patria tem provocado controvcrsh o mJdo de 
determinar o momento do inicio (lJ, nmiori.üad.o, étpezar do euun-
c.iado da lei de 31 de outubro de 1831, que falta em 21 annos com-
pletos, como a Ord. L . l o ti t. 88 § 27 falia V[b em 25 n.nnos pe1"{eítos. 
Conheço arestos divergindo quanto a') modo pra.tico elo calculm· 
os 21 aunos, completos! ... Querem uns que,terminauo o 20° i:1Dno de 
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cxistencia e tendo, pJl'hnto, a pes>oa 21 anno l, tot'ne-sc maior ' 
outros, po1;ém, entendem, c muito bGm, que é indispcnsavel iniciar 
o 22° anno de cxistencia. Estt\ ul tima interpretação é a legal. Assim, 
quem for nascido a l de jc>neiro de 1890, se:·á maior ao inicial' o dia 
l de janeiro de 191 1, porque só entã·:> t erá vivido 21 annoJ in teiros 
ou completos, do segnii;tte modo : 

I,o 2.o 3.o 4.0 5 .0 6.0 . 7.0 
90-91 ; 91-92; 9~-93 ; UJ-01 ; 9.J.-95 ; 95-96 ; . 96'---97; 

s.o o.a wo 110 12° 13o 
97-98; 08-99 ; 09-900 ; VU0-901; 901-902 ; 902-GOJ ; 

uo 15° ]ÔO ]70 18° 
903-904; 9J ,1-905; 905-906; 906- 9u7; 907-908; 

' ] \)o 20o 21 o 
908 -90V ; IJU9-91U; 910-911. 

A primeirn, opinião, crronea a n:eu ver, deduz argumentos, 
·entre outras fontes, do aviso de 8 de janeiro de 1856, quJ, b ~>sead.o 
naquella citada lei, diz que -o 01-phão eleve se1· tido por emancipado 
ATTJNGINDO a idade de 21 annos; - c atting1:1·,di zem O l i ntel'pretes, 
não é-completm·. Mas a lei, que n5.•J 6 aviso-falla em completar ; 
e ist.o basta p::tm so lver a dnvida . 

Mtts n, ques:5.o recrudesce, quando s 1 cogib rla em::mcipação por 
supplem nto , ca>o em quo a Ord. L lla em CHEGAR aos 20 annos on 
(! :I8, COllfOl'lUC O SCXO'. C. DE CARVALHO, Nova Cons., art. 97, 
chtrtl.mente cxplic<t : -Entende-se-diz elle, que tem chegado a essa 
idade o que te~n 19 ou. 17 annos perf'eitos e cttmJ11'idos, conforme o 
sexo . 

O projecto acaba cJm o m::J tivo de incerteza. ll muito judlcio.>a-
mente equipal'a o modo de contar o; annos p:>rJ. ambo .; os ca'3oS : 
1irmando o principio ele ~uc os ~l annos pa1·a a mai.orid.arJ.e e os 18 
pu.m o supplemento devcl'ã.O sar complet;os, acabados ; alterada, por-
tanto, <t doutl'ina expo.3';a, na ci.t:Lcla No v<~. Consolidação, i1rt. 97 . 

Applaudo, outro:sim, a uni.formiz~wão ela idade, par .~ ambos os 
sexo , no ctt o ele snpplemcnto . 

. CAPITULO IIl 

bivicl~-se c to ca,pituto em 5 sa'çÕol, .cuj~ distribuição niio me 
)K1.reco log1C.L A ta dcvpm SOl', como eiTecttvamento é, Llo'tiil<lLl<t 
~i' disposições gemes, isto é ::\.s rC'gras in vari<.tvcis c commuos a 
tortas a p::~.lsoas j u l'ldic.\~ . AI o-unms cle.~~a regras, porém. cJtã.o 
esparsa.s em oukus cçõps- c.omo opportunamente vel·emos. · 

Na. sccçlio 1" são, como é .natural, divididail c apl'csentadn 
"·· pes~oas juridi as, cop10 somlo de direito JJubf.ico e de tlú·eito 
pritado. 

Depoi di 'lO , deveria o PI'Oje to c .:t:J.bcl uCl' os princip"os 
lmsicos sobra aquellas pflf OJS de direilo publico . .b:ntret:mtJ, tló 
Jn ultima ,.:;cção viio S[\1' nc n t.r~:vlo" ta principias no art . 4'>. 
Pwe poi' , dem ll1 r metlwdo tl'i1nspor a mator la tlo ad . ';!· 
IJ!Wl1 a ecção l ", bntq mais quo outra co usa m>o artigo não 
•n -l'l'a inão [JC?Jeralidqde· concoenent á p;;s'oas juridic;1, de 
direit, publico . 

Em S'~,. uida. d Y t'Íil. consiü nu• a 2" elas o de l)OS'O<.l.,, as da 
d il' ito Jll'il:trda , stabeLcond n. ntcs de tudo, o r'gistro ciYil , 
qu , HOgundo o :.wt . 20, é comliçKo dtaf. a tn.e.> pc'soa. 

Iino.hn nt , vil'iam a 11ctual l:lO c;oã.o II-(das soc:iod.adcs civis 
compan;o'Yiali.d,ade jttrfci.ica)-e, 1 l' ultimo n. aduul 'O ção lli-
(lJw f1tndctç0t's). 
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Nem do pouca import::mcia, pareçam este3 deta,lhc3, que in-
fl.uem, pela esthetica, na moll1or e ma,is prompta intclligencia do 
direito . 

Quanto ao rnethodo do capHulo, proponho que: 

37 

!")-Depois do art. 19, seja collocado o asswnpto do actual Emendas ao Cap.lll 
art. 42. 

2°)-11 acttwl secção IV-elo Regisi?'O Civil-passa1·á a ser a I! 
d1 Codigo. 

3°)-Jis actuaes secções II e III pctssarllo ct ser as III e IV. 

ART. 18 LETTRA a) 

Acceito a advertencb do conselheiro Duarte de Azevedo: 
«clevet·-se-ha indicar a Naçtto bra.?:ileira pela sua clenÓminaçtío prop?'Üt 
-ESTADOS U NIDOS DO BRAZIL, OU FEDERAÇÃO DOS ESTADOS DO 
DRAZIL. » · 

Pr~fil'O a ultima, do que usa o proprio projecto na lettm b • 
des~e mesmo artigo. O vocabulo «agg1·egculo», que tanto é sub-
stantivo como póde ser a,djectivo, carece do certa ouphonia, no 
texto o é desusado no nosso direito constitucional para, significar 
a idéa que ora se pretende. 

E' inutil e suporfluo, a meu ver, o esclarecimento de ser a 
Nação-~midwle nacional. Assim : 

l 0 )-Sub,titua,m-sc as palavras--« o agg1·egado»-pelas-a Fe- Emendas ao w·t. 18 
cle?·açíio elos Estados do Brazil. 

2°)-Supprimam-se as palavra~-« considerado como unidade 
nacional.» 

ART. 20 

la)-Em voz do-«e as sociedades commercictes »-, dlga.-se- Emendas~ao art. 20 
bem como as sociedades me1·cantis. 

2")-Depois ela pala vra-«obsel"vaclas», acc1·escento-se-quanto 
a. estas. 

ART. 21 

O velho meatee, conselheiro Duarte do Az:wo.Jo, espieito ad-
miri1vel de lucidez, experiente, pJlitico e pa\eiota, esceeveu: 
« E' ele SUMilfA INCONVENIENCIA a concess(ío pa?"a possuirem immoveis 
no Brazil ds pessoas ele direito publico estrange·iras. A exposiçtío de 
motivos indica o peri.r;o dessa concesstío, que pócle dar o1·igem a con-
(lictos e ameaçar· a integridade elo ter rito rio nacional.» 

Est·m de plono accoedo com as cautelosa'! plla vea~ supra, ele 
inconte.stavol pmdencLt, em quo se vl~lumbra quiçá uma ... pro-
phccia. 

Adopto-a> o subs2r0vo-<is de coração, não ob.>tante o libJri1-
lismo com quo me presumo, libemlisrno que me levou a n.ccedee 
á réplica brilhante pelo emdlto Dr. Clovis, opposta, ás judiciosas 
observações do Dr. Coalho Rodrigues, sobre o art. 4l do titulo 
preliminar. E' que neste tracta,va-se de fiançl ás custas, abJliodo-a 
mesmo para o e :r~rangeiro; ao passo que pre;;en \omontc-no ar!;, 21 
-:-outras e mais graves poderão set' as cons3quencias que considero 
vitaes (sinão •fataes ... ) á integl'idacle da, Patrla,. 

E' certo que o peojec\o faz depenclee a acquisição de immoveis 
pelas nações estrangairas de «prd·via aucto1·i.;açtío do Govemo Fe-
cle?·al.» Mas, com a, devida venüt o uigo, absolutamente não res-
guardará a,quillo que dcvem.os e pre.cisamos de a,moroscnnente 
precaver. 

Peço licença pant não desenvolver ju3tificações escriptas 
nes~a c1uestão delicada e importantis~ima sob todos os seus 
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aspectos. Todavia, não farei mal lembrando que sufficiente será 
uma só concessão por parte de cada governo federal, ou antes de 
cada po~il-ica, para que possamos, entristecidos, contemplar neste 
vasto e seductor territorio brazileiro-varias bandeiras estran-
geiras a tremular altivamente ! . . . 

Quando muito (mas ainda assim eu seria um vencido) faça-se 
depender de prévia auctorização do Congresso Nacional, a euj<L 
innegavel soberania não se poderia juridicamente recusar seme-
lhante faculdade. O meu voto, sem restricçõe.~ . firmado na mais 
profunda das convicções é que: 

Emendas ao a1·t. 21 1°)-SUPPRIMA-SE O ART. 21. 
2°)-COMO PARAGRAPTIO UNICO DO ART. 20, DIGA-SE:-As pessoas 

j U1·idicas est1·angeil·as de direito p1·ivado, pa1·a terem no B1·azil es-
tabe~ecimento, agenc·ia ou succtwsal que as rep1··e ente e serem equi-
paradas ás nacionaes, se deverão suborclinar ás leis e tribunaes 
brazil ei1·os . 

ART. 23 
Pois que da auctorização depende a constituiçcto da soci~dado, 

excusado será dizer que aquella deve ser «previa .» 
Por isso: 

Emenda ao at·t. 23 -Supprima-se a pct~av1·a - «p1·év1:m>. 

Emenda ao art. 24 

ART. 24 

«01·ganizadas como pessoas j u1·idicas>> é redundancia que póclo 
causar confusões. Pois de outro modo não serão sociedades 
comprchensiveis na cpigraphe da sec\"ãO. O Cod. Civ. Argentino, 
art. lO, confirma o exposto, e ató colloca a matc1·ia entre as 
disposições geraes. 1 

A segunda parte do artigo é inutü. Sociedade sem personali-
dade jurídica •Só poderá ser o contmcto chamado de sociedade, 
tratado nos arts. 1.585 o seguintes da parte especial, que não s0 
confunde com a figura jurídica de que se occupa a presente s.ecção . 

Proponho que: 
1°)-Seja colloéada a materia do actual art . 24 como primeiro 

artigo da respectiva secção, isto ó, no logar que ora occupa o 
art . 23. 

2°)-Seja assim redigido : - «As sociedades sa?·iío consideraclas 
como pessoas intei?·amenfe distinctas das pessoas de seus membros-» 

3°)-Supprimam-se a~ outras palavras do art. 

ART. 25 

«Di1·ectores ou ge1·er1tes», como notou o conselhcit·o DLtarte do 
Azevedo, é phrase que suggere duvidas. Adisjunctiva-ou-exprime 
a qualidade dos directores, ou indica pessoas diversas? Ha sociedade.; 
que, tendo di·rectm·es, tq.mbem servem-se de ge1·enles c, cls vezes, 
ainda de administt-adores. São, pois, tres idéas diversas. 

Di1·ecto1·es, isto é, o pEjssoal superior, a superiutendencia, cxbtem 
sempre, embora com o pomo do gerentes ou outros. Prefira-se, 
conscguintemente aquell~ primeira expre~são. 

:Mas, esta disposição é ge1·al; convém a todas a~ pessoas jLl-
ridicas e está reproduzida no art . 30, ultima alinea. Uniformizada 
c transposta pn.l'a a sccçiío I melhor seria . As. im, seja collocado 
na secção I, as.;im redigido, o artigo : 

Emenda ao cwt, 25 «AS PES 'OAS JURIDICAS SERÃO REPRE::lENTADAS ACTlVA E PAS~I-
VAl\IIENTE NOS ACTOS JUDIClAES E EXTRAJUDlCIAES PELO:> SEUS 
lHREC'fORES, SE OS ES'l'ATUU'OS NÃO ESPEClFICAREU OUTLWS REPRESJ!:N-
TAN'l'ES, PODENDO ES'l'SS NQMU.:Alt PROCURAllORES. » 
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ART . 30 
Se, no dizer do projccto, a dotação «DIWE>) ser feitapalo instituidor 

« 'O ACTO coNS'l'ITunvo da fundação», ú licito concluir que sómente 
em vida do instituidor podor-se· ha con.;tituir a fundação . Isso, 
porém, não é o pensamento do projecto, como se deprehende do 
art. 31 in-fine. 

Para que explicar que o instituidor pôde ser «pessoa natural ou 
jw·idicm>, pois que nenhuma duvida é possi vel a tal respeito? 

«Deve ella se1' ge1·ida e 1·ept·esentada .» Ella, fundação ou dotação ~ 
I-la obscuridade na linguagem. · 

Exigir , como o P rojccto, a declaração por parte do in5tituidor 
quan to ao modo de SOL' goe ida e até rcpl'cscntada a f'u ndaçã:> ú 
crear motivos de sdrios embat•aços ás vezes insupcravcis na pratica. 
Mais razoavel sorá fac ultar eJSl. declaração. 

O segundo período cont em dispo ição ge·ral, commum a t odas as 
pca oas jurídicas e já expressa no art . 25', o qual , pel;). respectiva 
emendét que propuz, passará para a secção I, que lhe 6 mais apro-
pt'iada . 

Pelo exposto , proponho qne : 
1 °) - Redija-se o artigo assim: - O instituidor de fundações lhes Emonda ao ari. 90 

cleve1·á fazer, por escriptum publica ou acto de ultima vontade, do-
taçtío especia~ de bens livres, especificando o fim a que se deuerá 
destina·1· a f~mdaÇGtO ; e declw·anclo, se qtti::er, O modo de ser elta 
administ?-ada . 

2°) - Supprima-sc o segundo período:- A fundaçito é repre-
sentadct. . . etc.» 

ART. 31 

.Já ficou expees3o, nã. emenda ao artigo an terior, com maior sim-
plicidade c menos p:1lavras, que a fundação só pódo. er constituída 
por escriptura publica ou por acto do uHima vontade . 

Para c1 ue dizer, supernuamcnte : «estando o instituidor na livre 
disposiçiío e administraçiío ele seus b~ns ?» 

· Ninguem duvidar;i (segundo os princi.pi.os em ou&ro loga.r cJta-
t ni.dos) quo o incapaz tenha a faculdade de cloa t• . Jr~ o3ta.ndo o ca.so 
r egulado: 

- SUPPRIMA·SE O ARTIGO, Emenda ao art. 31 
ART. 32 

Substitua-se pelo seguinte : 
«Q'CANDO FOREM INSUFI•'ICJENTES PARA A CONSTITUIÇÃO DA FUN-

DAÇÃO OS BENS DOADOS SERÃO TRANSFORMADOS EM Tl'l'ULOS DA DIVIDA 
PUBLICA, SE OU'l'RA COUSA NÃO DETERMINAR O INSTITUIDOR, A'l'E' QUE 
AUGMENTAOOS PELOS RENDIMENTOS A.CCU.\l.ULADOS OU POR .NOVAS 
DOTAÇÕES, CONSTITUAM O CAPITAL NECESSARIO ÁQUELLE FIM.» 

ART. 83 
O modo de dizer deste artigo pôde SOl' com vantagem modificado, 

c complet ado o seu as3umpto, c1uc tambem se encontra no ultimo 
p:Jriodo do art. 34. 

Pl'oponho que : 
Soja redigido do modo seguinte : 

E menda ao art , 32 

«NO DISTRICTO FEDERAL E E;\I CADA u;,r DOS ESTADOS O. DE EXER· Emenda ao art, 39 
CJmE~I A SUA ACTJVlDADR, .\S PUNDAÇÕI,:s PJCARÃO SOD A INSPECÇÃ.O DO 
l\fiNIS'l'ERIO PUDI.ICO, COMPI,:'l'INDO A ES'I'g A PRÉVIA ÀPPRC!VAÇÃO DOS 
l S'I'ATUTOS, Q g SI~LÚO ORGA.NlZAUOS PELAS PES OA ENCARREGADAS 
DA APPLlCAÇÃO DO PATRnWNIO . QUANDO NEGADA A REfo'E:RIDA APPRO-
VAÇÃ.O PODERÁ SEH. SUPPRIDA PELO JU IZ COMPE'l'EN'I'E, COJ\1 OS RE• 
CURSOS LEGAES.» 

39 
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. Sobre e3ta nLLtoria jú. providenciaram os art igos :111 tel'ioras e 
respectivas emendas. 

Emetfia ao a1·t. 34 .SUPPRÜiA-.SE O ART. 34, 

ART. 42 
Importante questão:envol~'e este artigo- a responsabilidcLde do 

E~tado pelo damno causado por actos illicitos de seus funccionarios 
no exercício das respectivas n.ttribuições. 

O projecto adopta o systema de CHIRONI (La Colpa Cont-J·actttale), 
- qual o da re,ponsabilidade do Estado, considet•ado como man-
dante, pelo damno cn.usado por seus fLmccionarios publicos, como 
marrdatarios ou commissario.3 , pelos n.ctos que constituem o exer-
cício das suas n.ttribuições, sn, a lei não lhes _attribuir a exclusiva 
responsabilidade pessoal. 
' Excluída fica, assim, a obrigaçio do Estn.clo nos casos: a ) ele ex-
orbitancin. de mandato e abuso ele poder; b) de c:;:acto cumpri-
mento dos deveres legaes , emb:)r a dahi r esulte o clamno ; c C<) 
quando a lei tivm' isentado o Estad:o de responsn.bilidacle . 

O dizer do art. 42, no primitivo projecto elo Dr. Clovis Be~ 
vilaqua, me parecia mais claro ·elo q uc o elo projecto revisto . 
Todavia mesmo naquello penso ser conveniente n.lguma mocli:ficação, 
que melhor esplareça,. Assim, o n. 2 n.pcnas r epete , por pn.lavras 
diversas, a theso larga e sufficiente elo n. I. E, n, permanencia 
dessa segunda i•egra, fa,llanclo em di reito privado, póde causn.r am-
biguidades . 

Proponho que: 
Emenda ao m·t. 42 Ao artigo, depois da palavra- 1·epyesentant.es - accrescente-se: 

- «QUANDO ESTES AGIREni NO EXERCICIO DAS RESPECTIVAS FUNCÇÕES ; 
SALVO SE A LEI ATTRIBUIR iEXCLUSIYAMENTE A ELLES-TODA A nrsPON 
SABILIDADE. » 

Supprimam-se os ns. r o e 2°. . I 

DOMICILIO CIVlL 

Não vejo razi o pan~ distinguir as disposições gm·aes da s 
especiaes, quanto ao domicilio. Espociaes, porque e em relação ao 
que~ 

O projecto primitivo pontinha cli spJsições do processo, impro· 
prias de um codigo .civi l, como por exemplo a do art . 44 : -
Se a pessoa constitttir em fogm ·es ditferen tes cent1·os fix os de acti-v i -
dade Ott tive1· a 1·esidencia h,abitual em wn,e o cent1·o de occttpações em 
qtttro , poderd em qualqttel' delles SER ACCIONADA. J\'[2,S ao menos 
era claro cle::da a pl'imoira leit ura. A illustro Commissão revisora 
quorenclo evitar aquelle inponven iente, alterou a idéa do artigo e 
substituiu a phrase « SERÁ ACOIONADA » pela :..... « serd havida po1· 
domiciliada em qualqtter âesses logares .» Ma,s, a meu ver peiorou, 
porque fc1.z suppor uma só P-sson, tendo a « sécle elos se-us negocio!; 
em logct1'es clif{e1·entes », cpmo se fo,;se admissivel um logar PRIN· 
CIPAL em loga·res DIFFERENTES ! .. . A sécle só pó de ser uma, razão 
pela qual o Coligo Italiano, art . 16, d iz :-sécle p1 ·incipal. O Cocligo 
Fraucez diz : - principal estabelecimento. 

E, nem por isso, deiXOLf de tor alcance somente pro~essual o d!s-
posto no actual ar t . 44, com éL desvantn.gem da obscundadc consr~~ 
tente em mais de u.m' domic~lio para umét só pessoa em contradicção 
com o n.rt. 43. 

O verdadeiro é, como f<\zem todos os cocl.igos, eBtabelecer unica-
-mente princípios geraes soqre o domicilio, p ois que do outra cousa, 
não devo o Cocligo Civil se occupar; cleixn.ndo para as leis, de pro. 
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cesso as modaLidades 1lo dieeito formal. O Codigo Civil só deve 
dizer D que é o domicilio pwc. o exercicio elos Direitos civis , sem co-
gitar elo exe1·cicio elas acções . · 

Penso qLtC o THLllo li nio devo sei' llivüliuo em capitulas; c, 
antes, ÜlSCl'evendo-se como estct, ucvcrá consignar a.p e.nas as dispo-
sições, de caracter ger al, dg seguintG modo: 

l 0)- Suppeimam-se do Titulo 2° as divisões : -«Capítulo I e 
Cap ittllo II»; bGm como as cpigeaphss -«Disposições geraes e 
Dis);JOsições especiaes». 

ART. 43 
Dep ois da pa lavra : - «onde» - accresceutt!l-:le : - « ella ». 
E depois de : « definiti'l'!o », n.ccrescente-se : - a. 

ART. 44 
Redija-se : 

41 

Emenda ao methoclo 
elo Titu lo li 

Ernendct ao w·t. 4.'3 

SE,POREM, A PESSOA NATURAL TlVEit DIVERSAS ItESIDENCIAS,ONDE Emencla 'ao cwt. 44 
VIVA ALTEitNADAiVI!1NTB ; OU TIVI, H, DIFFEitENTES CENTlWS DE OCCUPA-
çÕES IlABITUA.ES , QUALQUElt DAQUEIA"AS OU DBSTES SERÁ. CONSIDERADO 
cOMO SlLU DOMlCILIO-; 

AH.TS. 45 e t16 
Redijam-se em um sô, do seguinte modo : 
SiêRIÍ. DOl\1ICILIO DA PESSOA NATURAL QUE NÃO TIVER NENHUMA 

RESIDENCIA IJ ABl'l'UAL, OU DA QUE Ji;MPit.EGUE A SUA VIDA EM VIAGENS 
Sl"M Tl'R UM PONTO CENTRAL 'DE NEGOCIOS, O LOGAlt ONDE FOlt ELLA 
ENCONTRADA, 

ART. 47 

Emenda elos arl·igos 
45 e 4G 

1°)-SubstHuam-se as palavras: «ACOMPANHADA DA INTENÇÃO»- Emendas ao art. 17 
pel iJ,s seguintes : 

-com úitençc"Co manifesta 
2°) No paragrapho uuico, em vez de : «eleve ser feita pelas>> 

diga-s e:-resultará elas, 
Em vez de : « ela pessoa mudada», diga-se : - feitas pela 

pessoa. . 
· 3°) .Em vez de <<pócle p1·eswJú1·-se a inlençao pelo» diga-se : 
1·esult:ará elo 

4°) Em vez do : «e p3las», diga- :Je :-e das. 

ART. 50 

l 0 Em vez de: « 1u"Co sendo estas » d igil, ·SO-satvo se estas foYem . Emenda ao art. 50. 
2°~Accrescente -so : - No cn.so destas ultimas, os resp Clc~ ivos 

funccionarios conscevam o domicilio hab ittml n.uterior. 

r AitAGitAPIIO UNI CO 

H ficou providenciada na emenda n.n t,eriÓr, a primeira idéa 
deJte paragrapllo. Quanto a ultil;na, is·to é, a llliJ,Dít'estação do 
n.nimo ele mucln.r, basta o di sp·osto no urt. 47, que é a r,;gi'a, não 
contmrin,cliJ, pelo art. 50, Por is.so: 

Supprima -se o p cwag1·apho w-tico dó art. 50. 

AltT. 54 
Só encena materia do di.t'cito processual, aléín do ser.super-

fi Lw e con fLISO. 
Supp1·ima-se o art. 54. 
YoJ, l.!.I 

Emenda ao pm·ag1·aplw 
wtico elo ccrt. 50. 

Emenda cw aJ·t . 54. 
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ART. 56 
Redija-se assim 

Emenda ao art. 56 NOS CONT.ltACTOS ESCRIPTOS PJDERÃO AS PROPRIAS PARTES 

Emenda additiva 

Emenda ao n. 1° do 
m·t. 57. 

Emenda aclditiva 

Emenda elo n. 2° do 
a?·t. 57. 

EXPRESSAMENTE DESIGNAR DOMICILIO ESPECIAL , NO QUAL SEJAM 
EXERCITADOS E CUMPRIDOS POR ELLAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
ESPECIFICADOS. 

ART. • . ( onde convier ) 

Accrescente-~e um artigo, dizendo : 
«As pessoas naturaes emp1·egadas em ser·viços domestico, indus-

t1·ial ou agricqla te~·ao por domicilio o me·smo daquelles a quem 
habitualmente servirem, ou com qttem se achm·em, uma ve.:r que 
residam na mesma habitaçc""ío. » 

(Esta redacção é a de T. de Freitas, Esboço, :1rt. 176, § 2°, e 
me parece boa. ) 

LIVRO SEGUNDO 

DAS COUSAS 

ART. 57 

Não sei porque a illustre Commissão Revisora não concordou 
com o parecer do Sr. conselheiro Duarte de Azevedo:-«pm·ece (disse 
elle em face da rcdacção deste artigo) , que cada urna das pcwtes in-
tegrantes do solo, como a Sttperfic-ie, o sttb-solo e a alttwa, sr.To causas 
diversas elo solo. lúelhm· seria cli.::e1· como o Sr. P. de Fr·eitas no at·-
tigo 396 elo Esboço .» · 

E, o illustee De. Torres Netto, acceitando esla ct•itica,pergunb, 
com razão: «Ncio fica par·ecenclo qtte a supe1·(icie, o sttb-solo, etc., sao 
]Jm·tes distinclas rJ,o solo ? I 

Realmente parece em fundo impeccavel a definição de T. de 
Freitas com pequenas modificações que eu adaptaria de prefereucia 
a qualquer outra. 

No primeiro typo de immoveis eu con~ignaria sómente o solo, 
que o é por excElllencia e s1)mente pela natureza. 

Não fallaria em «rnirtas»; como faz o projecto, porque compre-
hendem-se cllas no propriq sólo ou como fructos naturaes delle. 

No typo segundo, consideraria as a1·vores e respectivos fructos 
pendentes, immoveis por natureza, mas nem sempra exclusiva-
mente por ella, pois a acç~o do homem é indispensavel á existencia 
das plantadas. · 

No 3° typo, fin :1lmc~tte, eu não faUaria, como o projecto, 
em «o que se acha fixado no immovel», que me péLrecc iclem per 
idem. 

Proponho o seguinte: 
Ao n. 1° : 

- « Ü SOLO, ISTO É, O AGGREGADO DAS PAR1'ES NATURAES, 
SOLIDAS lTI FLUIDAS, QUE fORMAM AS SUAS SUPEl'tFICI I!:, PROFUNDI:.. 
DADE E ALTURA PERPJTINDICULARES.» 

- Accrescente-se corpo n. 2° : 
« As ARVORES E RE:SP·ECT!VOS FRUC'l'OS, EMQUANTO PEN· 

DENTES.» 

Ao n. 2° do projecto: 
- TUDO QqANTO FOR PELO HOMEi\1 ENCORPOltADO PERMA.Nli:NTE· 

MENTE AO SOLO, DE MODp A . NÃO PODER SER DELLE RETIRADA. 
SEM DESTRUIÇÃO, FRACTUH.A. OU MODIFICAÇÃ.O, 1'AES COMO : O 
SE:MEN1'E LANÇADA NA Tlo:RRA, OS PREDIOS E CONS1'RUCÇÕES.» 
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Ao n . 3° : 
«TUDO QUAN'I'O NO IMMOVEL O PROPRlETAlUO MANTIVER PROPO· 

Sl'l'ALMEN 'l'E DESTINADO A EXPI,ORAÇÃO INDUSTRIAL, EM:BBLLEZAMI!:NTO 
OU COMMODIDADE.» 

ART. 50 

43 

Emenda ao n. 3 do 
art . 57 

Em vez de :- «irmnobilisculos como accessorios» diga-se: -ele que Emenda ao cwt. 59 
tr·acta o n . 3° do art. 57. 

(D;ste n. 3° do art. 57- terá outr::t numeração se approvadas 
algumas das emendas supra.) 

ART. ô l 

Em vez de: «- que podem ser transportados ele um Zogm· pa1·a Emenclct ao art. 61 
outro por (orça prop?"Ía ou estranha», - diga-se: -sttsceptiveis 
de movimento proprio ou de tnmsportaçao por força alheia. 

•········· ... ... . . . ... o ...... o ....... . o.······ ....... ' .! """ • • ••• •• 

Taes são a;s observações que mo é dado registrar no limitado 
prazo legal, hoje findo, para a entrega dos pareceres. Outras 
poderei apresentar durante a r espectiva discussão no seio da proprla 
Commissão. A minha insutficiencia e a escassez do tempo, aggra-
vada por serviços diversos c inn,diaveis da Camar;t, não permit-
tiram elevar este modesto trabalho â altura da impodancia e 
ditllculdade do assumpto. 

Desculpas a.o humilde r elator. 
Sala ela Commissão Especial, 14 ele setembro de 190!.-Azevedo 

!Jfarques. 
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PARECEI{ 
DO 

S .r. Fr(,3derioo. :Sorges 

Parte g·e t•al- Livt•o li[( 

TITULO I 

FACTOS J URIDICOS 

Approvado o plano geral do projecto do 
Codigo Civil, por voto unanime da Commissão 
E~pecial, não nos curo pre si não registrar 
esse voto, sem renovar esta .questão da, di-
visão, ordem e classificaçã.o das muterias do 
Codigo, por mais importante que pareça, por 
isso que, ao menos no seio dn. Co:nmissão, 
deve ser considerada C]uestão vencida. 

O Livro Terceiro do projectJ inscrevia-se 
-« Da acquisição, conservação e extincção de 
dir·eitos »; a Commissão, porém, em sua ul-
tima reunião de 21 de agosto, depois de 
luminosa discussão entre o autor do projecto, 
o Dr. Coelho RoclriguP3 e o relator elo pa-
recer sobre o plano geral do Codigo, adaptou 
a emenda subscripta pelos tres illustrados 
preopinautes, que substituía aquella, epigra-
phe pela de-Factos Jurídicos, 

SeriL es3a inscripção a mais racioml e 
adequada, ás ma t erias constantes do livro 
terceit•o da P.trte Geral ~ Seria ponto inte-
resslllte a ventilar, si a Commissão não 
ti v esse resolvido t.lefiniti vamen te. 

Qucremo3 crer, entretanto, que o assumpto 
não escapará a discussão geral do projecto, 
para prevalecer n inscripçã.o ~orno no pro-
jecto primitivo- Do nascimento ·e ex tincçao 
das direitos, inspirado em Sa vigoy, ou a ela 
Commissão revisora- Da acqtt isição, conser~ 
vação e ex tincçiio dos direitos, de accordo com 
Teixeira de Freitas . 

( 

Qualquer t.lessas fórmas, por s_ua clareza e 
precisão, nos parece preferi vel a t.le- Facto; 
Jurídico;, pJr demais vaga e indeterminada. 

Abre o Livro Terceiro da Parte Geral o 
Capitulo I sob a epigraplle-« Disposições ge-
rao1 »- em que se dá a definição ele acto 
j urWico e se estabeletem as condições para. 
sua validade . Seguem-se regras sobre a in-
capacidade do agente, e quem deve repre-
sen~al-o, quando absolutamente inc_ap~z. 

C<,msoante com seu vot0, suhstJtúlndo a 
epi g; ruphe do Livro Terceiro do projecto, a 
Co~mbsão E;; pecial approvou a emenda do 
illustrc rel a tor do parecer sobre o plano 
ger<Ü do Coiigo, pa>Slndo toda a materi '~ 
comprehenclida entre os art.s . 183·a. 180 ll1· 
c!u sivC', a, faz er p::~ rte do Capitulo I do mesmo 
Livno Terceiro d,t P.~rte Geral, iutituhdo-
« Di:~ posições geraes ». 
E~ses arti gos e3tatuem. r eH ras geraes r~

Iati vas ao modo de ncqmsiçao, conservaçao 
llefe~a c extincção dos direito3. 

M!ls, su ppl'imida a inseri pç~~ _do Livro 
Terceiro do pro.)ecto- Da acqutstçao, conser-
vaç ci'o e ex tincçiíJ dvs clireitos, e substituída 
pela fôrma geral- Factos j tt riclico ;, cc3sou _a 
razão de ser desses tLtul >s, cap1tulos e ept-
gr J. Jlhes especiaes , subor<liuados todos ao 
Titulo I, CapitulJ l «Disposições Geraes». 

Nq Capitulo li do Livro Terceiro, o pro~ 
jcctq tracta do que denomina-. Dd{eitos dos 
acto~ j~widicos, enumerando os VICIOS da von-
tade1 e separando-os em duas secç?es; na _1 a 
a ssi <~nála os vicias por erl'o ou Jgnoranc1a, 
dolo<;> e coacção; na 2a, os def.;itus r esultantes 
ela s\mulnção e_ da fraude contra credores . 
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Esta parte do projecto foi Gm quasi sua 
totalidade poupada pela critica. Apenas o 
illustre Sr. Dr. Torras Neto, no Instituto da 
Ordem dos Advogados, a quem coube, na-
<JUell a n.ssociação a apreciação, sobre a Parte 

·Geral do Projecto do Coiigu Civil, se pro-
nunciou vehementemente contra o que ell(J 
considera deliciencia no estudo dos acto$ 
,Í Llridicos c elos actos i!licitos, parecendo lhe 
injuatifi.cavel a epi graphe- Defeitos dos actos 
j u1"idico3. 

Parece-nos que o eminente mestre não 
tem muita razão para a sua censura. O ucto 
.i u ridico, como t al verdadeirJ.rr.ente consfde-
rado, pó:le ser annullado , verificado alg um 
dos vicio3 elo con, entimento, como o erro, o 
dolo e a vio!.encia; não havendo, pois, impro-
priedade em d·zw-se- Defeitos dos actos ju-
ridicos . E quanto á deflciencia do proj ecto 
em relaçfio aos nct·)S jurLdicos e aos actos 
illicitos, não sã o pro -:-edentes as observações 
elo illustrado criti~o, porquanto maior cles8n-
vol vimento não s ?ria proprio na parte geral 
dJ projecto. 

Foi o mesmo illu:>tre mestre que escreveu 
e, tas pal LVrils, qu e são uma re:s posta á sua 
c 'IBUl'J.: « não E e p )rca de vista q Lle a parte 
get·al só d"> ve encerrar o que é do appl icação 
commum; pelo que, quanlo se tiver de 
·r egular este ou aquelle acto, . estu·le- se o 
er.ro essencia l em relaçito ao mesmo acto, 
sendo feita, appl icação do que lhe pos;a ser 
peculiat'. Ora, is3o só se pó.le ftt zer n:t parte 
especial». 

Sobre o erro, o Sr. Deputado Julio dos 
SJntos apresenta uma emenda substitutiva 
dos art.~. 102 e 103, que, aproveitando a idéa 
do proj ecto, parece dar á mesma melhor 
fórma. 

E' este\ a emenda: 
«O erro, que determina o consetifuento, 

pede referir-se á m.tureza do acto jurídico, 
r;. o mo li vo, á. pesso[l, ou objecto o ao direito, 
e o annulla sempre que fOr substancial. 

E' eryo sub ,t :mcial o que tiver sido o de-
terminante elo ucto ou a sua condição, e sem 
o qual est:t não se t eria reJlisado.» 

Desapj,arece por esttt fórma a phrase-jim 
visado p1~o declarante, que se lê no art. I 03 
do projecto, e que o Sr. Torres Neto ach·• 
qu J nada tem ele elegante, não se coa:lunando 
com a linguagem de um Codigo. 

Propõ3 o Sr. Julio dos S:mtos que se eli-
mine o art. 107, Eern.cluvida por considerar, 
como o Dr. Torres Neto em suas observa-
ções , que, dada a falsidade na cau~a, h a an-
t~s simula ;ão do quil erro, convindo dl~ tin
gu ir esse1s figuras di!Tereni;es de direito. 

Ni'lo de~cobl'imos i 1conveniente na suppres-
sli.o proposta. 

Em referencia ao d.olo, de que se occupa. o 
pr•ojecto nos arts. !09 a 114, quasi nenhuma 
alteroção foi lembrtt'ia pela critica, obser-
vando o Dr. Torr~s NtJ to não dar o pl'ojecto 
idéa exacta do que ~eja dolo, o que julgamos 
dispensavel,porquanto na op;nião auctorisada 
dos mestre.>, um Codigo deve evitar quanto 
possível as definições. O exemplo de Tei-
xeira de Freitas, definindo-clo~o e acçcío d :; -
l'JSa, não deve constituir regra, por isso que 
o esboço do eminente jurisconsul!o patrio 
não é propriamente um projecto de Codigo 
Civil, e antes um livro de doutrina. 

Ao art. lll lembra o illustre Sr. conse-
lheiro Duarte de Azevejo a conveniencia de 
t•esalvar a prova em contrario, em favor do 
que obtem a garantia e que póde estar de 
boa fé. · 

Em suas observações, o Dr. Torres Neto, 
segundo o Esboço de T0ixeira de Freitas 
considera preferi rol ao disposto no art _ 1 d 
do Projecto, esta fórma : 

«O dd•J cJmm'ltti lo por qual 1uer repre-
sentante volunta t·io ou necessario de uma 
das partes re;;utar s J-ln como comrnetLido 
por seus r .3 presentado!, para o eifeito só-
rnent':l d3. responsabilidude civil liestes a té a 
concurreu.te quantia do proveito que ti· 
veram. » 

I'ião encerra esta subotituição, porém, o 
mesmo pensamento contido no art. 11 3 do 
projecto, que dá ao representado acçilo re-
gressiva contra o representante doloso. 

Como complemento necessario ao que o 
projecto dispõe sobre dolo, sugger im'Js que 
se addite eata disposição, que nos parece, 
será de granJe e .incontestavel utilidade na 
pratica : 

« O dolo não se presume, mas póde ser 
provado por qualquer meio de prova, in-
clusive presumpções, e o juiz não estará ad-
stricto ás regras par fljulgal-o, S3não á sã 
consciencia. » 

• A respeito da coacção, o projecto, póJe-se 
Llizer não soifreu critic:1. 

Ap 3nas o Sr. Deputado Julio dos Santos 
propõe a substitui ção da disposição do 
art. 115 por esta : 

« A coação para viciar a vontade deve ser 
injusta e tal que 'inspire ao paciente receio 
fundado de damno imminent'3 á sua pessoa 
ou amigo intimo, ou á família ou a seus 
bens, relatiYnmente consideravel para o 
paciente e deve t'3t' sido a causa elflciente do 
a~ to.» 

A c!Lsposiçã:> do projecto é mais clara, po-
rém, e mais concisa. 

A CJmmissão da, Facu lda,de Livre de Di-
reito do Rio de Janeiro, em seu parecer, nãv 
ju!gJ. conveniente a especificação da sugges-
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tão by pnotica entre os meios ·de coacção, pa-. 
recendo-lhe mais acertado conservar a ge-
neralidade da these constante do citado 
art. 115. 

Pensamos de accordo com a illustre Com-
missão da Faculdade Livre do Direito ; a 
especificação em taes casos é. q?-asi ~empre 
causa de duvidas e erros sens1veJs . 

Na Secção II do Capitulo II, o projecto se 
occupa ela simulação e da fraude nos actos 
jurídicos . o Sr. Deputado Julio dos Santos propõe 
que em vez de-Outros defeitos, como se in-, 
crave esta 2a secção, se diga- Outros vicias. 

Méra questão de p:tla vras sem valor, des-
de que umas e outras, sem inconveniente 
apreciava!, exprimen o mesmo pensamento. 

I.,.ualmente propõe o mesmo Deputado que 
o s~b-titulo da referida secção - Simulação, 
seja substituído por este-Causa ilticita, fal-
sa simulação. 

Não vemos razão para essa substit-gição, 
·quando· a regra a preva~ecer, tractanclo-se de 
títulos, inscripções e epigraphe?, deve ser os 
dos mais simples e breves. 

A esta secção propõe ainda o mesmo 
Deputado que se accresconte este artigo : 

« O a~to jurídico é tambem annullavel, 
quando for determinado por falsa cousa ou 
por causa illicita. 

«Uma causa é illicita, quando contraria á 
·lei aos bons costumes ou á ordem publica.» 

CrGmos não haver necessidade desse accro · 
·se imo, certo como é que o projecto, nas di-
versas disposições sobre a simulação dos actos 
jurídicos não deixou de comprehen.d:-r a es-
pecie a que &e refere a emenda addltrva . . 

Na parte referente á fraude, nota o 
Dr. Torres Neto que o projecto com~<\1a por 
um caso particular, quando devia, antes de 
tudo, defiuir a, fraude, para depois, e~ta.bo le
cidas as regra!!, dispoF sob re a acçao que 
compete ao credor, acção revocatoria , cum-
prindo então declarar que Eó tem logar a 
mesma acção quando h a o prejuízo ( eventtfS 
darnni) acompanhado da intenção frau·.tulen-
t.a ( consilittm {f...tudís ) • 

Se não haprejuizo, embora hajamá fé,accre-
scenta o iUustre mestre, a acção não procede; 
assim como não procede, EC ha má fé sem 
prejuízo. . 

Masisso é pura doutrina, que não quadra-
ria nos moldes de um codigo. 

Ao art. 127 propõe o Sr. Julio dos Santos 
que se accrescente á presumpção de má fó, 
esta: 

«c) quando o devecl~r é accion~ do pGr um 
·ou mais credores por titulos veucrdos.» 

Não descobrimos a relação entre esta 
·presumpção e as mencionadas no l!rojecto, 
assim como não a,Jcançamos bem a ma fé que 
possa caracter;sar e~se acto. 

Ao § 2° do art. l ~l 2 o mesmo Deputado 
manda accrescentar á palavra - divNa - as 
pal avras-mais onerosa. · 

Tambem não vemos motivo · plausível para 
essa restricção. 

No Capitulo III, o projecto trata das mo-
dalidades dos actos jurídicos, isto é , condi· 
ções, t ermos e encargos . 

O illustre Sr . Dr. Torres Neto censura0 
projecto, porque di:J tiogue a condição im-
pbssivel juridicamente da materialmente 
impossível ; assim como. acha que o projecto 
não !bi feliz , quando equiparou as duas con-
dições-impossive1 atnrmatiTa e impossível 
netativa . 

Basta ler , porém, a disposição arguida, 
para se verificar como ella é plenamente 
acceitavel por sua clare.zn, precisão e ex-
actidão jurídica . 

Maior valor não nos parece ter a censura 
do illustre mestre quanto aos termos e aos 
encargos. 

Em relação aos pr in:. eiros, não é exacto 
que o projecto só se refira ao inicial; e o 
proprio Dr . Tor res Neto o confess'L quando 
di:~ que tudo quanto d1spõe o mesmo pro· 
jecto sobre o termo não passa dos arts . 141 e 
142, iospirados no Codigo Allemão, que, 
como faz ver o illustrauo mestrr, refere-se 
·ao termo inicial, termo primordial ou sus-
pensivo ; e ao extinctivo ou resolutivo, tal 
como o projecto no art . 1113, que dispõe cla-
ramente nestes termos : · 
I « Ao t·muo inicial applicam-se ai! clisposi-
çÕJS dos arts. 140 e 141, 1·e(erervtes d con -
diÇão sttspensiva e ao fi tw l a do art . 138, 
?'e [ at iva d condicao resolutív z . » 

Em relação aos enaargos nos parece t i1 m-
bem que não procede a: duvida levantcv.la 
pelo Dr. Torres Neto, isto é, se o enca.rgo 
con,sistel:lte em um fa.cto impossi vel ou con-
trario aos boos costumes vale como acto 
j uri~ico ~ 

E' evidente qu e prevalecem a r espeito os 
princip·ios geraes ele direito e as reg ras esb.~ 
tui,Jas sobre as condições. 

Da fó rma dos actos juri<licos e sua prova 
- é a mataria do Capitulo IV . 

Sobre esta parte, que a nosso ver, prima 
pelo methodo, oppoz o Dr . Torres Neto 
observações goraes, opinando pela prefe-
rencia do projecto Fol.icio qualilto aos meiws 
<la prova ~ ~ 

Não ac1'1amos fundamento para essa prere-
rencia, havendo o projecto satisfeito as exi-
gencias mais rig0rosas acerca da fôrma dos 
actos juricliccs o sua prova. 

Este capitulo, pois, é plenamente accei· 
ta ve1 com pequenas e pouco sensi v eis mo-
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dificações, como, por exemplo, a que pro-
pomos, para ser additada ao n. 2Joart. 155 : 

« de valor excedente de 500$, embora o 
adquirente seja pessoa jurídica, e o immovel 
seja incorporado ao capital da sociedade . » 

Dispen~a justificação a necessidade desse 
additamento, que virá cohibir abusos innu-
meros e evitar prejuízos á Fazenda Nacional. 

O Sr. Deputado Julio dos Santos apresenta 
duas emendas ao art. 156, uma sutstitutiva 
da 2'' p1rt:.J do mesmo artigo, outra add itiva. 
E' preferi vel a exposição-da m(Ltoria como 
se acha no projecto . 

O mesmo digno Deputado propõe que se 
accrescente ao art. 157, que trata dos meios 
de prova, o seguinte : · . 

« Quaesquer presumpções ou o depoimento 
de uma só testemunha terão apenas o valor 
de pr incipio de prova. » 

Não achamos inconveniente algum em 
ãdoptar-se essa emenda, supprimindo~se, 
porém, o art. 161, que dispõe que (( em 
nenhum casp considerar-se-ha prova sutil-
ciente o t estemunho de uma ~ó peswa ». 

Sobre a -prova t estemunhal, occorre-nos 
apre;;entar lambem uma pequena modilicação 
ao art. JG3, e é : Em vez de dizer -se · 
<<podem ser recusados como testemunhas,» 
diga-se «poderão servir a penas como tes-
temunhas informantes : ' 

« I. o O que tiver interesse noto rio no ob-
jecto do· lttigio ou fôr ascenuente, descen-
dente ou collat~>ra l, e!c. » 

São de simples intuição os fundamentos da 
alteração proposta. Não basta a allegação 
de qualquer interesse justiftcado ou não, 
para determinar a r ccusação de uma teste-
munha; e do· mesmo modo, ou pela mesma 
razão, que se exclue, ou que se accei ta pu-
ramente, como informação, o testemunho 
do ascendente, deve-se proceder em r elação 
ao descendente. Aonde a mesma rn zão, a 
me~ ma disposição . 

As nullidàdes dos aclos jul'idioos consti-
-tuem o objecto do Capitulo V, e o projecto as 
expõe com orJem e metbodo, tl'acta_nclo, em 
primeiro legar, dus nulltdades cons1deradas 
absolutas, e depois das relatiV<lS, enume-
rando os actos nullos, e em seguida os animl-
laveis. 

O illustrado Dr. Torres Neto, em suas 
observações, critica a fórma de algumas das 
nullidades indicadas. Assim, a do n. 2 do 
art. 16(:> , que diz: « quando a lei o prohíbir 
á pessoa de que se trata». 

Pensamos que melhor seria dizer nos 
termos uo Codigo Argentino, como lembra o 
mesmo Sr. Dr. Torres Neto, ficando aquella 
phrase substituída por esta : « quando pra-
ticado por pessott a quem se prohibe por 
este Codigo ». 

Em relaçã'> ás · outras nullidades. absolutas 
dos actos jurídicos enumeradas no projecto, 
não nos parece que assista razão ao Sr. Dr, 
Torres Neto em sua censura. 

O illustre mestre exige desenvolvimento, 
que a materia não comportaria em uma 
codificação. Assim é que, quanto ao objecto 
illicito ou imprssivel, forma prescript-a por lei 
ou f.mnalidade essencial, quer o illustrado 
critico que se diga o que constitue aquelle 
e o que se considera esta. 

Não teríamos então um Codigo, mas sim 
um expositor. 

O Sr. Deputado Julio dos Sautos entm'lde 
que ao n. l do art. 166, deve accrescentar·se 
a expressão -ou p1·ohibida. Seria um modo 
de reparar-se o inconveniente notado na 
fôrma do n. 2, cuja su ppressão propõe o 
mesmo Deputado. 

Sob este este ponto de vista, são acceitaveis 
as duas emendas apresentadas pelo illustre 
Deputado. 

Tambem pensa elle que deve ser suppri-
mido o n. 4 do referido art. 166, que con· 
sidera nullo o acto quando não revista a 
fórma presoripta pela lei. 

Não podemos alcançar o. fundamento da 
su pprossão proposta . 

O mesmo Deputado é de opinião que o aoto 
annullavel póde não só ser ratificado, como 
reparado pe las partes, e neste sentido propõe 
que nos arts. !69, 170, 171 e 172 se faça 
menção da palavra- reparação- nos Jo-
gares indicados. 

Parece-nos que a ratificação suppre por 
completo o que tem em vista o illustre 
Deputado. 

Ao art. 174 propõe o Sr. Julio dos Santos 
que se substituam a.s palavras- a parte va· 
lida quando esta {ô1· sepam1:el, pelo seguinte: 
«da outra parte, salvo o caso de indivisibili-
dade, quando a rea lisação do acto lôr devida 
á ignorancia da nullidade ». 

E' preferível a disposição do projecto, que, 
além de declarar que - a nullidade parcial 
de um acto não prejudicará a parte válida, 
quando esta fôr separavel, -consigna mais 
este dispo>itivo, que- a nullidade da obri-
gação principal impiicará. a das obrigações 
accessorias, mas a nullidade destas não induz 
a da obrigação principal». 

Dos actos illicjtos tracta o Capitulo VI. 
Nota o Dr. Torres Neto que o projecto, 

em vez de dispor, como fez, sobre actos 
illicitos, deveria determinar o que constitue 
o damno, assim como o que constitue a 
culpa. 

Seria incidir na censura das definições, 
improprias em um trabalho de codificação. 

A remissão feita aos Titulas VJI e IX, do 
Capitulo II elo Livro lil da Parte Especial, 
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responde ó. critica qua?t? . á deficiencia do 
disposto sobre actos Jliicitos nesta Parte 
Geral. 

O SI'. Dr. Julio dos Santos propõe a substi-
tuição da epigraphe - Actos illicitos - pela 
do Titulo li seguinte-« Conservação e de-
feso. elos direitos,- fundiudo·se este titulo 
co:n o Capitulo VI. 

Quando houvesse razão para essa substi-
tuição e fusão, que não attingimos, estó. jit 
l'dsol v ido por voto desta Commissão que, toda 
a materia do referido titulo passasse a fazer 
parte do Capitulo l do Livro Jll da Parte 
Ger&.l, sob a epigraphe- Disposições Geraes. 

Indica mais o Sr. Dr. Julio dos Santos que 
ao final do primeiro período do al't. 182 
accrescente-se :-que impwte mal pelo m enos 
igual ou maio?'. 

A segunda parte do artigo diz de motlo 
mais completo e satis1actorio o que tem em 
vista o autor da emenda. 

O Sr. Julio dos Santos ainda apresenta 
uma emend<\ acltlitlva ao mesmo art. 182. 
E' esta : 

« Pamgrapho uni co. E' sempre devida uma 
íodemnisação ao prejudicado, quando não lhe 
deva ser attribnida a ameaça do pl'ejuizo.» 

E,ta justa disposição tem mais adequada 
coll ocação m Parte Especial, Titulo VII do 
U vt•o H!, que t1·a.ta. das obrigações resultnntes 
de actos illicito:>1 e quo se lô no art. !813, 
lagar citado . 

Toda a matar ia seguinte, ab1·angendo os 
arts. 18, a 1 9 inclusive, r ela,tiva. ao modo 
de aoq uisi çã.o, conservaÇão, defeaa e ex tin-
cção dos direitos pa,sou pal'a o Capitulo I do 
Livro Jl[ da. Parte Geral -D;8posiçõcs ge-
raes - r! e que jó. nos occupámos . 

Esses artigos, como dissemos, estaluem 
regras gel'aes J'eL\.tivns ao modo f-e aquisi-
ção cnnservaço.ão, defesa c extincção de di-
reito ' , sendo apropriada a nova collocação 
qn a Commissão resolveu dar a essa ma-
teria. . 

Ma, , nã conviria conservar as sub-(:jpi· 
graphes, para diíierençar cada uma dessas 
pba es do direito 'I 

A ill ustre Commissão Llec;dirá. 

A incllt~ão da pl'escr) pção na Pl1rte Geral 
foi obj :o to de hH'ga discussão, parecendo 
vencedora a idéa. do p1•ojecto . 

A e: te re:peito vem a propo ik1 ci tar a 
opiniüo aud r•iza.dn, do eminen te Sr. conse-
lh ir Ou \rte de AzeYedo, que so <>xpl'imiu 
por esla fórma. : <( merece- me fn tnc s el gio 
a col ~ ocaçao da prescrirçlio das ac.,-5 s na 
p111-te geral do odigo ". 

Pa.I'O. jusLificnr a ordem a que obedeceu o 
projecto neste us·mmpto, julga.mos e cu a.vel 

aclduzir aqui os fundamen1o3, brilbant:;mente · 
desenvol vidospelo e1·udicto a uctor do projecto 
e pelo Sr. Dr. Bulhões Carva.lllo, digno pre· 
sidente do Instituto da Ordem dos Advo-
gados. 

O illustre Sr. Dr. C. Rodrigue3, 11:1 ultima 
reunião da Commissão, propoz que os 
arts. 643 a 647 fossem transferidos p3.m a 
parte geral do Livro lll, depois da prescri-
pçfio. O illustraclo auto!' do proj:Jcto com· 
bateu vantajosamente esta proposta, no. 
tando que houve na sciencia, com relação á 
preEcripção, generalisações precipitadas que 
Savigny condemoou, tal como a prescripção 
que instituiu a prescJ'ipção a usucapião. 

Est-1 generalisação, accrescentou o it lustra 
Sr. Clovis Bevilaq ua, se fundava em lnducção 
falsa, porque a. idéa central da presct•ipção 
é o decurso elo tempo, que por si ~ó fere de 
morte o direito ; e a idé<\ central ela usu-
cnpião é a posso que, por cel'to tempo, se 
transforma ele facto em direito. 

Apurando esta critic' de Savigny, co.ncl ue 
o autol' do projecto, a sciencia chegou a este 
resul t::tdo de consignar a exi steucia na pres-
cripção de um princi pio de generalid tele, 
principio que não existe na usucapião, 
rian1o a coltocJçã.o da pre cripção ti<\ p trte 
geral, a da usucapiãp na e··pcciaJ, como um 
meio de perder o domínio. 

Assim venceu S) no sJio da Commis >ão 
Espacial . 

O SI!· Dr. Julio el os Santos pt•opõe que seja 
a.I.tera~a-a ot·dem dos a t·tigos da. Secç~o 1,-
0lsposJçoes Gerues- sob l'e a presct'I pção, 
Capitqlo 11. 

Não nos parece valer a penna essa alte-
ração. 

Ao acrt. 203, n. I apre>euta o mes:no Depu· 
tado u \n sub;.titutivo, nestes termos: 

« Pelo requel'imen to de cilaçfi.o do devtJdor, 
ainda ~ue para simples conciliação perante 
qualq~ er autoridade judicial , desde qu a 
citaçiiq se rualiz':l dentro c~o pea.zo de cem 
dia.s cqntados du entrega. do edital, estando 
ausente o devedor, fura do paiz, ou de se-
tenta dins em ou tl'o Estado ou de q ua~·on ta 
dia d1mtro do Estado.» 

Ab;~.l'3.cçã:> fe ita dt\ ci ta"Qão p:Ha cnnci-
lülção, que está eliminada. do nosso direito 
pàrece lta ve>r con veniencitl em adoptar-~e os 
prazos determ inados na emenda. 

Ao art . 296 o Sr . .Tul io dos Santos indica 
que :0~1 accreseente depois da palavra « Ou -
tl'os, as '' si o, aeto ou contracto fór indl-
visivel . 

E' U\.mbem acceitaYel essa, emend11. 
Tam~em ·pt•op- o mesmo Depnlado que w 

ubstit~m a. uHima parte do r rerido artigo 
I elo seguinte : 

..,ó n esse cn o o reconllec.im nto do di-



CODICO CIVIL I31\AZJLEIR0 49 

reito p:w algum dos devedores pl'Pjmlic8rá 
os seus consortes.» 

E' igualmente acceitavel o<sa cm•>tHla. 
Ao art. 2 12, n. 6, prop•je o St·. Dt· .. Ju lio 

dos (Santas quo depois !.la palavn- J·l'O· 
cesso -, accrescentem-se, as seguintes- em 
ultima instancia. 

Do mesmo mo:lo, pensamos que deve ser 
acceita essa emendn. 

A Faculdade Livre de Di rei to, referiudo-se 
aos§§ 7° e 8" do :1rt. 212, considera, c a 
nosoo ver com razão, que e a lei commercia\ 
que deve regulur a pr..:scripção dos commer-
ciantes, leiloeiros c agentes de commcrcio -
arts. 441 e 456 do Cod. Comrnercinl. 

Pelo art. 44G, diz bem a mesma Faculda<le, 
a acção p3ra demandar o pagamento de 
mercadorias veudidas sem titulo cscripto, 
assignado pelo clever1or, f>l'CSCL'ove n•) fim 
de dous, de trcs e do quatro ann8s, conforme 
o logar da resideucia. do mesmo devCLLr, 
não havendo, pois, razão para encurtar o 

"' prazo da prescri pção já estabele•·ido pe la 
lei commercial e deslocar p:w<1 o d·ireito civil 
materia essencialmente mercantil. 

Além disso, como bem observou a illns-
trada commissão dtt Fucu\daue Livre de Di-
reito, quanto aos r.orretores, leiloeiros ou 
agentes de commercio, são strictamente c.1m· 
merciaes todos os actos por elbs pt'alic;:ctlo~, 
em razão de srus oficios. 

Deve, portanto, ser regulada peLt lei com-
mercial a prescripção dos creditas <!.esses au-
xiliares do commercio. 

O eminente Sr. conselheiro Duarte de Aze· 
vedo, assim como à commissão da Faculdade 
Livre de Direito, considera que alguns prazos 
para a prescripção são abrcvia.dos de mais. 

Acha·se, por exemplo, nestas condições o 
que reduz a um anno a presct·ipção da acção 
dos credores para revogarem os actos prati-
cttdos pelo devedor em fraude de execução. 

A commissão da FaculJade Livre de Di-
reito nota que, no § 3° dos nrts. 2 14; SJ 
manda prescrever em clous annos a acção 
para pagamento dos Ealurios dos offi.ciaes 
publicas, ao passo que no art. 212, n. 4. es-
tabeleceu em um anno o prazo para prescri-
pção da· acção que compete aos porteiro~, 
curadores, officiaes de justiça e escrivães, 
pelos seus salarios. 

Convém harmonizar essas ·disposições. 
A mesma commissão da Faculdade Livre 

de Direito acha reduzido de mais o prazo 
para a prescripção da acção para indemniza-
ção do damno causado pelo delicto. 

Estamos de uccordo com essa observação. 
O Sr. Dr. Julio dos Santos apresenta uo 

Vol, Il[ 

n. 3 do art. 2 16 esta emenda additiva :-
des'le que estej•.t vencido o prazo final da 
obrigação. 

Náo achamos razão nes~a restricção. 
Ao mesmo artigo propõe o il\ustre Depu-

tado qnc se accrescente: 
« 7.• As dividas activas da União, Estado 

ou Município.)) 
E~tamos ele accordo com essa emenda. 
Ainda a esse artigo propõB o Sr. Julio 

do;; Santos que se accrescente esta dispo-
sição : 

« Nas obrigações constantes da prova 
littern l, em C]Ue se mencione a causa ou 
origem da~ mesmas, contar-se-IJão os prazoo; 
para presc.l'i pção das datas do vencimento 
tia ultima prestaçfi.o constante do tituJ.o da 
obrig-ação. » 

E' ucceit<tvcl essa emenda. 
Ainda a esse art. 2 16 lembraríamos a 

con veniencia de se accrescenta1· este numero: 
<' A. acção dos aJ vogados, solicitadores o 

procuradores judicines para h<tverem quando 
não tenham contracto, mediante justo e 
summ:J.rio arb itr·amento, a importancia dos 
seus honorarios, conta·lo o prazo da ter· 
minação do trabalho ou dtt revogação do 
mandato.» 

E' hypothese differente ela prevista . pelo 
n. 6 dl'l art. 212, que suppõe a existencia de 
coatracto. 

Finda neste p0nto a parte do Projecto do 
Codigo Civil coofhda a0 nos~o estudo e pa· 
recer. 

S.eguindo o pensamento dominante na 
Commissão, emendámos o menos que foi pos• 
sivel, mesmo porq no consideramos o prOíiecto 
trtlbalh0 notavel, se não completo, e muito 
satisfactorio. 

Ti ve~sJmos autoridade para fazer preva-
lecer o nosso voto, este seria pela appro-
v.ação provisoria do projecto, p:1ra entrar 
desde logo em execução pelo prazo de cinco 
a seis annos, dorante o qual uma Commissão 
Permanente de representantes da Nação, 
magistradosJ jurisconsultos e advogados re-
gistraria as modificações que se fossem im· 
pondo pela oxpericncia e pelo estudó'. 

De outra fórma afigura-se-nos ainda rrmito 
problemutica a adopção definitiva de ·um Co· 
digo Civil. 

Que nos illudamos - é o nosso sincero 
anhelo. 
· Camara dos Deputados, 14 de setembro de 
190 I,- Frederico Bor,ges. 
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CAPITULO I 

M,s PRO~lEBSAS DE CA.SAl\<mN'l'O· 

( M t. 218) 

As prom ssus de casamento, com estipu· 
tnçii.o de pena convencional c . acçllo a cad_o. 
um dos cou trahentes, 1Jara exigll' o cumprl· 
mouto tl tt promes a fe ita on pura ped ir' n 
itl •.lemnüla~ão devida pela qneb,~a do compro-
mis~o, revestindo, em snmma, o caracter de 
nrn v rdatleiro contra.cto a que são applica-
v is as regras d direito acerca da essencia. 
<ll'ls u.ctas jmi.llico~ -eram em nosso paiz · re · 
n-idn,s Jlela lei de 6 de outubro de 1784. 
( La!h' tt , Direito d~ (ami/.i«, f>. 9>,)" 

o projecto ealho Rodrigues admitte as 
prmuess'v.s de ca amEm to ~ garanti nd.o a li-
berdnd ti os contl'ahentes até ao ultimo in· 
sto.nt , uwullando as penns conY ncionaes 
dns rN11'ect.ivos compromi"'OS ~' , si impõ ao 
prümit.l.<'nt arrependido, sem colp1t do outr , 
o d v L' de indemnisnl·o da despozas .ttlitns 
em aowequ neil\ do mesmo compromisso, 
1\l{ribue, com o intento d evihu• esca.nda.los, 
<\ um () ns lho i':•milinr o di rol to de . liquidal-
ns, d poi~ dG conhecer e pronuncitw o rompi· 
ll1.e.nto . 

A iudenmi.~ çiio só é devida n cnso do 
ornp · ml·s 'Otrtar· de docmu nto paulicq 

on pal'tiCl.llnr nsJgnado por p ssoas maiores 
oumeuore.s, ÜQYi. MUeuto auctol'i:ndas, ou de 
l' .d\rlo r gnlnr d pt-uelamns dh·igirlo ao 
l"t'S: i''O o!liehü. 

11r .i to Cl vis Be\'ila.qun i'azond -se 
~ 11 da pinil. eommum, de a 'cordo e m ' 
lu~islaçã.o d s poYo~ cu.lt s, onde o Sl' usa s, 

ti epoi d. ba erc1n v tido cnrac el' do um 

verdadeiro coutracto realisauo entre os ru-
turos consortes, reduziu-se, por um lento . 
processo ele decomposição, a simples ajuste do 
casamento, que só indirectamente transpõe 
as raias das relações extra-jucliciaes », elimi-
nando o conselho de família, e substituindo 
o pedido regular de procla.mas, pela publi-
cação elos mesmos já regularmen te fei ta, 
comagra a mesma doutrina. . q 1 rojecto r evisto, adopta-a, consulJstan-
CJa.,a no art. 218, mas, por sua vez, man-
teu~o ao promit tente arrependido o onns da. 
ind·~mni~ação, falo independer do qua._esquor 
condições. 

q parecer da Commissfí.o -da Faculdade Li· 
vre de Direito ct'itica o laconismo do pro-
jecto por concentrar em um só artigo toda 
a t~eoria do asponsaes no direito vigente, 
qu<}ndo o autor da «Consol idação » a com· 
pellllia nos arts. 76 !!sqac 9-1, e tambJrn por 
não regular o assumpto com os adnquados 
dt~s~nvolvimentos, desde que são revogadas 
toLhts as leis civis qtlo o regem. 

l'{o emtanto, j\ Felicio dos Santos, no sen 
lWO,}octo ele Codigo Civil, reduzia n. rnat ria. 
dos O'IJOllSll.GS as lllGSIUas proporções O COllS:J.· 
gru,v:1 a m" ma doutrina, revogando toda a. 
vel~:1 legislação, apenas com as di.f:l:erenç.as 
mil)imas de impor aos 1womittentes des,-
avipdos a nrutua, olJrigaç;.1o de restituir os do-
nn.t~vos com que :;e houvessem brindado na 
conrt~ncia do con promisso e de fazer pro-
ser .ver dentro de um nono a act,"ã.o de iude-
mn~sa.o;-ão do coojnge innoo~nte contra o cml-
pado da ruptura.. (PJ'(ljecto e Commentc1.rios 
de Cod. "iv . Braz., nrts. 65ti a 65 ). 

O p1•oprio Teixeira de Freitas. autor da 
Consolidarão {art. "'0. not. ll dechm:t que 
" ~'{:rip!l~r'a de: e;pon. ws :'mpt.;~me1 t.•, i.:;(Q é, 

I 
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as antigas promessas de caSil,l!J.ento, nao ·se 
usavam ent,·e nós » . Coherente com esto. opi-
ni iio no « Esboço do Codigo Civil » , não c1gíta 
siquor das promessas rl.e casamento, nem a 
ollas S9 refere sinfío incidentemente e para., 
<le modo expresso, declarai-as incfiicazes e, 
portanto, nullas, inexistentes . 

Fal-o quando, tratando de cont ractos de 
casamento ou pactos- nupciaes que sorvem 
para firmar o regimen das relações ptttrimo-
niaes sob que t eem ele viver os futuros es-
posos-e que de for ma alguma se podem con· 
fun1ir com as promessas ele casamento, pro-
priamente ditas-, declara que, si este não 
se realizêtr, as partes não poderão apresentar 
em juizo taes contractos a titulo de esponsaes 
ou pt·omessas em qualqt•et· sentido, nem para 
obrigar ao casamento ajustado, nem para 
oxigir qualquer pena, ou intlemnização, fal-o 
e.inda quando rlecl!1l'a quo as clausulas pl'o-
hibiclas uo contracto de casamento, entre as 
quaes figuram as de estipulação de muZtas 
pecuniarias, ou de quatque1· outra pena 
(art. 1242) ou outras que o forem, ou as 
oppostas á natul'eza, e fim elo casamento, 
serão nuilas (art. 1.243 ), e, finalmente, 
quando declara que os contractos de ca-
samento podem ter por objecto quaesquer 
pactos, clausulas ou condições, uma vez que 
mtda tenham de contrario ás leis, á na tu-

. reza e fim do casamento, e aos bons costu-
mes (art. 1241, in fine). No modo de tra-
tar as promessl\E de casamento, Teixeira de 
Freitas em nada cede, c, ao contl'ario, em 
muito se avautaja ao projccto criticado : re-
vogadas pelo desuso, elle as elimina do Co-
digo, sanccionando· o repua•io que lhes infli-
gira a consciencia jurídica da Nação. Si, 
pois, c~usura merece, e justificada, o Codigo 
é por não tel-as eliminado, maxime !}uando, 
na replica á crítica da Academia -confessa o 
o autor do projecto revisto que, o seu vorda-
tloíro intuito era banir do corpo do direito 
patrio .o instituto obsoleto dos esponsaes. 

Em vez disso, porém, arrancou-o do olvido 
em que o soterrara o desuso, galva.nizou-o, 
cleu·lhe vida, embora artificial e mesquinha, 
a elle, que se mantinha na nossa legislação 
como uma instituição inerte, inoperativa, 
iuofficaz, verdadeira lettra morta. Não se 
fazem leis inuteis. «E !las enfraquecem as 
leis necessarias e compromettem a mages-
tade e a certeza da legislação», escreveu o 
insigne Portalis. Os codigos dos povos se 
fazem com o tempo ou, para melhor dizer -
não se os faz. Ora, o Cocligo refaz o que o 
tempo desfez ; revive o que o senso jurídico 
d::t Nação havia muito sepultara ou nunca 
consentira que vivesse, restaura o que, de 
facto, já não existia. 

Si as promessas do casamento, por absoluta 
incompatibilidade e repugnn.ncia com os nos-

sos habitos, as nossas tl'adições e as nossas 
necessidades j uridieas - júm8iS oonseguil'am 
ser um instituto vivo- uma unica solução 
so i :11punha ao nosso Codigo- erJ. elimi-
nal-as, corno out1·os o fizeram, por disposição 
expressa, pura o simples ou pelo silencio, 
dellas não cogitando, traduzindo e consta-
tando assim as tendencias e as aspirações da 
nossa nacionalidade. « O direito constituído 
deve ser oppol'tuno- o que quer dizer que o 
direito deve estar em relação directa com o 
estado social a que tem de ser applicado. Si 
com elle não gua,rda uniformidade, si fere as 
tradições populares, si magôa o sentimento 
jurídico nacionnl, com certeza encontrará na 
realização os maiores tropeços: é o indi-
viduo que se rebella contra elle, é o juiz 
que procura illullir a sua execução, são 
principalmente, as forças historicas do direito 
que levantam l'esistencia mais tenaa. » ( Pa-
recer sobre o Codigo Coelho Rodrigues.) O 
trabalho elo legislador é, em taes conc1içõe;;, 
antes de adaptação e de constatação que de 
creação. A lei existe nas tradições, nos habi-
tas, nos costumes, na consciencia do povo: 
clle a traduz, a matorialisa, dando.-lhe 
fórma o consistencia, reduzindo-a a regras e 
textos. 
~ão se imaginam leis : se as encontra -

já. disse alguern. Certamente a disposição do 
art. 218- tem em muitos codigos extrangei-
ros disposição rigorosamente similar. A lição 
que nesse particular a legislação comparada 
nos ministra é a seguinte: ao lado de codi-
gos, que consagram a mesma doutrina do 
art. 218- qnasi com as mesmas palavras, 
com simples modificações que em nada alte-
ram a sua essencia, sem descer a detalhes de 
regulamentação- quanto as suas consequen-
cias e eft'eitos -como o Italiano (arts. 54 e 
55), o Argentino (art. 166), o Hespanhol 
(arts. 43 e 44 ), o Portuguez (art. 1067 ), 
o Austríaco (arts. 45 e 46), o I-Iungaro art. 1 
a 5 ) ou que a cons!,\gram, mas a regulftmen-
tam- como o Allemão ( arts. !297 a 130~ ), 
encontram-se outros como o Mexicano, que 
trata das promessas de casamento simple$-
mente para declarar que a lei não as reco-
nhece (art. 956 ), como o Chileno para de· 
finil-as « um facto priva':lo que as leis sub· 
mettem inteiramente á honra e á consciencia 
do individuo», e finalmente, alguns que d.ella 
absolutamente não cogitam, como o Francez, 
o Belga, o Canadense c o do Japão. Este-
o exemplo a seguir paio nosso codigo, si, 
de facto, - elle visa a eliminação das pro-
messas de casamento. Comprehende-se que 
na Allemanha, onde em começo, os esponsaes 
emm, por assim dizer, uma parte integrante 
do casamento, que creavam entre os contra-
hentes um vinculo pessoal de que decorriam 
direitos succossorios e de legitimaçilo á 
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prole sob1·evinda, revestindo, em muitos promessa de ,ca.sn,mento nito poderia obrig:n· 
casos o caracter de verdadeiro c<1samento, as partes que a contrahis~em ? Será que 
trans~ittindo a tutela da mulher ao marido, isto não rosul te da natureza mesma elo 
dando ao conjuge repudiado o direito ele casamento'{ Demais, si a inexecução consti-
constranger o relapso á rcalisação do com- tu e um f~ c to indernnis:wel, a indemnisa-
promisso por meios coercitivos o suppleto- ç-ã.o não é uma cousequencia dos princípios 
rios ( Sanchez Roman. D. C i v. T. 5, pagina gentes de direito que cvncedem á parte lo-
264) e onde EÓ por um lento trabalho de de- sada a acção de reparação do damno que lhe 
composição, de reformas parcias e espaçadas foi feito?» 
conseguiu-se transformai o, a pmto de so Tambem o Codigo IIcspanhol (arts. 43 e 
lhe negar hoje o simples valor de um etreito 44 ) consagra a mesma disposição do art. 166 
prohibitivo á conclusão elo casamento, á cffi- do Argentino, textualmente citado para jus-
cacia de uma obrigação civil, rcduzin- titica r o art. 218. Criticando-o, diz Ramon 
do-o a um mero facto passível de causar Sancbez: 
perdas e damnos, e como tal susceptível «E' inexp l ic~wel que E e reconheça a exis-
de reparação- o Cocligo tivesse necessi- tencia das promessas de casamento c se lho 
dade ele fixar, de constatar, de precisar o negue, no mesmo at'tigo, o effeito ele que sejl~ 
ultimo estadio da evolução a que a peome&sa cumprida a sua ~mica finalidade . 
attingira. Da mesma fóema na ltnlia,, Si a obl'igação principal não tem s;1ncção 
onde, antes de ser o que é actunlmeute, a ante a lei, como 11ão póde nem deve ter em 
promessa de casamento equiva lia a verda- boa doutrina, por nã9 Eer susceptível de sub-
deiro contracto de compra e venda, com a metter-_se il. prestação jurídica a plena Jiber-
acção necessaria á garantia da sua ex· dade moral necessaria ]•ara contrahir-se ma-
ecução... tJ•irnonio, si não póde demandar-se seu c,um-

Nestes paizes,justifica·se a inclmão cl<lS pro- primento, o mesmo deverá observar-se com 
messas de casamento nos respectivos cotligos. todas as clausulas que a elltt se incorporem.» 
Tratava-se ele uma instituição que nascera e Em outra parte, depois do demonstrar a 
vivera não simp lesmente nas leis, mas nos extntvagancia e o pe1 igo das promessas de 
costumes, na indóle e nos habitos nacionaes, casamento perante a razão e a. moral, ao-
que no uso e na tradição me1'gulhara pro- crescenta o mesmo commentador que-juri -_ 
fundaq~.ente as raizes, raizes que fÓ lenta e dica mente ellns são insustentaveis. 
difficilmcnte se foram llesarraigando, á me- Que maior censma para uma instituiç-ão 
dida que a instituição perdia o seu primitivo! que a ele que, srntlo estabelecida para um fim 
caracter de rudeza. e barbaria. determinado, bão seja possível que o direito 

Ahi, a situação actuaJ. elos esponsae~, r.ldi· assegure o cumprimento da mesma o nem 
calmante outra, na essencia e na fórma, f'e- siquer o decrete! Os que contrahem esporr-
presenta uma conquista da cultura j uridica, saes tcem como finaliila clc ju-ridica a cele-
assignala a phase linal de uma evolução pro· braçlfo elo mat1·imonio ajustttclo e, sem em-
gressiva, lenta e tenazmente proseguidn. bargo, nem o direito civil, nem mesmo o 
Não assim em nosso paiz, onde a promes>.a ccclesiastico, se tem atr·evido a aBsegurar a 
ele casamento, transplantada da velha metro- sua efficacia, obrigaP!clo a sua rcalisação, 
pole, jámais conseguiu medrar ; onde, além quando um dos esposos se furta ao compro-
de revogada tacitamente pelo mais absüluto misso, porque se a considera, e com razão, 
desuso, o fôra expressamente pela lei do uma obrigação incoercível para o direito e 
casamento civil, que delia não cogitara. uma espantosa vio-lencia contra a I iberdade 

Nesta parte, o Codigo é um retrocesso, e ele espírito elos conjugas. 
a disposição elo art. 218 se contradiz e se O dilernma não póde f' er, pois, mais termi-
annulla, nega e affirma, é inutil, é illogic:Jt q nante : ou se faz dcs esponsaes uma institui-
é contraproducente, como de inuteis, illogi- ção extravagante coutra a razão, cont1 a a 
cas e contraproducentes são accusaclas a~ moral, contra o direito, ou tem-se uma insti-
disposíções dos codigos que elle rcsumiu1 tuição e!'teril que, como tal, nega a si 
mesmo em paizes em que a sua inserção en- me5ma- toda a substantividade .. Em taes con-
contra justificativa, como acima dissemos. dições, para que incluir-se en tre as institui-
Comecemos pelo Codigo Italiano, arts. 53 El ções elo direito matrimonial esra a que o 
54, confessada a fonte directa da doutrina dq proprio direito civil nega sancção, mais uo 
art. 218 que analysamos. .que isso-veda que S<'lja cumprida? » Melhor 

Commentando-os, disse . Huc: «estas dis·: do que todos, . :porém, o insigne Laurent ex-
posi.ções não existem no Codigo Civil Fran- plana o assumpto. 
cez. Haveria utilidade em inseril-as no Co, Notando primeiramente que os arts. 33 
digo Italiano ? A negativa tem sido sus, e 34 do C.Odigo Italiano, equivalentes ao 
tentada energicamente e com toda a razão. art. 281 do Codigo que analysamos, encerram 
Para que, com atreito, declarar que um~ uma i.mportante innovação, e, pondo-a em 

-· . .~, .. ~ '-t • ·- ) 
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relevo deante do silencio do Cod igo C i vil legal de contl',\ llil·O» dá ao promittente in no· 
Francez sobre o assumpto-salienta-, que cente o direito de accusar o culpado, para 
semel llantes artigos são uma inutilid.ade, indemnisar-se das despezas que houver feito 
pois, não fazem mais do que consagrar o na previsão do casamento. «Isto tambem, 
principio elementar de direito, ensinado diz elle,-está admi.ttido pela doutrina e pela 
pelos autores, consagrado no Codigo e appli· jurisprudencia franceza, apezar do Codigo 
cado. pelos tribunaes, de que quem quer que uão cogitar de promessas de casamento e 
a outrem cause clamno, é obrigado a rc· aquellas v~o ainda mais longe : o promit-
paral-o. tente é passi vel da acçãu de perdas e damnos, 

Si. a promessa de casamento é nu lla, a · mesmo quando se trata de um damno 
mesma cousa s.e dá com a clausula que é moral. » 
estipulada para assegurar-lhe .a execução. A E' preferível esta doutrina-ampla-que 
promessa de casamento não é sómente resulta dos princípios geraes e que é inutil 
nulla, é inexistente por~ ter uma causa escrever nos codigos. 
il lici.ta. Ora, uma clam:ula illicita não póde Por tolh-S c:stes motivos, propomos a eU-
ser garantida por uma pena e não pórle minação do art. 218, que trata das promessas 
haver clausula acceswria onde não ha cou~ de casamento. No caso, poróm, de ser elle 
venção principal. mantido, propomos que, á semelhança dos 

Inu til, portanto, em um projeclo -de codigo Codigos Italiano, Hes,:Janhol, Allemão, Hun-
dizer. o que é apenas a appl i cação de regras garo, Hollandez c outros, se fixe o prazo de 
geraes ' e communs de direito, c que este um anno para que prescreva a acção de in· 
mesmo cod.igo deve consignar nas part~ s clemnisação. 
competentes. Para admitlir-se a derogação Assim, achando justas as ponderações do 
destes princípios-faz-se preciso uma disposi· relator do parecer do Instituto dos Advoga-
ção espeeial expressa. Ba~t:J. que elle guarde dos, adaptamos a emenda por elle proposta 
silencio para que a promessa não seja valiosa, e a com pletUmos, substituindo o art. 218 
não tenha effcitos j uridicos. pelo seguinte: 

O Codigo não a conhece, ella é mais elo Ar-t. 218. As promessas de casamento não 
que nulla, e como si não existisse. Mas, si as produzem obeigação legal de contrahir ma-
promessas de casamento, quer com a sua pri- trimonio. 
mitiva rudeza, como uma convençi5ó es- Si, porém, o compromisso de casamento 
pecial. como um verdadeiro coutracto ou constar de in~trumento public·) ou par-
como um ant,igo uso que tinha por fim faci· ticuh1r, assignaro por ·pessoas maiores ou 
litar e regularisar co,h situação delica..ta que menores, devidamente auctorisadas, ou de 
precede, naturalmente, os casamentos, estas pedido regular de proclamas, dirigido ao 
entrevi•tas, estas relações llo intimidade, rospectivo otflcial, o promitteute árrepen-
pelas quaes os futuros conjuges procuravam dido, sem cu lpa do outro, deve restituir a 
se conhecer, se aprêciar e ver si lhes con- este as prendas recebidas e indemnisal·o do 
vinha a união definitiva, especie de tirocínio que houver despendido na previsão do casa-
legal, destinarlo a prevenir os perigos e mento. Só mente serão indemnisa v eis as 
males de casamentos levianos e precipi- despezas quo forem razoaveis, segundo as 
tados, mns, em I ou o caso, previstas e regu- circumstancias. 
ladas por lei, jur\dicamen~e garantidas, ca· Paragrapho unico. A accão para. haver 
pazes de produzir cffeitos validos, por si, esta indemnizaçã.o prescreve por um anuo, 
directamente, não existem mais, - e inne- a contar-se do <lia d[\, recma do cas~mento. 
gavel que; hoje como hontcm, ha pedidos do 
casamento, entrevistas, intimidades, pro-
messas, consentimentos dados de uma e de 
O\).tra par'te antes da união solcmne e deci-
siva, que só faz n casamento .. . 

E' aos mDle::: , é aos perigo~, é lts conse· 
quencias desta situação, que o Codigo pa.rcce 
querer attender. 

E' uma illus[o. Sob o regimen do silencio 
- todos os inter·esses mor,,es c maleriaes que 
nella ]ws:;am soe l'•lr·id.os eslào m11.is bem 
g.1rnntidos. 

E' o que demonst.J·a aincb o autoe do pro·-
jecto do Cc~digo Civil lle lga, criticando 0 
art. 54 tlo Cotligo rtaliano , que, co;n0 o 28 1 
do nosso, tl•'Jl lis ele •Llclar.tt· « que as pro· 
mes~as ele •:.'l.~amento não pr·oduzem effeito 

CAPITULO li 

DAS FORMALIDADES PRELIMINARES DO 
CASAMENTO 

(ATts. ~19-225) 

Truta-se neste capitu lo das formalidades 
prel i mi nn.ros úu habilitantes ao casamento. 

Sã.o forma l ida1les extrinsecns q uc visam 
ossegnr.1r a rua lidade do acto do casamento, 
rl i ll'er·cnto.s 1/(/s intrinsccas que a'IYcctam a 
:;ua essencia mosma c dizem respeito i.ls 
pe~soas q•1e prêtendcm contl'nhir matri-
monio . 
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O Codigo, ·que, nesta parte, consolida, 
quasi que textualmente, a lei do casamento 
civil, modificou-a em um ponto que não 1JO· 
demos deixar sem commentarios. O decreto 
n. 181, de 24 de janeiro de 1890, art. 1°, §2°, 
exigiu que as pessoas que pretendessem 
casar-se deviam levar, preliminarmente, ao 
ofllcial do registro «a declaração do estado 
e da residencia de cada um ... )) . Assim 
tambem os projectos Coelho (art. 1842, e 
Clovis Bevilaqua (art. 211, § 2"). 

O Codigo revisto exigiu, porém, a decla-
ração do estado, domicilio ou residencia-
(art. 219, § 2°), Não nos parece acceitavel 
semelhante modificação, que vl)m simples-
mente dar logar a difflculdades e contro-
versias, obscurecendo o que era claro e pre-
ciso. Pela redacção defeituosa e ambígua, o 
Codigo ou distingue a residencia do domicilio, 
mas deixa ao arbítrio elos habilitantes fazer 
a declaração isoladamente, daquella ou deste, 
ou confunde cousas distinctas, em um e outro 
caso em prejuízo ela publicidade que se deve 
ter em vsita. Os documentos que se exige, 
nesta parte, servem de base- á confec-
ção dos editaes, que vão dar notoriedade 
ao casamento em viá de realizar-se e sobre 
elle provocar a atteução publica e dos 
interessados, offerecendo opportunitlade a 
apresentação dos impedimentos sem os quaes 
elle se ·poderia efi'ectuar viciado, clandestino, 
nullo. Em taes condições, aquelles editaes 
devem revestir o cunho da mais rigorosa 
certeza e lealdade. Ora, o domicilio e uma 
abstracção, uma pura creação da lei, que não 
se póde confundir com a residencia. O domi-
cilio é um direito, a residencia é um facto. 
No conceito de residencia está incluída a 
idéa de permanencia, de moradia fixa, certa. 
e conhecida. O domicilio independa de tudo 
jsso. Póde-se ter um domicilio onde não se 
reside, onde não se reside actualmente, onde 
nunca se residiu e que nem se conhece. 
Para o fim especial que se tem em vista, a 
residencia basta, dada a publicação dos 
editaes com as ex1gencias <los arts. 222 e 
223, em que, aliás melhor inspirado, o 
pro,jecto cogita apenas da ror:,idencia. 

Felicio dos Santos quer que a apresentação 
da declaração se faça ao juiz de paz da resi-
dencia. Justificando a sua opinião, diz elle: 
«No artigo se diz residencia e não domicilio.» 

O que se procura verificar é si en tre 
os contrallentes existe algum impedimento, 
é dar ao aclo do casamento a maior publici· 
dade, o evitar questões sobt'e a identülacle 
dos nubentes, e são, em regra, as pessoas en· 
tre as quaes elles vivem actualmcnte, isto 
é, as da residencia-que melhor pódem in-
formar. (Projecto do Cod. Civ. Braz. e Com· 
mentario, pags, 34 e 35). Exige, porém, 
que a indicaç~o mencione o domicilio e are-

sidencia dos contrahentes (art. G43, § 1 •), no 
razoavel e natural presupposto de que o do· 
micilio de ambos seja o da propria rosiden-
ci(l, (art. G45) . 

Pelo mesmo motivo, Teixeira de Freitas 
quer tambem a declaração do domicilio e 
actual resiclencia. (Esboço do Codigo Civil, 
arts. 1282, 1283, § 2°, 1285 e l28G.) 

O Cod. Civil Francez emprega, simples-
mente a palavra domicilio, mas teve · por 
isso de crear um domicilio especial para o 
casamento constituído pela residencia de 
seis mezes. 

Na interessante-discussão que provocou o 
assumpto nos trabalhos preparatorios do Co-
digo Napoleonico, a observação de que-a ce-
1ebração do casamento era cercada de maior 
publicidade quando feita -no lagar da ?·esi-
dencia, respondeu Tronchet-que as publi-
cações de accorclo com o Codigo seriam sem-
pre feitas .....: no log-a r da residenaia. e no 
loga.r do domicilio. 

Commentando o Cod. Civil Fru.ncez, nesta 
parte, disse Laurent: «Deve haver um do-
micilio especial, quanto ao casamento ; e o 
da 1·esidencia dos futuros esposos dur<tnte um 
certo lapso de tempo. Sob o ponto do vista 
legislativo, é o melhor systema. 

Uma vez estabelecido este principio -
deve-se conseguintemente admiltir qne as 
publicações serão feitas neste domicilio es-
p~oial, pois que é ahi que os futuros espo· 
so~ serão conhecidos, a resiclenci't sendo um -
fa cto publico, emquanto que o domicilio de 
di;r·eito póde não ter nenhuma publicidade.» 

Diz-se, porém, que quasi sempre os futu-
ro~ esposos residem onde elles teem o seu do-
mtcilio, de fórma que a difficu ldade não ex-
iste na pratica.. · 

Mas, o legislador não edifica sobre bypo· 
thpses, quando ellc tem e terreno fixo e con-
sistente dos factos. · 

p domicilio é, póde ser, será uma. 
ficção legal, emquanto quo a residcncia é 
um facto, e si temos este para attingir o 
no~so fim com segurança, não vemos por 
que abandonai-o para correr as aventuras da 
incerteza. Lauront- assim doutrina: 

« Quando as partes teem uma resideucia 
distincta de seu domicilio, o casamento devA 
seu celebrado em sua residencia, e esta resi-
dencia deve ser uma habitação continua, du-
rante seis mezes. 

O Codigo Italiano permitte a celebração do 
casamento - no domicilio ou residencia. 

Qnal elos dous princípios é preferi vel ? O 
cas~J.mento deve ter tod(l, publicidade pos-
siv<,3l-é um ponto sobro que não ha di ver-
geqcia; o logo.r em que o casamento se ce-
lebra - é um dos elementos da publicidade ; 
é preciso, pois , que os esposos casem·se no 
logrr em que elles sfio conhecidos, 
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Ora, a residencia é um facto publico que 
todos os interessados podem conhecer, em-
quanto que o domicilio é uma questão de 
ajuste que é muitas vezes difficil de dicidir, 
de sorte que póde ser desconhecido daquelles 
que tiverem interesse .em conhecei-o. 

Is to é decisivo. Si se quer que o logar da 
celebração contribua para a publicidade, é 
preciw que os esposos se casem - no logar 
onde necessariamente elles são conhecidos, 
11ois que, al:li residem, e não no domicilio, onde 
t c.lvez ninguem os conheça .» . 

O que fica dito sobre o Jogar em que s ~ 
deve celebrar o casamento-applica-se, por 
igual, ás formalidades preliminares ou ante-
ceclentes, que todas se harmonisam, se com-
binam e se completam, visando um m~smo 
tim-a publicidade-, principio fundamental 
da realização sã, prefeita c complettt elo ma-
trimonio. 

No fundo de todas as controversias que o 
assumpto tem levantado entl'e vublicistas e 
legisladores-o que se encontra é a atnrma-
ção de que a r esidencia- por si só- ou re-
unida ao domicilio, formando-o e constituin· 
do-o, é a condição por excellencia de que de-
pende e a que estú. vinculado o exito, a ef-
ficacia e a existencia da publicidade. 

Sempre que o legislador falia em domicilio 
-entende·se o domicil io de direito, ou 
pelo menos surge a iLléa de ficção que lhe é 
inhel'eJ•te e que é sempre fonte ele duvidas, 
de erros e de incertezas, que no caso, devem 
ser absolutamen te affastadas. Toda a ques· 
tão de domicilio é misturada de direito e de 
facto-já dizia Portallis. 

Foi, certamente, por isso que a lei do ca-
samento civil fez da residencix a base de to-
dos os actos prelit:Qinares do casamento. 

Assim, pois, propomos que seja sbstituido 
o !'\ 2° do art . 219 pelo seguinte: 

§ 2. o Declaração elo seu estado e da sua 
rcsidcncia, ou do domicilio da sua re3ideucia 
actual. 

Conso:lllte a emenda que apresentou ao 
art. S9G, admittindo o divorcio, com dissolu-
ção do vinculo conjugal, propoz o Deputado 
Adolpho Gordo a substituição do § Go pelo 
seguinte: 

§ 6.° Certidão de obito do conjuga fulle-
cido, ou da annullação, ou do divorcio do 
casamento anterior si a lgum dos nubente:; o 
h ou ver contrahido. 

Acceitamos a emenda . . 

O pai·ccor do TJ•ibunal de Justiça do Ma-
ranhão nota que este capiLulo, como os 3", 
5° e 8" do mesmo titulo, contém mataria PI'O· 
cssual, CJIIe pela Constituição foi deixaf'la á 
ompetencia dos l!;stados (:u;t. 3'1, n, 23). 

A propria Relação salienta, porém, a diffi-
culdade, sinão (), impossi.dilidade, de tl•açar-
se com exactidão a linha divisoria entre o 
direito e o prccesso, j ustiflcaudo assim os 
revisores do Codigo, que, no meio das contro-
versias que o assumpto suseita, attendendo 
á importaucia. do instituto constituti\·o da 
família, que é por sua vez a ·base de toda a 
organisaçã.o social, fixam as regras uni.~ 
formes e rigorosas que o devem presidir ef\1. 
todo paiz, rem o intuito superior de sub-
t.rahil-o á disparidade perigosa e funesta das 
legislüções estaduaes. Ao contrario do do 
Tribunal de Justiça do Maranhão, o parecer 
da Commissão da Faculdade Livre de Direito 
do Rio, assignal::mdo que os arts. 219 usqu& 
22-l, reproduzem quasi verbttm acl t•erbwn os 
arts. 1 a 6 'do decreto n. 181, de 24 de 
j aneiro de 1890""" applaude o systema dos re-
visores, lamentando que o « mesmo não tenha 
succedido a outras partes itnpoFtantes do 
direito actual, que bem poderiam ter sido 
iucortror-adas ao novo Codigo » . O simples 
confronto destas duas opmiões demonstra, de 
modo inilludivel o acerto da· Commissão re-
visora na coclilicação detall'lad.a e· minuciosa 
da mater•ia. Aliás, já o parecer da C<lmmissão 
Espec'al do Senado, de 1898, entendia que o 
rlesenvolvimen to dado aos capitul(}S 2', 4• e 
5" elo titulo 2• do li v. 3° do Projecto dn Cod. 
Coelho Rotlrigues, que o da Commissão re-
visora copia com ligeiras modificações, con-
tinha. mataria processual e propunha a sua 
eliminação. 

Procedentes e valiosas, nos parecem, as 
razões com que o autor do projecto de Codigo 
Civi l que então se discutia, justificou o seu 
procedimento. -

De facto. Não foi ainda possível precisar 
e definir com exactidão e firmeza as fron-
teiras do direito e do processo, dizer onde 
uma terminn. e a outra começa. Muitas vezes 
os limites de um e out1·o tornam·se indis-
tinctos, confundem-se, apagam-se. Em dados 
in stitutos, n fo rma adhere por tal fôrma ao 
elemento essencial do direito, nelle de tat 
modo se consubstancia e se· tra.nsfuude, que 
fôrma, por a~sim dizer, um só todo homogeneo 
e compacto . Separal -os é reduzil-os á impo-
tencia, á inefficacia, ao anniquilamento. Esta 
- a lição dos mestres , das legislações, da 
experiencia e da pratica. 

Por muito longe, portanto, que se queira 
levar a::~ raias da competencia deixada 
peln. Constituição aos Esta,dos para legislar 
sobrr; o processo, ellas não podem ir até o 
púnto de annullar a competencia maior que 
á. Uuiiio foi deixada para manter a unidade 
do clit·ei to. 

O legislador constituinte excluiu apenas 
da competencia federal ~.q uella parte do 
processo que depende ela. organização jurli· 
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ciaria local, resorv::vla á legisl a tura dos Es-
tados. Elle não fixou os limites enlre o 
direito e o processo, mas, certamente, quando 
attribue á competencia estauual, legislar sobre 
aquelle, foi logica e fatalmente subordin ndo-
a á condição de que clla não poderia aiTcclar 
a u_nidade do direito, que fui confiada á 
guarda da União. 

A funcção ele fazer as leis implica necessa-
riamente a de responsabilidade peb fórma 
substancial que as tem de garantir , sobretudo, 
quando aquellas acham-se intimamente de· 
pendentes desta. E:;ta responsabi !idade, os te 
dever, traduzem-Ee em um direito que do-
corre implicitamente da propria natureza da 
attribuição ou do poder contf>riJo. 

<<.Na interpretação de um poder devem 
todos os meios ordinarios e apropriados para 
leval-o á execução ser considerados como 
:parte desse mesmo poder »- é p1•incipio for-
mulaJo pelo commenta·'or classico da Con-
stituição Americana - o insigne Story. 
(Commentarios. Tom. Jo, cap. 5, n. 430.) 

Nenhuma interp!'etação ele p.,lavrns, con-
tinúa elle, pelas quaes são conferidos poderes, 
póde ser boa, uma vez que restrinja de tal 
modo a sua comprehensão que não possam 
os mesmos poderes attingir o seu fim. 

cumpre dar á Constituição uma razoa vel 
interpretação deduzida das suas pa i<WI'as c 
dos poderes que ella confere, teudo em vista 
os objectos e fins parJ. quo foram estes 
poderes conferidos. 

Por uma justa interpretação, qnnn lo as 
palavras admiltem clous ~entidos clifferonfes, 
um stricto e outro mais lato, cumpro adoptar 
aquelle que está mais em harmonüt colll os 
objectos appare_ntos, e a intencão da C n~Li· 
tuição, e que lhes póde dae e:tlica.cia e força, 
preferindo-o ao que é nocivo ás suas opeeações 
e a reduz a um verdadeiro estado de incapa-
cidade, e exemplificando com o ~odor. con. 
ferido ao Congresso de declara1· n guen·a-
dizia: 

« A palavra declarar tem difTe1 e11tes 
sentidos. Póde significar _Rroclamar ou 
publicar. Porém, ninguem imaginará 
que é este todo o sentido em que é a 
palavra empregada na Constituição, 
allento o seu fim. 

lia de ser entendida no <entirlo em 
que a phrase é usatln entre as nuçõls: 
o poder de declarar u guerra é o poder 
do fazel·a, e rl e em prrgar os meics para 
levai-a a. e:lToilo, não é o mero poder 
de faze1' conhecida u_ma rou~a quo exisle, 
mas, ce dar vida e etreito ó IT.o.- ma 
COUSa)). 

O podei' de fazer ri !ui nflo SJ ci: cumscreYe, 
p1rt1mlo, ao de declarai-a, simpleemento . 

Nellc es1:í. comprehend ido o poder corre-

spondente - de fi ·x:ar, do crca1', de assegurar 
as &uns condiçõrs oxis!enciaes de modo eil'e-
cti v o e real, e o conjuncto destas con!!lições é 
o que se chama o processo. 

Subtrai! ir, porém, 'ao poder Je fazer a lei 
o do rrgu lar rstas coqclições, é o que não se 
comprohemie . li lei processual deve ser o 
I'eflexo tht lei sulJstan tivn, deve traduzir e 
corporificar o s 'U pensamento, o seu Intuito 
o as suas previsões. Uma é complemento e 
execução ela c,utra. A lei processual não 
póde ser outra cousa sinão a propria lei 
substantiva no seu modo de applicação; no 
modo pratico de fazer valer o direito le5ado 
perante a justiça, Suvigny -já dizia que 
«mais de uma. regra que pa1·eco de processo 
per·tence na realidade á relação de direito 
em liti gio ». 

Ningnem melhor que a prop1•ia Commissão 
do Senado, de 1805, que propoz a eliminação 
de dü posições do Cocligo Coei h o Rodrigues,con-
generes ás do que tratamos, por proco~suaes e 
regulamentares, f1·isou a impossibilidade de 
Jistinguir-so o proceEso do direito e deduziu 
mais logicamente o Jlerigo e o ahsurdo que 
resultavam de interpretar-se a faculdade dos 
Estados de legislnr solJre o direito processual 
com exaggerada amplitude. 

« Até on•le vae essa faculdade con-
cedida aos Estados? Além da organisação 
judiciaria, da !órma das arções e das 
r~gras do proce;,so, c0mprehende ella a 
thc01·ia. rins arç(.cs. f':i assim é, a facul-
tl~do,_ Iegblati ~a U[l. União invalida-.Ee, 
e~ter111sa-se romplelumento. Que e o · 
direito som a força intrimera, a vir-
tualidade, que o anima o o põe. f]Uando 
cqntestaclo, em movimento? Urna anti-
Jade inerte, uma abstração. O poder 
qne p.:>ssue cs~a força. tom, sul::orllinada. 
!\si, a essencia elo direito.» 

Ora\ é a st.lvaguarda da essencia do di· 
rei to,~ a sua subslanti v idade, é a suu. unidade 
que a Constituição deixou á competencia da 
União, que nós defendemc·s contra os assaltos 
e os rorigos da acção mullipla do direito 
processual, deixado aos Estados, dada a 
amplitude com quo se o interpreta. 

«As leis pro~essuaes podem perturbar e 
altm ai' prof'undamenle as instituições c re-
lações de direito organizadas no Codigo Civil. · 

Rel~ção de m('iO é a cxistonle entre o 
eleme111o formal o o elemento substancial do 
direito; de não ndmittir-so no Codigo Civil 
n. Jixa~ão do genero e da espcc:e de pro-
tccç;- o a rt al izai' pE'lo procN,so, poderá resul-
tar o n.nniqnilamenlo do pr •. prio direito, per-
lUI'l .aqa a rliscrimi ns çüo clns func<;ões fe-
JeJ aes o e~tad uaes . 

Nilo dê, por exemplo, a legislaçilo cst.adun.l 
e1Jeilo à peremrção da instancia o nr~ão , 
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admi tta a excepção ue domínio nas acções 
:possessorias, amplie os casos de restituição 
in inte,rp·um , recuse á hypotheca a acção 
executiva e o S"q11estro prepal·ntorio, e as 
relações decorrentes dessas instituições fi. 
carão, Eem dnvirla, profundamente altera-
das com offensa da Constituição da n.epu 
blica. (Carlos de Carvalho- Direito Civil 
Brozileiro, XLVI.)» . 

Prova evidente de que a interpretação d<J 
poder conferido aos EstaJos p~ra fazer ns 
leis adjecti v as do processo tem um justo e 
natural limite no poder conferido á União 
quanto ás leis substantivas, quantlo nquellas 
possam ac;Jrretar a invalidade Lle outras ou 
quando a e.s;:encia esteja ti r. pendente da · 
1órm:1-de modo a não ser possível !'opar<l l-as 
-temos no caso rla lei de fullencias dos Es-
tados Unidos, otvle, apezar de competir n.r s 
governos estarluaes legislar sobr·c toda a ma-
teria de direi to pf'i vado, tem estad::> a 'cargo 
da União e de sua justiça e~te importante 
assumpto. 

De importancia maior é, certameilte, o ca-
samento que a Constituição prescreveu como 
de natut•eza federal, com a condiçã.o até da 
gratuidade. 

A competencia, pois, do pod er fede1·al para 
sobre elle legislar com a ampli-tude neces-
saria para assegurar e garantir a sua em-
cacia-é irnplicita-no poJer maior l!e man-
ter e velar pela unidade da· le9,'islnção civil 
que lhe f, ,i commetti. lo. Não l1a dil'eHo 
contra direito - e os t.lrs governos estaduaes 
- no assumpto - 11ão póde ir até o ponto 
de annullar o do governo Cedera!. 

Não nos parece tnmbcm procedente a cen-
sura quanto ás regras pr·ocessuaes e regula-
mentares, em summa, quanto á consolidação 
complet_a que faz o Codigo do nosso direito 
sobre o casamento civil . 

Defendendo-se desta nrguição, invocou o 
autor do presente ·pr0jecto os E-xempl<ls <.lo 
Codigo Belga, que regulou, em capltulos <s-
peciaes a rei vindicação e a petição de he-
rança, do de Zurich, que consagra dispo-
sições meramente processuaes nos seus ar-
ti gos 2 15, 331 e 330 e seguintes e do Italiano, 
que regulamentou a provn. 

Por estes mo ti vos somos de parecer que 
não procedo a critica do Tribunal de Jit :> tiça. 
do Mar(l!l bfío. 

CAPITULO !li 

O pl'c;sen te C;1pitulo ti' :J. i:1 dos impedimen-
tos. A legislação nntm·ior baso;~ndo-so r:o di -
reito canonico e r.o casamento-sacramento 
admittia·Ol:l em g t•ande numero . O advento 
tia secularisação do casamento, pa~sa nclo e~ te 
a revest ir o carncter rle contr::~cto, rerluziu-os, 
mantendo oprnas os de or df'm natUI'nl e t'ivil. 

Vol. 11[ 

Não podem contrahir casamento - deter· 
mina o Codigo: 

Aet.' 226, § 9. 0 O~ que por qualquer mo-
tivo se acharem coactos, inclusive a raptada 
emquanto não estiver em Jogar seguro e fóra 
uo poder do r ap tor . . 

Dispos'ção identica se encontra no proJccto 
Clovis Bevilaqua. 

A lei elo C<\samen to ci vi I, consolidada neste 
ponto, textualmente, pelo projecto Coelho 
RodriguM, dispunha: 

Art. 7° § 5. 0 As pessoas que , por qua_!-
quer motivo, se acharem coactas, ou nao 
forem c;l pazes ·de dar o seu consentimento, . 
ou não ptl'lerem manifestai-o por palavras, 
ou por escripto de modo inequívoco. 

§ 6. 0 O raptor com a raptada emquanto 
esta não esLi ver em l0gar seguro e fóra do 
potler de lle, · 

O art. 2Z6 do Codigo, vê-se, é formado da 
parte primeira do § 5° e r1e todo o § 6" do 
art. 7" rla lei do casamento civil. As palavras 
- ou 1 .ão fur.om capazes de dar o seu consen-
timento ou não puderem manifestai-o por 
pabvras ou por escripto de modo inequívoco 
-constitutivas da sagunda -parte do § 5", 
fo ra m eliminadas. 

Foi um (·rro. As cluas <.lisposições do de-
ct•eto n. 181, tão injustificavelmente des· 
merrbrad;IS e mutiladus, se completavam e, 
i r.questiona vclmente o § 5", notavel pela 
clarez:t c cllnci são,. errt previdente, caute· 
loso, mui to mais comprehensivo elas di versas 
modaliuatlrs que pótle revestir o vicio do 
consentimento que o § go do art. 226 do Co· 
digo. 

A coacção é a vio lent.:ia moral e o rapto é 
a violéÍ1cia physica, mas, ningue.m dirá, cer-
tamente, que uo artigo substitutivo do Co· 
di go estejam previstos os vícios resultan tes 
tia fulta do integ eidade mental e da incapa-
cidade natural que impossibilitam a mani-
festação do consentimento do modo perfeito, 
livre ·e f Spontaneo- condições essas essen-
cines il sua va lidade e, portanto, á validade 
do casamento que nelle assenta. 

Ora, depois de ter tirmarlo a impossibili-
dade (]o consentimento livre e valio~o para 
o casamento pelos coactos, pelos falhos ele 
intrgrida!.le sem distincç1io de gl'áos na escala 
e de fórm:1. na mani festaç·âo ela insanidade 
mont d, 11 a. uitima parte, na phrase « pOt' 
pala vrns ou por escri pto ele modo inequi v oco», 
refere-se o a1·t. 7° da. lei tio casamento civil, 
acs surdos-mudos qur, irnposs i.b'ilitados de 
f a i h1.r e de ou vil'. são considerados inc,•pazcs 
de Jar um consentimento perfeito p~m o ca-
samento. 

A sciencia, p0rém, por mei o de processos 
cspec iae;:; conseg uiu dar-lhes uma suffi cient.e 
inst.rucçíi.o e um preparo :1c(eq uado, de modo 
n poder -~ m , quaDdo nii.o ::w a lphabetL'S, ma-

s 
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nifestar com certeza e consciencia 9 que 
Séntem e o que querem, a sua vontade de 
celebrar o seu consentimento á realização de 
q ualqucr contracto e, portanto, do casa-
mento. 

O Codigo, no entretanto, eliminou tudo isto 
-parecendo deixar a questão sob a sancção 
da regra geral ele incapacidade consagrada 
no art. 5° da parte geral e, noste caso, são 
absolutamente incapazes de exercer por si, 
isto é, podando fazel-o por outrem, os actos 
dct vida c i vil: 

l. o Os menores de 14 annos, de ambos os 
sexos ; 

2. o Os loucos de todo genet'O ; _ 
3. • Os surdos-mudos, sem educação que os 

habilite a fazer conhecida a sua vontade. » 
No art. 7°, porém, declara o Codigo que a 

incapacidade absoluta ou relati va é suppl'ida 
pelo modo estabelecido na parte especial do 
Cocligo. . 

Na parte especial, no emtanto, suppre-se 
apenas a capacidade dos menores (arts. 226, 
§ 10 e 230), nada define-se quanto aos de-
mais incapazes . 

Prevalece quanto aos loucos de todo ge-
nero e os surdos-mudos a incapacidade ablO· 
luta de poder contrahir cas::tmento ? 

Voluntaria ou involuntariamente, o Codigo 
incorreu em uma omissfio susceptível de 
graves consequencias. . 

Teixeira de Freitas estabelece tambem na. 
pa:rte geral do seu «Esboço de Co~igo Civil» 
a mcapacidade absoluta para praticar acto 
algum da vida civil que seja valido: 

1.0 Dos menores impuberes; 
2. 0 Dos a,Jienados declarados por taes em 

juizo; 
3. 0 Dos surdos-mudos que não sabem dar-

se a entender por esçripto. . 
Na parte espeeilj,l, porém, quando trata 

dos impedidos de casar os inclue, fazendo re-
missão expressa no art. 41 da parte geral 
que os enumera. 

E' este o exemplo que quizer,tmos ver se-
guido pelo Codigo de cujo silencio póLle de-
duzir-se a celebre theoria dos iotei·vallos 
lucidos, produzindo consentimento valido para. 
o casamento. 

Entre nós adapta-a. Felicio dos Santos, 
fundando-se em que o casamento não é 
um contracto e por __ conseguinte não pôde 
ser regulado pelas regm_s dest~ (nrts. 660 
e 687.) 

Foi á <ombra do principio geral que, em 
França, depo is de se haver riscado do pro-
jecto de Corligo Civil do Conselho de Estado 
o a~t. 3" que declarava incap(lzes de con-
trahir casamento « os interdictos por causa 
ele 11emoncia e de furor» deantt~ da obser·· 
vação de Cambaceres, de que esta prohibição 
«não era si não a consequepcia natural da 

.. 

regra geral que exige para o casamento um 
consentimento valioso », qHe depois de se 
haver recusado ainda, após a redacçfio de-
finitiva elo Codigo a inserção de um artigo 
«que fixasse como regra certa que o inter" 
dieta, por causa de demencia e furor, não 
tinha a. capacidade necessaria para dar um 
consentimento valioso, ainda mesmo que elle 
tivesse intervallos lucidos » . sob o mesmo 
motivo de inutilidade, em face da disposição 
geral sobre o consentimento, se conseguiu 
firmar a doutrina e a jurisprudencia da ca-
pacidade dos interdictos pol' demencia e furor 
para con trahir validamente casamento q uanrlo 
em intervallo lucido. 

Em toJos os paizes ci vilisados considem-so 
hoje o livre consentimento das partes com a 
condição fundamental do casamento, com a 
sua razão de se t'. 

E' da essencia do cont.racto matrimonial 
que elle- mai_s do que qualquer outro -
seja a. obra da vontade livre, sã e perfeita. 

Para qLle, porém, isto se realize, para quo 
o consentimento seja ao mesmo tempo o. pro-
dueto da l iberdade e d11 vontade, para que 
el!e seja consciente, & condição essencial 
que não possa validamente emanar de pes-
soas attingidas de alienação mental - de-
meneia, imbecibilidade ou furor. 

Esta é a regra. que se acha igualmente in-
scrjpta em quasi todas as lt~gislações em 
term9s expressos - e para assegurai-a, asso-
ciam-ise a moral e o direito, a hygiene e a 
physiplogia, os interesses perma~entes d<t 
família e da sociedlLcle, que não podem per-
mittiz: a perpetuid<tde, pela transmissão he-
reditq.ria,. da Ioucma, qualquer que soja a 
modaFdade e o griLo que elh revista. 

Por estes múti vos preferimos o § 5" do -
art. "(0 da lei do casamento c i vil ao § 9" do 
art. ~26 do Codigo. 

Na concisão do artigo pocler-se-ha notar 
que fica uma longa margem ao criterio ela 
j u risgrudencia. 

Nãq vemos nisso inconveniente. Nos diffe· 
rentes casos comprehendidos na disposiçfio 
alludida, as decisões da justiça dependem ne-
cessariamente ele circumstancias o factos 
particulares a cada especio. « O maior acto 
de sa];Jedoria do legislador é o de entregai-os 
á sab13doria dos tribunaes. Não é nem pru· 
dente, nem possível, que estes casos de 
excepção, em toda mataria, sejam sempre 
espec~ficadamente determinados pelo legis· 
lador. 

·A lpi não deve fazer por si mesma o que 
clla por si mesma. não póde bem fazer. Deve 
deixar á. sabedoria de outrem o que e li a uão 
poilerta de antemão regular por sua propria 
.sabed~Jria. »São palavras de um mestre. 

Substitua-se, pois, o n. 9 do nrt. 220 
pelo ~eguinte, fazendo-se na numeração das 
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outras disposições as competentes altera-
ções : 

N. 9. As pessof1S que, por q ualquee mo-
ti v o, se acharem, coactas, ou não forem ca-
pazes. de dar o seu consentimento, ou não pu-
derem manifestai-o por palavras ou por 
escripto de modo inequivoêo. 

lO. l) raptor com a raptada, em quanto 
esta não estiver em Jogar s·eguro e fóra do 
poder delle. 

Ao n ._ 6 o Deputado Adolpho Gordo propõe 
que SeJam accrescentadas as palavras -
ai nela na:o clissolviclo - depois da palavra -
casamento,- ficando assim restabelecido em 
toda a sua integridade o § I o do art. 7o do 
decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1891. 
Acceitamos. 

Ao 'n. 7 apresentou o mesmo Deputado 
emenda: suppressiva, e o relator do parecer 
tio Instituto dos Advogados, emenda p::~ra que 
~e o subst_itu~ pelo § 7° do. [trt.: 218 do pro-
Jacto Clov1s, simples reproducçao do art. 7", 
!:i 3o do doere to n. 181, ele 24 de janeiro de 
1800, de fó1•ma a ficar redigido assim : 

7° . O conjuge adultero com o seu co-réo 
condemnado corno tal. Acceitamos a emenda 
suppressiv::t do Sr. Adolpho Gordo. 

O direito romano e o ca.nonico admittem 
o impedimento do § 7°. O Codigo Francez 
(art. 298), o austríaco (art. 167), o hespanhol 
(art.84, § 7°)eoportuguez (art.l058, § 3") 
-o consagram. Não o contemplA-m, porém, 
o aegentino, o italiano, o novo projecto de 
Codigo ~ivil da ~nissa e outros. Na Ingla-
temt pode o conJuge culpado desposar seu 
cumplice. «Julga-se afé que faltou aos prin· 
clpios da honra, diz Glasson, o homem que 
depois de haver seduzido uma senhora casada 
não repara sua falta, des[iosando-a ».'(Clovis 
Bevilaqua, Dir. de Fa~., § 13, pag. 77). 

Ainda em harmonia com a emenda apre-
sentado ao art. 3fi9, propõe o Q)putado Adol· 
pho Gordo que ~eja substit 1Jido o n . 13 pelo 
seguinte : 

13. A mulher viuva ou separada do ma· 
rido por divorcio, nullidade ou annulla ção 
d? casamento, até dez mezes depois da. 
vmvez ou da sentença que declarou uuiJo ou 
annullado o C[tSamento, sal v o si, depois desta 
ou daquella, e antes do referido .praw tiver 
algum filho. Acceit[tmos. 

O projecto Clovis Bevilaqua dispunha que 
não podia.m contrnhir casamento as mulheres 
menores de · quinze .annos e os homens me· 
nores de dezoito. (Art. 218, n. li). 

A Commissão Revisora, de accoi'do com o 
projecto Coelho Rodrigues, c o decreto 
n. 181, de 24 de janeiro de 1890,- fixou 
aquella prollibição aos homens menores do 
dezeseis e ás mulheres menores de quatorze 
aunos. -

O relator do parecer do Instituto dos Advo· 
gados pediu o restabelecimento do, disposição 
do projecto Clovis Bevilaqua. 

Na fixação da puberdade reina extraordi· 
naria divergencia entre os codigos das di ver• 
sas nações, o que vem confirmar os sabias 
conceitos de Portalis, ditados pelo bom sens<J, 
pela experiencia e ratificados pela sciencia. 
« A natureza não precisou de uma maneira 
uniforme o momento em que o homem 
vê desenvolver-se em si esta org-aniza-
ção regular e ·animada que o torna proprio 
para reproduzir-~e. A época deste des-. 
envolvimento varia, Eegundo 03 diíferentes 
climas, e ainda sob o mesmo clima ella não 
poderia ser a mesma em diversos indivi· 
duos. Mil causas a adeantam e a retardam. 
g• preciso, no entretanto, que haja uma re· 
gra, e que esta reg-ra seja geraL E' sabio., é 
necessario, porém, que a lei que estatue sobre a: universalidade das co usas e das pessoas, 
aclmitta, prescreva, fixe uma idade em que 
se presuma que t odos os homens tenham 
attingido a este momento decisivo . que pa· 
rece iniciar para elles uma nova existeocia. » 
De accordo com estes princípios, o Codigo 
Civil Francez fixou á puberdade a idade 
de 15 annos para as muiheres e de 18 para 
os homens, idade que fôra, até o advento da 
Revoluçi'io, de 12 para aquellas e de 14 para 
eiltes. . . · 

O Codigo Civil Francez encontrou imita., 
uores, e hoje a mesma doutrina consagram 
os couigos da Belgica, Italia e Roumania. 
Outros foram mais adeante. 

A Hollanda, a Russia, a Suissa e a I-IungriQ. 
fixaram a irhde de 18 annos para os homens 
e de 16 para as mulheres, a A!lemanha fixou 
de 21 e 16, a Suecia de 21 e 17, o Perú de 18 
e 14, a Servia e o Caucaso de 15 e 13 para 
os homens e as mulheres, e a Dinamarca de 
20, a Noruega de 15 e a Austria. de 14 para 
ambos os sexos. 

Nos Estados Unidos- em que cada Estado 
é livre de legislnr sobt•e o direito civil, na 
variedade das legislações, prima o limite do 
Codigo Civil Francez. 

A puberdade do direito cMonico ele 14 
annos para os homens e de 12 para a;; mu; 
!heras foi mantida na Europa, apenfl.S . n[\o 
Inglaterra, nos tres reinos meridionaes de 
Hespanha, Grecia e Port,ugal, c na Amorico. 
uns Republícas do origem hospanhola- Ar-
gentina, Chile, Mexico e Uruguay. 

A tendencia g·eral é para elevat' o limito 
da idade para o casamento, tendo em attcn~ 
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ção não simplesmente -a puberJado-· isto é, tnlo dos AJ vogadoo, que substitue o aispo-
a aptidão para procrear, m as, o d:Jscnvolvi- sitivo elo p1•ojecto pelo seguinte : 
menta intellectual e moral, unicos capazes Aet. 226 § ll . As mulheres menores de 
de dar aos nubentes a exacta comprehensão ·quinze (IHnc'S e os homens menores de ·deze-
dos deveres e responsabiliclt<des que decorrem seis. 
de seu novo estado . 

Desta corrente de idéas é fervoroso sectn.rio CA PITULO Vil 
o insigne E. Lauren t, que, no seu p1·ojecto · 
de Codigo Civil Belg . .~, estabelecia que os Art . 270. Di2! este artigo: «E' tn.mbem 
futuros esposos deviam ser maieres, (artigo nullo quando não tiver sido contrahido pe-
141), afastando-se do Cocligo Civil- Francez, rarrte auctoriclade competente. 
que elle entendia haver se inspirado sómonte A r.leclamção da nullidade neste caso não 
em razões physiologicas, com man.ifesto dos- poderá ser allegada si j[L tiverem decoerido 
preso da educação moral e inteltectmtl, vendo dous antJos depois da celebração do casa· 
no casamento, em vez da« união das almas>,, menta. 
a simples união dos corpos e 0 meio de pro- Art. 272. A declaraçiio dest L~ nullidade 
pagar a especie. pó::le ser requerida por qw1lquer péssoa que 

nella tenha. interesse, ou pelo orgão do Mi-Este- o ideal physico do antigo testamento, nisle1 io rul.Jlico. » 
que por isso permiltia a p ::J iyg.tmin; a regra Segundo 0 pa,·ccer ela Commis,ão da. Facul-
do direito canonico, que a tomou tio · empres- D 1 d' 
t . 1- ·t d_ade Livre de ire ito, semellantes \ _,spo-
lffiO ao c 1r01 o romano, que, -por sua vez a SJções cncen . .tm « uma perJgosa novzdade 

fôra buscar em Athenas e Constnntinopb, que póJe degenerar em porta larga para 
onde ella dominava por motivos de or·dem po- gr,tmles abuEos )), porque, néin 0 projecto, 
litica que visÇLvam, de prefel'encia, o (lU- nem 0 de~reto n. 181 (lei do ctsamento civil) 
gn;~ento da população· em execução- desigNam a auctoridade com-

. A igual distancia <los extremos da opinião petente p :r,t présiJir ao casamento, pois que 
de Laurent e do direito canonico e romano o preceito do art. 110, determinando que, 
adaptamos o limite diveeso fixado á aptidão emqu1nto não fossem Cl'ea•los os Jogares de 

.matrimonial de um e outro SC' XO pelo Jli'O· oflicial privativo do r egistro civil e de juiz 
jecto Clovis Bevilaqua., entendendo que elle dos casamentos, as funcções daquelle · serão 
consulta sutricientemente e sumoientemente exércidas pelos escJ•ivães de paz, na. fónn:t 
concilia as condições physicas e moraes que do decr+to n. 988G, de 7 de março de 1888 e 
o casamento reclama para poder correspon- as dest~ pelo: respectivo juiz de pnz, quando 
der aos Eeus multiplos fins. na pre~! dencia do acto «ti verain um caract.er 

Com a fixação daquelle limite nós evi- tra.nsitgrio » desde que a orgauiS<\_ção 3udí-
taremos, no .interesse da. sociecla.Jo, llas fa- ciaria ·pa3sou a ser constitucionalmente p"i- . 
milias e dos proprios cJnjuges que «uniões vativa ~os Estado~. excepção felta. da do Dis-. 
prematuras não se antecip9m á ffi(\tnl'idade tricto F'ecleral . · 
da natureza, permittindo a seres, apenas . o casr meilto é instituição de direito civil, 
sahidos da esterilidade da inf<~ncia, perpe- direito enja uoidade n. Constituição manteve 
tuar em gerações imperfeitas_ sua propria attr,ibü)·ndo á União o cleyer de garantil-a c 
debilidade>>, antecipaçoãG que o .projecto per- asseg.ural-a, ,garantia e asseguramento que 
mitte, como o permittla a le'gislação franceza só podem officazmente realizar-se por meio 
anterior á revolução, da qual pôde dizee de leis g e1'U.ei, uniformes, obrigatorias. 
Bouteville- «que produziriam os mais fu· A faquldade deixada aos Estados para le-
nestos resultados si, melhor (\Conselhados gislar ~oi.JT'e o .p ~ ocesso não póde ter a exag-
pela natureza do que pela lei, a quasi uni ver- gerada amplitúde de ir até o ponto de des-
salidade dos cidadãos não se tivesse abslitlo conhecer e annulbr ·n. competencia maior 
de usar della». deixathl i1. União, já acima. dissomos. Inhe-

Por estes motivos o mais ainda por ter o rente r-o rlireito de leg-i-slar soi.Jre o castt· 
Codigo, de par com pe rmittie o casamento monto, attributi vo deste , noite implícita-
ás mulheres de 14 e aos homens de 16 anuas, mente f!Outiclo c~ t:'t o de prover c gara1~tir a 
adaptado o principio contido no art . 026 do sua existencia, offcctividarlc e pratica por 
projecto Clovis - da emancipaçfio ele direi to meio d;} reg11as, disposições, formalidades e 
dos menores pelo simples Ül c to do casa.- exigetJr.ias. 
menta na idade legal, o que ainda torna A lei do casamento civil vigOJ'ante em 
mai s necessario.á elevação da idade, q1181' do toda. a Repnblica , uniformemente, ct'eou du:ts 
homem, quer d<t mulher, como condi ção o ntida~! cs distinctas , com fu!1cções di v,JI'~ns e 
es~enci a l á validade _do casa mento, propo - inco nl'r~ndivei s : uma par.1. pres idi L' a cei o· 
mos a acceitação da emenda- sobejamente braçilo do casamento, outra p:tra antlien~ 
justificada- do J'~l ator do p:~.recer r lo Jmti- ti ca l-a ,- juiz e ofificiÚL uo registro . 
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AS clisposições desta parte d11 lei do casa- simples testemunha, é um espectador passivo 
mento civil foram textualmen te com pendia- do acto, como quer o parecer: E. Lourent 
das ou m13lhoe- inseridas no Codigo. (Cn p. V, responde: 
arts. 241 a 263) . Ao. contrario, portanto. do « Não . O oillcinl do estado civil .não é uma 
que diz o parecer da Commi:>são, quanto ó.lei simples testemunha, um espectador, porque 
uo casamento civil, esta dispõe que h11ja sua presença é necessaria para a existeocia 
uma auto1·iclade que presida ao ca~.amento e, mesma do casamento ; nilo ha. casamento 
expressa.mente, a designa. qllando não ha official de estado civil, como 

As faltas ou omissões tlo presiden te do não ha casamento sem consentimento. inutil· 
acto estão previstas expressamente, e ex- mente ~s partes comentirão, inutilmente 
pressamente se lhes commina penas quando seu consentimento seria authenticamente 
destas forem passíveis. (Arts. 290- 291 . ) constatado. Si não ha. official de estado civil, 

A presença õa auctbridade lega lmente ou si o officia l não declara que os esposos es-
CI'eacla para presidir a celebração do casa- ·tão uniúos pelo cu,samento, não haverá ca:-
mento é necessaria ú validade do' mosmo? snmento. » 
A sua ausencia ou falt<t vic ia-o, eiva-o de 1'\o meio , porém das doutrinas que se cho-
nulliúade '{ ca.m , mais na appareucia do que na reali· 

Sim. Só serão considerados válidos, diz o datle, umas considerando a !'alta do offlcial 
decreto de 24 de janeiro, art. 108, os casa- competente uma nulliclade abso luta, outras, 
mentes celebrados no Brazil si o foJ'em de uma nullidade relativa, umas que a consi-
accordo com a disposição da. lei. « A nu.Jli deram um vicio que não se distingue da. clan-
dade ahi prevista é fundan~en tal no sys- destinidade, de fórma que não propriamente 
tema inaugul'ado pelo decreto de 2! de ja- por ella, mas per falta de publicidade, dar-
neiro, envolve uma questã0 social qne não se-ha. a nullidacle, outras que a consideram 
tolera. abrandamento no seu im perativo. Ou uma condição absolut~1, isolada, independente, 
a lei annullar-se-ha a si mesma ou ter<\ <le indivisível , i nsuscepti v e! de mais ou de me-
sellar com ahsolut<J. e insupprivel _n ullidacle nos, cnp •Z por si só de acarre tar a nulli-
os casamentcs contrahirlos sem as f'ormali daue, muito di!Tercnte da publicidade em que 
clades por ella prescriptas, mesmo porque o concorrem outeas circumstancias particula·-
erro e a ignorancia de direito não excusam res e elementos d1!Terentes, e preciso quo aosi-
em nosso ~ystemrt juridico. (Clovis Bovi- gnalemos que aos tribunaes foi deixada plena 
laqua Direito da Familia, pag:, 1'12 .) discr ição , corno no casJ de clanuestinicidade, 

Em França, onde rt lei dispõél que «todo para apreciar c julgnr, tendo em attenção a 
casamento que não for contrahi<lo publim- gravidade dos factos, a intenção das partes, 
mente e que não f<>t' crlebrado deante do a sua boa ou rnó. fé, de accordo com a moral 
official ,publico competente, r óde ~er at tco.do publica e pri vad~. .. · 
pelos proprios esposos , pelos interessados ou Diz, porem, o parecer allutlido-que «O que 
pelo Ministerio Publico », onde., portan to, faz a prova elo casamento é a imcripção do 
não tem o c1racter imperativo elo nosso, 11 termo no respectivo registro.» 
incompetencia da autoridade qne o deve-pre- Essa inscripção-que affirma, garante, por 
sülir é uma das causas de que póde resultar assim dizer, aos conjuges a posse do estado, 
nullidade absolnt a, insmceptivol de ser snp- ó a uilirnwção solemne de que o acto foi 
pricla quer pelo tempo, quer pela r a ti fi cação celet.rado com a devida solemnidacle, con-
daquclles a quem caLe a acção ele nullillade. sistente 11ll presença do {unc.ciona 1·io . publico 

·(Baudry-Lacantenei'ie, png. 311 .) e de duas testemunl1as. » 
A doutrina e a jur:sprudencia eobre o as- O Projecto prescinde, pois, da autoridade 

sumpto teem variado, mas, em todo caso, especialmente encarregada de presidir o 
estilo longe de suffragar a. opinião do pa- casamento ou antes-quer que esta seja o 
recer. proprio ofricial do registro, quer que seja a 

« A mais g1'ave das nullidades, diz Porta- presençn, deste sufficiente para. validar o 
lis, é a que deriva de um casamento, que não acto, si bem podemos apprehender o seu pen-
foi celebrado publicamente e em presença. do sarnento quando falia ele funcciona?:io publico 
official civil competente. - · -de modo indefinido e vago. 

Esta nullidade dá acção nos paes e ás Não. A-cérteza do casamento, a verdade 
mães, aos esposos, ao Ministerio Publico e a da sua eelebração, a realidnde de sua exis-
todos que teem interesse no casamento. EI!a tencia não podiam ficae á mercê ele con-
não póde ser revalidada nem pe la posse, jecturas ou presumpções, por mais fundadas 
nem por acto expresso ou tacito da vontade e verosimeis que sejam . 
das pa.rtes ; é indetinlda e absoluta. O legislador aosim o comprehendeu e sen-

Precisamente quanto á competencia da tindo a necessidade ele subtrahi!-as á fallibili-
autoridade que deve presidir a celebração dade e inconstancia elas provas testemunhacs 
do c-asamento é á opinião ele que ella e uma e outras semelhantes, rodeou o casamentot 



02 CODIGO CIVIL BRAZILEIHO 

ni1o só do formalidades de terminadas e r i- dade do (a c to quanto à sua- realização e :,co 
gol'osas, assecuratorias ela publicidade, com? modo por que se realizou. · 
:iclton um mcrio ele comprovlU' a sua realt- Póde servir para comprovar .i udicialmentc 
zn.çilo, imprimindo-lhe o caracter de authen- a sua existoncia legal ou a sua ínsu'bsiste nch 
~ic idade, e gar,mtindo-lhe, simultaneamente, pela constatação da omissã,o de formalida-
a con8ervação . des essoncí:ws que virtualmente o annullam. 

A importaucia, o c11racter, a funcção, a E' o corpo de delicto da validade, como da 
ra7.ão de ordem socia l do registro são incon- invalidade do casamento. · 
tostavois. O Codigo dá-lhe um valor proeminente, 

A neccsslUado do conservar e distinguir nunca, porém, ab3oluto, irrevogavel, ipcon· 
as famili.as introduziu de ha muito, entre os trastavel. 
povos civilizado~, registros publico~, onde ~ão A prova .m~1is natur\).l do casamento é, evi-
oxal'aLlos o nascunento, o casamenGO e o oblto dentemeute, a que resulta da sua celebração 
(los cidadãos. Dest'arte al'l'edou- se a difficul- attestada pelo acto lavrado no competente 
dM1e o o perigo elas provas testemunhaes ; registro . · 
deu-se um titulo t<uthontico á posse e se A lei do casamento civil preceitua, porém, 
forn ceuaos cidadã.os uma segura fiança, úOll- que quando houver indicio de que, por culpa 
tl'a perda, omissões ou inexactidões dos ti- ou fraudo do ofricial, o acto do dtsamento 
tu los domesticas. A grf1ode famili::t social deixou ele ser inscripto no livro competente; 
constitui.u-se o fiel depositaria dos primeiros os conjuges poderão suppril-o pelos meios 
o mais essonclaes titulas do homem ; e assim subsidiarias aelmittidos para supprir a falta 
devera sor, porque não nasce oHe uoica- do registro do;; demais actos do estado civjL 
mente para si ou para a sna família, mas (Art. 54.) 
ta.mbem pa.t·a o Estado. Estes registros são A lei,pt·evendo que poderiam ser illusorias 
oo mmuns aos indivíduos, sejam quaes forem todas as precauções estabelecidas parJ. ga· 
as distancias que entre elles existam de - rantir a posse do estado elos esposos, não 
condiçi:lo de funcções ou de rique~a. Desti- podia deixar de vir em seu auxilio, faciH-
nadas a marcar as tres g-randes épocas da. tando-lhes o modo de restabelecerem a prove! 
vida, el!es nos recordam que nascemos, que da realidade do acto, culposa ou fraudulenta-
nos reprolluzimos e que morremos todos mente omittido. 
segumlo as mesmas leis, como q11e nos de- E a razão, diz douto commentador do de-
monstram que a natureza nos Cl'ia iguaes, ereto n . 181, de 2,1 de .ianeiro de 1890- é que 
som, comtudo, nos fttzer semelltantes-pares « sencl~ o. casamento perfeito pelo consenti· 
magis q~tam simites; e que as tlissemelhanças . menta reetproco das uartes, claclo em. presença 
vroveem de uma organizaçi1o mais fdiz ou ela aut~1·idade competente, antes mesmo que o 
mais b m cultivada do dil'cito e da proprie· acto t~nlla sido redigido, é claro quo o re· 
dado, das convenções sociaes que, si não são gistro não é da essencia do casameottl, o que 
Llo direito nó.tUl'o.l pt'0pl'iamentc dito, nem só é exigido para sua prova. . 
por isso süo menos respeltaveis, nem menos · A ·ài~posição, em vez, pois, de })erigosa, 
necessn.rias. (Discours de Simeon, 6. la séance como 11ensa o . parecer, é rigorosamente ne-
du 17 ventosa, an . Xl) cessaria. 

O meio, pois, que o legisll\dor estabeleceu A SHa eliminação tl'ará grave damno a 
ptna garMtir aos cidadãos, por meio do um constituição legal da família, facilitando 
tit~tlo at~tlwn.tico, a posse do seu estado,« é o uniões illegitimas. 
que em direito se denomimt p1·ova, isto é - As leis dos Estados teem de subordinar- se, 
tt somma dos motivos gerwLlores da certeza ou melhor, de vasar-se no molde que a lei 
dos ftwtos, como define Mittermaier. Assim rederal. traçar :'1. celebração do casamento. 
sendo, a proV<1 mais natueal do casamento é O Jl\Odemissimo projecto do Codigo Civil 
evldontemonte a que resulta da sua ceie- Suisso não só impõe aos cantões a obrigação 
bl'ttçõ.o, atte t:1da pelo acto l:.wra.do no re- ele « fornecer á celebração do C· sarnento salas 
gistt·o civil. aprop!'ia.das» (art. 137), como estabelece as 

Mas a oertidU.o não rttz o casamento: prova formalidades que teem de estabelecer suas 
que elle "foi fei.to . O g ue faz o casamento leis en1 certos e determinn.dos casos, (art. 141). 
vn.lioso e perfeito ó o livre consentimento Os inconvenientes que podem resultar da 
das p:ntes, dado solenme e publicamente, faculd.ilde ctiscricionaria deixada aos Estados 
de act'ordo com as forma lidades e exigen- para l~gishJ..r sobre tal assumpto·-apontou-os 
cias preestabelecidas pal'a assegura. l-o e ga- o autor do projecto elo Codigo C i vil Dr. Coelho 
l'O.llti l·o. Rodri&~ues, na exposição de motivos de que 

O regislro é um simples documento de o precedeu. 
nonstataçl\,o do que se pa,ssou: f<:1.z a prova « Nqs Estados Unidos, diz elle, os inconve-
de que o casamento reo.lir.on-se on nfio nas nientos da variedade de legislação (que em 
condições e::~:igiclus pala lei, oxpritlle L\ ver- parte Jit tem sido utlifica.da) ützem-se S,entir 
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toLlos o> dias, por todlt a parte e ntts relaÇ'ões 
mP.is importantes, a começar pelas da fa-
mil ia. 

Um individuo que não ·pódo casar legn,l-
mcnte em um Est~do é inteiramente desim· 
podido no vísínho; dons conjtrges que: acham 
<.lifficuWades pura romper o vinculo, que os 
incommoda, no seu Estado, podem conse-
gui! -o f'&eilmente mediante a simples trans-
posição de um rio, ou rle outra fronteira 
apenas ideal . » 

Si o parecer da Commissão da Faculdade 
Livre !lo Dlreito entende que as formali-
dades exigidas pelo Codigo são excusadas, 
(]Ue o presJrlente do acto é uma autoridade 
dispcnsavel, bast<.tndo o official do registro, o 
c;uninho a seguir ora outro .: pl'OlJÔl' a eli· 
minação Lla autoridade especial, privativa-
mente encarregada de presidir o acto e trans· 
ferir ao official do regrslro as ·suas attri· 
buiçõcs, fazendo ã.s :aecessariafl modificações 
nos artigos que as enumeram e definem. 

Admittir, porém, a existencia daquelle 
funécionn,rio especial, mas pretender que ·a 
sua falta seja indi.tl'erente · á validade do 
acto, é o que não se comprehende. 

A nossa lei ' cerca incóntestavelntente a 
celebração do casamento . de formalidades e 
exigenr.ias, dispensadas em muitas legisla· 
ções, que demasiadamente· as simplificam, 
reduzindo o casaq1ento a um simples con-
tracto consensual. Assim, por exemplo, a do 
Japão, onde não se exige a celebração qual-
quer fOt·malidarJe preliminar e prescinde-se 
no acto de presença de qualquer funccional'io 
puiJ!ir.o ou ministro de culto. (Lehr. Le Ma-
riage et le Di vorce. 638, pag; 283). , 

Entre nós já se pretendeu reduzil·o a @:\tas 
condições, propondo-se a dispensa da pre-
sença. do juiz no acto do casal]Iento, que se 
eiTectuaria perante o official do registro . 

A tentativa, porém, não ving·ou, e foram 
tão substanciosas as razões com que se a 
ropelliu, que· não nos podemos furtar ao pra-
zer de textualmente transcreve! as: 

«Não nos parece justo nem mesmo compa-
tível com a índole de tão importan te con-
tracto, que seja excusada a pessoa do juiz 
togado ou popula1'- conf'orm() a organisação 
judiciaria peculiar a cada Estado. » 

Pela sua importancia social, a celebração 
do casamento. civil não póde prescindir da 
intervenção do juiz emprestando ao acto 
primordial da instituição da f11milia legitima 
uma solemnidade tal que não possa a reali-
zação do contracto confundir-se com· a de 
qualquer outro. São de toda a opportunidade 
as seguintes observações do erudito Co-
gliolo: 

« A luta presente entre a Igreja e o Esta,do, 
entre as influencias sacerdotaes e os prderes 
leigos lançou um grande reverbero sobre 

a luta passageira entre o matrimoLrio civil 
e o religioso, e não lta quem não veja como 
a contr·oversia pertence mais ao direito pu· 
blico que ao privado. Os princípios jurídicos 
siio ·evidentes: a importanc ia da família, a 
legitimidade dos filhos, os deveres conjugues 
são oousas em que o Estado deve intervir, 
e a sua primeira intervenção consiste em 
celebrar o matrimonio, que é o fundamento 
da familia. Os juristas o concebem hoje como 
contntcto e na verdade é um vinculo entre 
duas vontades - livremente estabelecido ; 
mas é wn cont1·acto Uio g1··ave p01· seus e (feitos 
que o Estado lhe i?Y~põe ttma · clete1·minadct 
forma solernne. Dos cont?·actos sob1·e as co usas 
moveis aos sobre as immoveis, destes á 
letra de cambio e ás sociedades commer-
ciaes, depois ás doações, e depois ao matri· 
rnouio, ha um augmento de rigor e solernni· 
dadcs nas fórmas, pm·que é venladei?'Ct a lei 
qtte tqnlo maio1·es formal·idades impõe o Es· 
tctdo qw.mto mais irnpoTtante socialmente é o 
actJJ. »(Parecer Alfredo Pinto sobre as emen-
das offerecidas em 2" discussão ao projecto 
n . 87 de 1900. ) 
· A maioria dos codigos ·modernos crêa uma 

autoridade competente prLra presidir a cele-
bração do casamento. Em gerdl esta au tori-
dade é o proprio official do registro ci vil. 

A sua falta não justificada ou não supprida 
por f'unccionario legalmente autorizado torna 
o acto nullo ou annul!f!.vel. (Cod. Apstriaco, 
arts. 30 e 41 ; Hespanhol, art. 101; italiano, 
art; 104 e Hollandez, 147. ) A legislação, 
portanto, de quasi todos os povos faz da 
competencia do . tunccionario que preside o 
acto do casamento formalidade essencial à 
validade delle. E' contra este principio que 
o parecer da Commissão da Faculdade Livne 
de Direito se insurge. 

Somos pela permanencia da disposiçüo do 
codigo que o consagra. 

CAPITULO VII 

Art. 272.- Dispõe este artigo:« E' annul-
lavel o casamento coutrahid.o com inrracção 
de qualquer dos ns. 9 a 15 do art. 226. » 

O Tribunal da Relação do Maranhão con-
sidera justificavel a annullCLção do casamento 
nos casos dos ns. 9, lO e li, sómente, isto é, 
quando se trata : 

a) de nubentos coactos, inclusive a raptada, 
emquanto não estiver em logar seguro e fóra 
do poder do raptor; 

b) dos que estiverem sob o patrio poder ou 
sob tutella ou curfrlella, emquanto não ti-
verem o necessa,rio consentimento; 

c) das mulheres menores de quatorze an-
nos e dos homens de dezeseis a unos. 

Quanto aos outros casos do art . 226, acha 
rigorosa a pena de nullidade do art. 272; 
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maxime já es tando estabeleciu_as n~s arts 2871 Art. 281. Considera se erro essencial sobre 
a 289-penas para as respect1vas mfracções. a p3ssot do outro coojugue: 

Si estas disposições, accrescenta o pal'ecer, 1_0 , a igonarancitt do se u esta1lo . civil ou 
não são sufflcientes para impedir os casa- reltgioso ; 
mentos nos caso3 figurados, que tratam, _2 ·, a ignoraucia de crime inafiançave l o 
aliás, de meros impedimentos, certamente na) prescrip to. -commettido antes do casa· 
a perspectiva da an nullação do acto não meuto ; 
terá mais efficacia, podendo, ao contrario, 3·•! a ignoraocitt de defeito physico irre-
servir l'[l.ra afrouxar laços que a lei deseja medmvel e anterior, como a impotencia., o 
garanti r e solidificar. qualquer motivo grave, incur,tvel ou trans-

Por estes e outros motivos combate opa- misslvel ; . . 
recer da Fi1culdade Livre de Direito a dou- 4o, o desvtrgun mento da mulher, si o 
trina do art. 272. . marido não tinln conhecimento desse [il.cto. 

E' regra de direito, diz elle, que a infra- O Codigo foi nesta parte mais previd·mtc 
cção :faz incidi r em pena, mas não vici ~ o que a mawr parte dos codigos modernos, no-
acto e que--onde lm imposição de pena, rne~damente o francez, fonte e modelo de 
esta impo;;ição importa revalidação. Or<1, o mmtos. 
projecto commína nos arts. 287 a 289-pena A tl_isposição do art. 103 de'Jte, admittlndo 
ás infracções dos ns. 12 a 15. O Codigo, por- a null1dade do cas1.mento por causa do « erro 
tanto, revalida os actos de que elles·cogitam. ntt pessoa» de envolta com.as tlisp0sições dos 
Ficam assim, excluídas estas hypotheses re- arts. 14_6 c 180, deu logar ás mais contradí-
valicladas, passíveis de annullação sómente I c tor1as Interpreta.çõ.ls. 
as elos us. 9 a li -as mesmas que o p<L- · . Tre~ ~ys_tenras _princi·paes deduziram se da 
recer da Relação do Maranhão consi.lera t ctes. dtsposiç<J.o mdefimda e vaga deste texto, con-
Releva ponderar, é o!Jservação rlo relator do serv~d;.t. , menos pela. certeza. das duvidas a 
parecer do lnslituto, que tez a mesma critic<t que ta.dar logar, do que pel S~- « despreoccupa-
ctos antecedentes, que O> impedimentos dos ção ela pueeza scientitica, tla sua obr~ »e pelas 
arts. 12 a 15 siio impedimentos impedientes, « Idéas muito confusas quo tiuham os seus 
ou p1·ohibitivos, isto é, que embora se oppo- autores >JJbre a lheoria dos contractos nullo3 
nham á e:lfectuação do casameulo não o tor- c annullaveis .» Apezar da opinião de Poe-
nam nullo, uma vez r.:lalistttlo, ao passo que talis, relato r· da parto elo codigo referente 
são derimentes-isto é, que não só se oppõem a~ casa.meuto, ele que o erro, na materia., 
á realização do casamento, como lhe acar- nao/ s~ entendia um simples erro sobre 
retam a nullidade, caso elle se eifectue, as as (ju dl-lades, a fortuna ou a condi.,·ão d;.t, 
dos arts. 9 a 11. pe1soa. a que. alguem se une, mas um erro 

qur . t~m poe objecto o. pessoa mesma, 
« dectdm-se que o erro referia-se não só á 
pJ~S~:t physica, como á pessoa c i vil ou social, 
1sto e-so!Jre as qualidades constitutivas ela 
pei'Sonalidade sob -o ponto.clo vista do casa-
mento . >> 

Acceitamos, port.a.uto, a seguinte emenda: 
Art. 272. E' anunlla vel o casamento coo-

trahido com infracção tle qualquer dos ns. 9 
a 1.1 do art. 226. 

Art. 277. De accordo com a emend<t ao § 11 
do art. 206, relativa a idade, como impedi -
mento ao cas(tmento, redija-se assim este 
at•tigo: 

«A annullação do casamento da menor de 
15 annos e do menor ele 18 só poder<t ser 
requerid::t pelo proprio cor.juge menor até 
seis mezes depois ele atlingir aquell a idade, 
ou pelos seus representantes legaes ou pelas 
pessoas mencionadas no art. 236, observada 
a mesma ordem, até seis rnczes depois do 
casamento. » 

Dispõe o Codigo: 
Art . 280. Tambem será annullavel o casa-

niento quando um dos conjuges houver con-
sentido nelle por erro essencial em que , 
estivesse a respeito da pessoa elo outro. 

'[odo o in di vi duo, dizia no Conselho de Esta-
tio Tl~ibaulleau, te~ qua_litlades essenciaes que 
cog_stttuem sua ex tsteucw. e o personaliz,tm ... 

!f' neste sentido que a palavra « pessoa» 
teq1· sido sempre empregada. 
. Qu:m to ao erro sobre ~s q nalidades poli-

tiCps, moraes ou sociaes do individuo, basta 
qu('l elle tenha :.tlterado essencialmente o con-
sentimento. 

E' uma questão de f;lclo e não de direito 
dei.xada á absoluta discreçEio dós tribunaes. 

No pr?jecto de Codigo Civil Belga E. Lau-
rent, S<Jltentando que a materia dos vicias 
te'P l!.ma imporlancia capital, e pondo á mar-
ge!n ~~ OJ?iniões doutrinaes, entendeu dar-lhe 
sol'uçao,dtspondo que« o erro sobre o individuo 
phy~ico ou sobre a pesso:1 civil vicia o con-
sei~trmento dos esposos e dá logar á acção 
de ~mllidade de casamento » (art. 144). Con-
ce9tcla em termos amplos e não restrictos, 
detxado em aberto a solução das duvidas 
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dificou a di sposição criticada, subsÜtuindo 
as expressões « qualquer molestia incuraveZ 
ou t r·ansmissivel por contagio . ou herança, 
pelas expressões, qualquer molestia incum-
vel e tmnsmissivel. » 

Ora, o pr•ojecto revisto afastando-se quer 
do projecto Coelho Rodrigues, quer do pro· 
jecto Clovis Bevilaqua, do qual apen~~os apro-
priou-se da palavra grave, consagrou o dis- . 
positivo vicioso da lei do casamento civil, 
art. 72, § 3°. 

Pelos motivos acima succintamente ex-
postos, o relator do parecer do Instituto dos 
Advogados propõe que seja subetituida a 
alludida disposição pela do projecto Coelho 
Rodrigues-art. 1914, § 3°. 

sobre as qualirlades constitutiva::; da persona-
lidade civil, esta disposição, em que o seu 
autor quiz concretisar a doutrina uo Cod igo 
Ctvil Fraucez, tal como ella realmente era 
sem as amplificações da doutrina, restric~a 
ao erro sobre o individuo physico e sobre a 
pessoa civil, incorri a no vicio do vago e do 
indefinido dos textos 'francezes (A vant -
Project de Rev. du Coei. Civ. F. Laurent. 
Vols. 1, 2, pags. 339, 310). As disposições do 
Codigo Civil Allemão (arts. 1333 e 1334) e 
a do projecto definitivo do Codigo Suisso 
sobre o assumpto-esta ul~ima estatuindo que 
o casamento « póde ser atacado por causa do 
erro na pessoa, oú quando foi contrahido sob 
o imperio de um erro decisivo sobre as qua-
ltdades pessoaes do conjuncto, cuj>> falta 
tornari:• a vida em commum insupportavel 
ao esposo enganado» (art. 146) não nos pa- Art. 281, n. 4. O parecer do Instituto dos 
recem satisfactorias. Mais previdente que o Advogados reconhece a necessidade de« ex-
legislarlor ttaliano que, depois de haver no pressamente» consignar-se no Codigo a mo-
projecto primitivo declarad? que só o erro es- dalidade do erro civil relativo ao desvir· 
sencial na pessoa, acarretarta a nulltdade do ginamento, para evitar duvidas, dada a in-
casamento, riscou ,definitivamente o adjecti v o certeza da doutrina jurídica, acoroçoada pela 
-essencial-sob o fundamento de que, em vez deficiencia do texto legal vigente. 
de restriugir o vago e o indefinido da palavra No regimen da lei do casamento civil com-
e?·ro, ao contrario augmentaria. a incerteza prehenc;ie-se que di ver gene ias e controversias 
e abriria novo campo á controversia sobr·e surgissem a respeito do assumpto. 
a comprehensão do que fosse ou não erro Com effeito, dispunha. a alludida lei : 
essencia l, o codigo revisto não só manteve Art. 72. Considera-se erro essencial sobre 
estas expressões, corno definiu e precisou a pessoa do outro conjuge : 
o que é erro essencial (Huc. Le Cod . Civ. 
Italien e Le Cod. Na poleon, Tomo 1, pags. 56 § 1. o A ignorancia do seu estado. 
a 60) , sem comtudo eliminar a possibilidade « Expre.ssão vaga e elastica, vacillante e 
de duvidas, como o demonstram as emendas equi vaca, o vocabulo «estado• empregado no 
que passamos a analyzar. dispositivo citado, em accepção indefinida. 

O decreto n. 181, cte 1890, art. 72, § 3° dis- o:fferece ao jurista um vasto campo de du· 
punha o mesmo que o Codigo, que, textual- vidas e difficuldades, sobre a sua verdacleira 
mente, o copiou, intercalando apenas, como sigmficação, legal e juridica»,escreveu Clovis 
já o fizera o Codigo revisto a-palavra g1·.;,ve, Bevilaqua. 
depois da palavra molestia. O dispositivo do E assim é. A divergencia não tem sido pe-
§ 3° do a Iludido decreto mereceu justas e quena entre a doutrina dos comrnen tadorel! e a 
severas criticas neste ponto pelos abusos a juriRprudencia.Para uns daquelles,<~sendo a.n-
que podôria dar lagar, facilitando extraor- nulla.vel o casamento, por erro essencial, o 
dinariamente os pedidos de annullação de disposto nos §§ I o, 2• e 3o do art. 72 do de-
casamento e, conseq uentemente, relaxando ereto n. 181, de 1890, constitue um verdn.-
a indissolubi lidade do vinculo conjugal, com deiro impedimento que devera estar classi-
as expressões« molestia incuravel ou trans - ficado no art. 7• (Autran). 
missivel poe contagio ou herança. » Com Para outros-«a lei, empregando a expres-
e:ffeito, allegou-se, ha molestias incuraveis, são-ignorancia do estndo-sem distinguir a 
mas não tra,nsmissíveis, como ha molestias especie de estado, comprehendeu tanto o 
transmissíveis, mas susceptíveis de cura e civil como o natural» que nos parece equi-
o intento do legislador, zelando os interesses . valer aophysico dos francezes. «A virgin-
da família e da prole, outro não podia ser dade é um estado natural, e, quando o legis-
sinão o de subordinar a annullação do casa- lador fez o emprego da phrase- ignorancia 
mento á reunião precisa destas duas condi- do seu estado, sem dizer que este estado 
ções,-serem incuraveis por contagio ou he- devia -sef' sómente o estado civil, quiz cer-
rança as molestias determinantes da nulli- tamente comprehentler nella o estado natu-
darle do casamento. ral, porque e SG\ condição, como da nata-

De accordo com estas criteriosas oberva- rez'1, não poderia deixar de ser conside-
ções o autor· da lei doca amento civil, con- rada como uma C<\usa para 8, annullaçKo do 
r;~olidando-a no seu projecto de C:Jdigo, mo- casamento, em attenção á boa fé do conjuge 

~.m 9 
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illudido·, como em muitos outros casos em 
que não póde se~· sóme~te considerado o_ es,-
tado civil. (Lyd10 Mariano. Commentarw a 
Lei doCas. Civ. pags. 86-87.) 

Para outros ainda-prevalecia a doutrma 
do conselheiro Lafayette-no direito ante-
rior : « Si houve erro, fosse ou não filho de 
dólo sobre a indimtidade da pessoa, ou sobre a 
qu111idade a ella inherente tal que, si 
fosse préviamente conlii.ecido, teria exercido, 
segundo presumpções razoaveis, decisiva 
influencia na deliberação do contraheute 
illúdido », caso era de casamento annullavel. 

Releva ponderar que, sustentando doutri-
na diametralmente opposta - Teixeira de 
Freitas reduziu a tres os casos de erro es· 
sencial, possível de acarretar a nullidade 
do casamento : 
" 1.0 Quando versar sobre a pessoa, isto 
é, quando um dos contrahentes acreditou 
ter casado com uma certa pessoa, entretanto, 
que o casamento foi celebrado com pessoa 
diversa. 

2. o Qua.ndo um dos contrahentes acreditou 
ter c~sado com pessoa livre, entretanto que 
o casamento foi celebrado com pessoa es-
crava. 

3.0 Quando a mulher se casar já pejada, 
-por obra de outro sem que o esposo o sou-
besse •.. (Esboço do Cod. Civ. Art. 1439.) 
. Por seu lado a jurisprudencia affirma 

que no conceito de e1·ro essencial capaz de 
determinar a annullação do casament9 por 
ignorancia do estado,esta vam comprehendidos 
os altributos, isto .6, modos de ser da pessoa, 
não susceptl.veis deaugmento ou diminuição, 
tão inherentes a ella que, si fossem prévia-
mente conhecidos, exerceriam, segundo pre-
sumpções razoaveis, decisiva influencia na 
deliberação do conjuga illudido, erri contra-
rio a qualidades, isto é, modos de ser pes-
soaes que se deparam em maior ou menor 
proporção, susceptíveis de augmento ou di-
minuição. E' a mesma ·doutrina do conse-
ll.teiro Lafayotte. De accordo com estes prin-
cípios, a ignorancia da falta de virgindade 
-equivale á ignorancia do estado e como tal 
ó considerada erro essencial nos termos do 
art. 71, combinado com o 72, § I do dec. 
n. 181, de 1890. (Revista da Jurisprudencia. 
Anno V. HJOI. N. XLU Abr. Pag. 368, 369.) 

A incerteza e a duvida resulta,ntes da di-
vergencia no modo de entender e applicar a 
palavrçt « estado » do art. 72 § 1° do dec. 
n. 181, de 1890, cessaram, porém, com o ad-
vento do projecto de Cod. Coelho Rodrigues 
que, no a.rt. HJI4 § lo, dispoz que constituía 
erro essencial para determinar a annullação 
do casamento « a ignorancia do est;tdo civil 
e religioso ..• » 

De accordo com esta modificação, que. 
valia por uma verdadeira interpretação au. 

thentica, a questão da virgindada e varias 
outras a que se prestava a elasticidade da 
palavra-estado-estavam excluídas da dis-
posição alludida. 

Si, porém, escapava a comprehensão do 
§ 1 o do art. 72 a questão da . virgindade, si a 
excluía o conceito restricto do vocabulo-esta-
do-implicitamente ella se achava contida na 
disposição do § 2° do mesmo artigo: ignoran-
cía de defeito physico irremediavel e anterior. 
(Clovis Bevilaqua, Direito da Família, capi· 
tulo III, § 24, pags. 148, 149. L. Coelho. Do 
casamento civil bra~ileiro, pag. 237, 239). 

Assim, pois, si no regimen da propria lei 
do casamento civil prevista e solvida estava 
ja, para muitos, a questão da virgindade, 
no do codigo fóra de toda duvida ella o es'á 
-dada a disposição do§ ll 0 do art. 281-
que explicitamente define e enumera como 
erro essencia~ capaz de produzir a ai:mullação 
do casamento - < o desvirginamento da 
mulher si o marido não tinha conhecimento 
desse facto:., (art. 2.'59). 

A omissão, portanto, que 10 illustre relator 
nota na legislação actual e para a qual pede 
remedio-acha-se prevista e definida pelo 
codigo. 

Não quer isto, porem, dizer que achemos 
completa a solução que este dá á questão, 
uma das mais difficeis e complicadas da lei 
matrimonial. · 

Por isso mesmo que a experiencia já nos 
d~monstrou o inconveniente de envolvel-& 
en;r fórmula geral e absoluta , susceptível 
d~ interpretações diversas, preferimos o 
m~thodo restrictivo, isto é, da definição e 
erfumeração das diversas modalidades do 
e1'ro essencial capaz de annullar o casamento. 

Debaixo deste ponto de vista, muito mais 
completas nos parecem as disposições do pro-
jepto da Commissão de Legislação e Justiça 
dq Senado, de 1896, em que coUaborou effioaz 
e ~ecisivamente o autor da lei do casamento 
civil, que teve assim ensejo de attender e· 
prreencher as lacunas e deficiencia.s da pro-
pnia obra, postas emevidencia }leia experien-
cii1 e pela pratica. 

Em grande parte as modificações intro· 
duzidas no projecto attendem tambem a 
judiciosa critica feita e. as emendas apre-
sentadas á lei do casamento civil, no projecto 
d€flei n. 28, de 1897, em que se incluiu ex-
pressamente como modalidades de erro es-
sencial «a moles tia grave transmissível por 
contagio ou herança, com particularidade a 
eyilepsia e a ,alienação mental de qualquer 
fóJ•ma, manifestadas antes do casamento». 

Substitua-se, pois, o art. 28 I, ns. 1 o, 2°, 3° 
e 4° pelo seguinte : 

Art. 281. Considera-se erro essencial SOr 
bre a pessoa do outro cenjuge : · 

l.' A ignorancia do seu estado civil ou re .. 
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ligioso, ou de sua identidade pessoal, ou da timam a sua creação, para coartar os seus 
integridade physica da nubente, si esta for possíveis abusos. 
solteira. . O projecto, diz elle, não se limita a distin-

2 .0 A ignorancia de crime infamante con- guir os direitos e os deveres dos esposos, um 
tra a honra ou contra a propriedade, anterior a respeito do outro, e sua situação em face 
ao casamento, ainda que prescripto. dos terceiros; elle estabelece entre ambos 

3. 0 A ignorancia de defeito physico, irre- e, por assim dizer, acima de ambos, uma sorte 
mediavel e anterior, como a impotencia ou de entidade mo:t:al- a união conjugal. E' a 
qualquer outro que imposSibilite a procrea- unidade mesma da familia que produz effei-
ção. tos - de um lado, quanto aos espos9s, obri-

4. o A ignorancia de niolestia asquerosa gados para com ella tanto quanto o são reei· 
grave e transmissível por herança ou conta- .procamente um para com o outro- e de 
gio, cómo a epilepsia ou a alienaçãó mental outro lado, quanto aos terceiros que teem o 
de qualquer fórma. direito de· neila confiar. Este elemento novo 

CAPITULO VIII 
·permitte attenuar consideravelmente o poder 
marital, ao qual de alguma sorte elle 
substitue, dominando elle, domina o marido 

Arts. 290 e 291. o parecer da Faculdade tanto quanto a mulher. Desta sorte, a 
Livre de Direito acha que a multa imposta cohesão da faJililia é perfeitamente mantida, 
nestes artigos ao juiz e ao official do Re· em theoria, pelo menos, sem que domine a 
gistro Civil é insignificante, attendendo~se á omnipotertcia marita:l. Tambem os partida-
gravidade das faltas ahi definidas. rios da emancipação da mulher podem 

Em vez da eliminação das multas, julga- estar satisfeitos; em parte alguma do pro-
mos preferível addicioaar-lhes a· sancção jecto impõe-se um dever de obediencia da 
criminal extendendo-as ás faltas dos arts.287, mulher ao marido. Os esposos se devem um 
288 e 289, e, por isso, de accordo com 0 Pro- ao outro fidelidade e assistencill. em :tterfeita 
jecto Coelho Rodrigues, própomos que, de· reciprqcidade- e eis tudo. E' justamente 
pois do art. 291-accrescente-se o seguinte : esta a preoccupação do Codigo Allemão, como 

Art. 392. As penas comminadas neste ca- em outra parte já assignalámos. Ahi não 
pitulo serão applicadas sem prejuízo das ou- se tala como no Codigo Civil Francez : o 
tras que no caso possam caber, na confor- rnar~do ~eveproteoção .à sua mulher, a mull~er 
midade do Codige Penal. A·applicação das obedtenc1a a seu. martd.o . (art. _213). .Assim 
penas dos arts. 287 (1. 289 será promovida _tambem no P~oJecto CIVIl CloVI_s Bev1~aqua 
pelos interessados e dos arts. 290 e 291 po- (art. 272), assim tambem no cod1go reylsto-
dem tambem ser pedidas pelos interessados (a:rt. 299)-~l se declar:a que «o marido é o 
e devem sel-o pelo Ministerio Publico. chefe da SOCiedade conJugai», estatue-se logo 

adeante que «pelo casamento torna-se a mu-
lher companheira e socia do marido», -(Cod. 
Bevilaqua, art. 279, Cod. rev. art. 307)-
eliminando-se a palavra « obedienci;t >:>: que 
envolve a idéa de subordinação, de d'epen-
dencia, de subalterneidade, para dar lagar á 
de «associação igualitaria ». 

TITULO li 
CAPÍTULO li 

Art. 302, n. 2. Não procede a critica do 
parecer da Faculdade Livre de Direito, quan-
ttr á disposição deste artigo, considerando-a 
« cerceadora do :r>oder marital sem vanta-
gem ou fmportancia pl'atica,» Ella é a ga-
rantia e a affirmação da reciproca igualdade 
de di·reitos que se reconhece nos conjugas. 

Esta doutrirta que melhor se affirma nos 
codigos modernos, já está de ha muito acceita 
por uns e entrevista por outros - dos nossos 
mestres. 

Os direitos da mulher, só os transmissí-
veis, passam para a pessoa collectiva do 
casal, não passam para o marido, disse Tei-
xeira de Freitas . 

Não quiz dizer certamente cousa diversa 
um commentador do moderníssimo Projecto 
do Codigo Civil Suisso, apreciando justamente 
algumas das restricções postas ao chamado 
poder marital, no intuito de confinai-o nos 
justos, razoaveis e naturaes limites que legi-

Em uma-palavra, diz ainda o commenta-
dor do projecto de Cod. Suisso, terminando, 
o casamento que não impõe á mulher o dever 
de obedecer ao. marido, submette os dous 
esposos a uma sorte de autoridade discipli-
nar. 

E' a lei mesma que, directamente, dá á 
mulher qualidade para agir, em nome da 
união conjugai. 

As suas attribuições não emanam de um 
mandato presumido do marido, ( Bulletin 
de Legislation Compa?·ée ns. 6 e 7,- junho e 
julho de 1901. ) 

O Codigo nada innova, mantém o dit'eito 
actual. 

O art. 302 repete textualmente o artigo 
1937, § 2° do Projecto Coelho Roarigues, 
que não póde ser accusado de ousadias inno· 
vadoras. 
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· A doutrina é a das no~sas leis e a dos 
nossos jurisconsultos. ( Teixeira de Frei tas, 
"Esboço do Codi,qo Civil, art. 1305, § 3° e 
Commercial, art. 141; Lafayette. Di?·. da 
Fam., § 39 ; Carlos de Carvalho, Dir. Civ. 
Braz·.,art. 1473 . ) 

« Tam bem não pó de o marido estar em 
juizo, sendo autor, sem o consentimento da 
mulher e, sendo réo, sem a citação desta, 
em causa que verse sobre a propriedade dos 
ditos bens, ou sobre a posse ou direitos rela-
tivos aos mesmos»- d1spõe o art. 701 do 
codigo Felicio dos Santos. 

Commentando-o, disse o autor : «é ainda o 
direito vigente. Estar em juizo, stm·e in 
judicio, quer dizer apreoentar-se perante um 
juiz ou tribunal para demandar, quer como 
autor, quer como réo. A questão judicial in-
teressa a ambos os conjug·es, e devem ambos 
comparecer.» _ 

Quanto á preferencia que o parecer dá 
«ao direito vigente, quando annulla'os litigios 
sobre bens de raiz em que a mulher não 
tiver interv indo » - sobre a doutr ina do Co 
digo, como si antinomia e collisão houvesse 
entre a q uelle e esta- não comprehendemos. 
O Codigo consagra o direito .existente. 

CAPITULO IV 
Art. 347. O art . 325 do Cocligo Clovis Bevi-

laqua dispunha que-« no regimen da separa-
ção de bens a mulher deve contribuir p~•ra as 
despezus da familia com um te?·ço dos rendi-
men/,os .de seus bens , si, por convenção, não 
tivesse permetticlo uma contribuição maior 
ou. menor.» 

«Mais equitativa seria a contribuiçã.o pro· 
porcional ao r·endimento dos bens de cada um. 
dos conj~!ges », opinou o Sr. Dr. Duarte de 
Azevedo. 

O Codigo revisto no presupposto talvez de 
tradUzir esta opinião - dispoz, modificando 
o projecto Clovis Bevilaqua, que,- em vez de 
« com um terço dos r·endimen tos de se~•s bens, 
devia á mulher no reg1men elas eparação 
de bens», concorrer « oby·igatoriamente para 
as despezas do cas~tl com l·!ma quota propor-
cionat aos r·er~dimer~ t os dos bens p1·op1·ios » 
(art. 347). 

Pensa o relator do parecer do Instituto 
dos Advogados qne os revisores do Codig-o 
Bevilaqua mal inter pretaram o in tu i to da 
critica ao Codigo Clovis Bevilaqua e, resta-
belecendo-o, entende que a mulher, na es-
pecie, «deve contribuir para as despezas do 
casal com os rendimentos dos seus bens, em 
propor·çao de 3eus have·res com 1·elaçcTo avs do 
ma?· ido. » 

J!:Rta."& proporcionalidade elo Codigo C i vil 
Por tug uez art. 1220), qtJe expressamente de-
termina que « o reg1men .da separação de 

bens não exonera a mulher de concorrer para 
as despezas elo casa,l com os 1·endimentos de 
seus bens, em proporçtío de seus have?"es », 
doutl'ina expressa -no commentario de Dias 
Ferreira ao art. 1112 do mesmo Codigo, em 
que se affirma que-« os conjuges hão ele 
concorrer para as despezas dos filhos em pro-
porção de seus bens, como em proporção de 
seus bens e rendimentos concorre para as 
despezas do casal a mulher separada de bens, 
conforme os expressos termos do art. 1126 
(Cod. Civ. Port. Annot. pag. 286). 

Esta a proporcionalidade de que buscara 
approximar-se o projecto Clovis Bevilaq ua, 
quando dispunha no art. 361-que, ((obtida 
peh\ mulher a separação de bens, devia co_n-
correr para as despezas do casal e ela educa:-
ção da prole com os rendimentos dos bens 
dotaes e mais com wn terç o dos bens pa?·a-
phernaes » ; esta a proporcionalidade que 
logicamente decorre do principio de igualdade 
que o Codigo procurou manter nas relações 
conjugaes. 

Assim, menos pela clareza da opinião do 
douto jurisconsulto paulista, do que pelo 
acerto e coherencia da doutrina que della 
deduziu o relator do parecer do Instituto dos 
Advogados, justificando-a tão concisa, quanto 
exuberantemente, adaptamos a emenda pro· 
posta, de fôrma a ficar o art. 347 redigido da 
seguinte fórma: 

Art. 347. A mulher é ·obrigada a contri-
b~ir para as clespezas do casal com os rendi-
montas dos seus bens, em proporção dos seus 
ba!veres com relação aos do marido, si outra 
c01rsa não tiver sido estipulada no respec-
t i'ío contracto. 

lA.rt. 384. A materia do art. 247 acha-se 
est;reita.mente vinculada á do art. 384. A 
mqdiftcação alli feita eleve necessariamente 
delierminar a modificação correspondente no 
qu~ elle dispõe. A coherencia e a logica 
as~im o determinam. Sem isto, e'staria 
qu;ebrada a integridade do principio e da 
do1.ltrina que o Codigo firma nas relações 
conjugaes. Duarte de Azevedo assim pensa 
em uome da equidade, e o rela tor do parecer 
elo Insti tuto o propõe em bem da systematisa-
ção dos dispositivos legaes, na emenda que 
abi>iXo reproduzimos a acceitamos, e em a 
quil.l se estabelece o conceito da proporcionali-
dade, de accordo como art. 347. 

tledija·se, portanto, assim: · 
Art. 384. A mulher que assim obtiver a 

separação de dote deve contribuir para as 
deypezas do casal e da educação da prole 
cor,n os fructos dos bens dotaes e mais com o 
reqclimento dos bens paraphernaes na pro-
porção desses bens com relação aos bens de 
se~ marido. 
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CAPITULO III 

Art. 307. O parecer da Faculdade Liv t'e 
de Direito considera este artigo, tal como 
está redigido, « puro nephilibatismo, imp_ro-
prio de um Codigo onúe se definem d!re1tos 
e obrigações e como nada_ querendo d1zer. » 

O arti"'O nenhuma novtdade ou extrava-
gancia ~ontém. Con~agra preceitos clara-
mente expresaos em d1versos cod1gos e 1déos 
inberentes a todas a legislações matrimo-
ni aes. A ultima parte con stitue o art. 1355 
do rodigo Allemão, com uma differença que 
nãov é de natureza a passar despercebida. Alli, 
a obrigação de tomar . o nome da f<_tmilia do 
marido é imperativa a mulher, aqm- é _fa-
cultativa, é um direito de que ella pode 
usar ou não. 

Quanto á primeira parte do artigo--:- o Co-
digo consignando-a, teve por fim saltentar, 
acce~tuar, definir a situação não pre}'on-
derante não de subalternidade, mas de igua l-
dade errl que a colloca na sociedade conjugal, 
de accordo com os princípios de direito ma-
trimonial allemão que lhe foi fecundo manan-
cial. «0 dever reciproco de affeição, de as-
sistencia e de fidel idarle é, de alguma sorte, 
de direito natural: elle está inscripto em 
todas as legislações. Por toda parte tambem, 
o marido sendo consirlerado como o ·chefe da 
associaçã~ conjugal, é, em caso de divergen-
cia persistente, sua opinião que deve preva-
lecer . O dever de otediencia da mulher é, 
pois, indicad~ em term?s m~is ou. menos ex-
plícitos, porem, as leg1slaçoes ma1s r_ecentes, 
e, sobretudo, as legislações germam~as. m-
sistem antes sobre o caracter de assoctada ou 
de co?peradora da mulher que sobre o seu 
caracter de subordinada.» 

Foi esta nova feição que tomou o papel 
da mulher nas relações conjugaes que o 
projecto visou assigna lar, sem abusar das 
normas attinentes aos a~sumptos de que os 
codigos devem tratar. 

Não só direitos e obrigações elles definem, 
mas tambem deveres. 

Parece-nos, porém~ que, sem sacrificar a 
essencia do artigo poderá elle ser redigido da 
forma seguinte: _ 

Art. 307. Pelo casamento a mulher toma 
o nome da fa.mil ia do marido, e do marido 
torna-se companheira e sacia. 

CAPITULO V 

Art. 355. O Deputa do Adolpho Gordo apre-
sentou emenda suppressiva deste artigo que 
dispõe : 

«O dote constituído pelo pae ou pela mãe, 
consil.lera-se adeantamento de legitima, salvo 
declaração em contrario . » 

Ao conjuncto de emendas que a_presentou 
aquelle iJJustre Deputado, tendet~tes todas a 
assegurar o principio da ampla liberdade de 
t es tar -esta parece filiar-se. 

Particlario tambem da li ber,Jade de t estar. 
não vemos em que a possa offender o disp~~ 
sitivo em questão, maxime com a restncçao 
in fine. 

o cocligo não crêa direito novo, consagra 
simplesmente o existente .. O dote en t re nós 
não é uma instituição obr1gator ta, ~as U!ll 
producto da. livre e espon ta.nea mumficenCla 
do doador, .é uma verdadeira moclaltdade da 
distribuição voluntaria da r iqueza. O pro-
iecto Coelho Rodrigues « fazia obrigatorio o 
'dote das filhas menores que se casassem com 
o consentimento dos paes, e das maiores 
aihda que se casassem ~em elle, resolven~o 
incidentemente a questao de serem ou nao 
os paes obrigados a d?tar a l1l~a rica, ques-
tão que Vinius r esolvta nega~Ivamente nas 
suas« Questões Selectas -;> (Liv. 2°_Cap. 14) 
e que Mello Freire resolvia affirmattva~ente 
no Liv. 2° t,it. 9 §5°.« C. Rod. » (ProJ. do 
Cod. Civil. Exp. de Mot. Pag. 35, Resp. ao 
Parecer. Pag. 86.) _ . _ . 

Não âcceitou a creaçao a Comtmssao offictal 
encarregada de rever o projecto, não a ada-
ptou tam bem o Cod . revisto: . . 

o at·t. 355 é a consagraçao do dtrelto es-
cripto e da doutrina segu~d a. (Ord. 4. 97. 3. 
Carlos de Carvalllo, D1r. C1 v. Braz. art. 152~ ; 
Lafayette, Dir. de Fam. § 76, n. 3; Clovts 
Bevilaqua, Direito de Família§ 45). . _ 

O Cbd. Civil Portuguez (art. 1147) dtspoe 
da mesma fó rma, e commentando-Q, disse 
Dias Ferreira : 

« Si não consta expressamente da intenç~o 
das partes , nunca se presume que os pa_1s 
fizessem o dote á custa das suas t erças e nao 
á custa da legitima do doa·lo . A presumpção 
jurídica é que o~ pais, co~templando 
um dos filhos, não qutzeram benefiCiai-o com 
prejuízo de outros.» 

Art. 356. Coherentemente propoz o mesmo 
Deputado a eliminação deste artigo que 
dispõe: 

«O dote dado pelos avós é sujeito á col-
lação nos mesmos casos em que o é_ o_ dote 
dos pais aos filhos, guardada a dtspostçao do 
art. 2165. » 

Não acceitamos a emenda suppressiva. 

CAPITULO VI 

Art. 389 . O Deputado Adolpbo Gordo pro-
paz uma emenda suppressiva das palavras 
- « comtanto que não excedam á. terça do 
doador », deste artigo. 

O intuito da emenda parece ser o de as-
segurar em tuda a sua pl~ni~ucle o principio 
absoluto da liberdade de dispor. 



70 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

A restricção contida nas palavras alludi-
das afigura-se-nos não só l!ma garantia; para 
o proprio casal, como esta de harmoma com 
o nosso direito vigente. (Carlos de Carvalho, 
Dir. Civ-. Braz. Arts. 1200 a 1201.) Não 
acceitamos a emenda . 

Art. 394. A este artigo apresenta o mes· 
mo Deputado uma emenda, mandando a ccres-
centar a expressão dissolve-se, depois da pa-
lavra termina, e supprimir todo o para-
grapho unico. 

A emenda visa manter a uniformidade com 
o conjuncto de outras relativas ao divorci·o, 
com dissolução do vinculo, que o seu autor 
propõe em substituição á simples separação 
de corpos que o projecto consq,gra . Accei· 
tamos . 

Art. 396. A este artigo propõe ainda o 
me$J110 Peputado a seguinte emenda substi-
tutiva: ' 

Art. 396. Substitua-se pelo seguinte:-
0 pedido de divorcio só póde fundar-se em 
algum dos seguintes mo ti vos : 

I o, aduJterto ; 
2°, crime tentado por um dos conjuges 

cop.tra a vida do outro ; 
3°, sevicia ou injuria grave; 
4°, coudemnaçã<i d,o marido em qualquer 

dos casos de lenocínio previsto pela lei penal ; 
5°, condemnação de um conjuga a 20 

aqnos, ou mais, de prisão ; 
6°, abandono voluntario do lar conjugal, 

durante dous annos contínuos ; 
7°, demencia ou loucura irremedíavel de 

um dos conjugas, tendo esse estado já durado 
tres apnos, na const11.ncia do casamento . 
Acceit!l.lllOS a emenda. 

Art. 396. O parecer da Facuidade Livre 
de Direito acha conveniente que se precise 
b adulterio da' mulher, pois o art. 219 do 
Codigo Penal, dispondo que só incorre na 
pena de adulterio o marido que tiver con-
éubina teúda, e manteúda, tem dado logar a 
variações da jurisprudencia na intelligencia 
do art. 82, § 1°, do decreto n. 181, de 24 de 
janeiro de 1891 . 

Em taes condições, pergunta o parecer se 
a norma penal será a reguladora do di-
vorcio. 

Por entre as innum~ras definições com que 
se tem procurado caracterizar e fixar a na-
tureza e fins do casamento, se alguma cousa 
de permanente, de certo e de commum a 
todas ellas, insusceptivel de duvidas, tlcou, 
foi o reconhecimento e a affi rmação de que 
elle importa em uma communhão de toda a 
vida moral e·pbysica, e que, sendo como é o 

producto livre e espontaneo da vontade das 
partes, tem como condição fuudamel!-tal o 
da mutua fidelidade dos que o contrah1ram. 

Essa é da sua esseucia, como da sua essen· 
cia é o consentimento, e, si sem o consenti-
mento, elle não se póde realizar, sem a fide-
lidade elle não se póde manter. Assim Q 
reconheceram o costume e a legislação de 
todos os povos; em todos os tempos e sob to .. 
dos os regimens políticos, qualquer que fosse 
o grau do seu desenvolvimento moral e ju• 
ridico, em todas as ·phases de sua evolução 
historica. 

Dahi o ter sido o adulterio considerado 
sempre com extraordinaria repugnancia 
como a offensa maxima que se lhe poderia 
fazer e como tal 13evera e inexoravelmente 
punido com os castigos mais barbaros, com 
os ultrajes mais humilhantes, com as penas 
mais deshumanas. 

Affectando pela sua extrema gravidade e 
pela extensão dos seus perniciosos effeitos a honra privada, a dignidade do lar, como 
a pureza dos costumes e a moralidade so-
cial, o poder public.o collocou-o sob a sua 
sancção, avocando o direito de punil-o. 

Assim permanecev, por muito tempo, mas 
os costumes modificaram-se e o aprandamento 
dos costumes reflectiu~se logica e natural-
mente nas leis. 

De alguns codigos penaes desappareceu a 
figura especial do delicto de adulterio, 
conporrendo, .certamente, para isso a justa 
p:reeccupação moral de furtar a publici-
dade contagiosa o escandalo das desgraças 
conjugaes e o respeito aos sentimentos me-
lin~rosos do pudor e da honra das fa-
mi!jas. · 

Por uma estranha anomalia, porém, mui-
tas legislações- ao lado da obrigação de 
mutua fidelidade iJpposta aos conjugel:l, da 
exi~encia de leal reciprocidade entre ambos 
po eumprimento dos deveres conjugaes, dis-
tin~uiram entre o adulte_rio da mulher e o 
do marido quando tratavam de punil-os, 
sanecionando assim uma injustiça e uma 
immoralidada. 

Esta distincção é mantida no Codigo Civil 
Frapcez (arts. 337 e 339); no Italiano (arts .· 
353 e 355) e no . Hespan h oi. 

O antigo direito portuguez punia o adul-
terip com a pena de morte, tanto para 
a mulher casada, quanto para o seu cumplice 
(ord. 5, 25). 

Mas o ·adulterio do marido não mereceu 
tão .""rave repulsa por parte do velho Codigo 
phil1'ppino; as infidelidades descontimias 
não si:J consideravam actos puníveis, e só-
mente os ban·egueiros casados, eram passíveis 
de .rena accrescida de multas nas reinei· 
den~ias. (Clovis Bevilaqua. Dir . de Fam. 
Pag-$. 362 e 363. ) 
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No direito patrio anterior e no actual em seu verdadeiro terreno. O adulterio póde 
vigora a mesma doutrina. (Cod. Crim. de ser considerado sob dous aspectos: primeiro, 
1830, arts. 250 a 253 ; Nov. Cod. Pen. Braz., como crime, depois como causa de divorcio. O 
arts. 279 a 281.) Neste, só é punido o adul- Codigo Civil não tem que se occupar da pena. 
terio do· marido que tiver concubina teúda que deve ser imposta ao adulterio; trata-se 
e manteúda. A legislação civil, porém, abo- unicamente de saber si o adulterio como tal 
liu a distincção, collocando no mesmo nível, é uma causa de divorcio. Se se o admitte 
para os e:tfeitos do divorcio restricto á sepa- para a mulher, deve-se igualmente admittil·o 
ração de corpos o adulterio do marido e da para o marido. 
mulher. O decreto n. 181, de 24 de janeiro O crime é o mesmo e seriamente ninguem 
falla simplesmente de «adulterio» (art. 82, o contestará. 
§ I 0). Tronchet rendeu-se á justeza desta critica. 

Dada a distincção firmada na nossa lei Eis suas palavras: «As leis romanas pro-
penal, a desconformiàade existente na legis- nunciaram uma pena contra o adulterio, e 
!ação penal e na civil de diversos pai?eS então era justo estabelecer uma distincção 
quanto ao assumpto, a divergencia doutri- que servia para graduar a pena de accordo 
naria oriunda desta, d,uplicidade de criterio, com as consequencias. Mas, quando o adul-
o dispositivo do decreto de 1891 vale por um terio não é considerado sinão em relação ao 
repudio formal e expresso do principio da divorcio, tudo deve ser considerado igual 
distincção. - entre os dous esposos.» 

A lei franceza de 1792, obra de reacção Cessaram as divergencias e duvidas, fez -se 
violenta contra a antiga ordem de cousas, a unanimidade deante de uma tal evidencia, 
não mencionara o adulterio entre as cau- o artigo que estabelecia a distincção entre o 
sas de divorcio, mas dispunha que tinha o adulterio do marido e o da mulher foi substi-
direito de pedil-o o marido ou a mulher, no tuido pelo seguinte:-~ o adulterio é uma 
caso de «desregramento notorio de costumes». causa de divorcio». 
Foi o projecto do Codigo submettido ás deli- Outro não parece ter sido o criterio a que 
berações do Conselho de Estado que esta- obedeceu o decreto n. 181, de 24 de janeiro 
beleceu a distinccão entre o divorcio da mu- de 1890, como o Codigo revisto que o acom-
lher e o do marido. panhou. 

Tronchet sustentou-a, dizendo que a fôra Não ha deante de sua lettra margem a du-
buscar. no direito romano e que a achava vidas e controversias. O adulterio- como 
sábia, pois que, :posto que o adulterio da causa de divorcio - é o mesmo - seja o do 
parte dos dous esposos trouxesse -uma in- marido, seja o da mulher. Ambos teem a 
fracção igual ao casamento, esta era mais mesma gravidade e produzem os mesmos 
grave qoondo praticada pela mulher, pois effeitos, eis o que o Codigo quiz dizer e disse. 
introduziria na família filhos estranhos. · Mas o adulterio não constitue sómente -um 

A questão complicou-se, diz Laurent. Não crime de um esposo contra o outro, não 
era somente a questão do adulterio como limita os seus effeitos e as suas consequen-
causa do divorcio, mas tambem da prova cias ás pessoas dos conjugas; elle interessa 
do adulterio e da pena que deve ser intli- tambem aos costumes e á boa ordem social, 
gida aos culpados. por isso mesmo que leva a perturbação ás 

Objectou-se que punir o adulterio do ma- famílias. -
rido no caso sómente delle manter a con· Tambem a lei o pune como um delicto, de-
cubina na casa commum, era auctorizal-o ta- licto embora de natureza especial, que in-
citamento nos outros. , teressa de preferencia a honra do outro es-

0 legislador com semelhante disposição, poso e que altas considerações de decencia e 
diz ao marido: « Eu vos imponho o dever de de moralidade publica não permittem assi-
fidelidade, mas não vos preoccupeis em to- milar absolutamente aos outros delictos. 
mal-o muito ao serio. Sois livre de violal-o Eis- o adulterio- delicto na esphera 'do 
quando vos aprouver, comtanto que não direito penal inteiramente inconfundível com 
cbegueis até o ponto de trazer para o lar a o adulterio- causa do divorcio- na es-
cumplice de vossos deSrí\gramentos. Com phera do direito civil. A acção de divorcio 
esta condição, o vosso crime não é crime, é uma acção essencialmente pessoal, pelo 
estaes isento de pena, e vossa esposa não po- seu objecto e :palas causas que a determinam. 
derá. pedir o divorcio sob o fundamento de Depende dos esposos intentai-as, só elles as 
infidelidade. O adulterio tambem tem seus podem intentar. Prima sobre todos os inter-
gráos. Para a mulher, a situação é bem di- esses que nellas possam existir- a união 
versa: desde que ella fôr adultera, será pu- conjugal. Fundada embora sobre um facto 
nida, e vós podereis pedir o divorcio contra que constitue um delicto, não deriva do de-
ella.» licto propriamente, do delicto como tal, mas. 

Regnier co !locou, finalmente, a questão da violação do dever cpnjugal. Assim o consi· 
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dera o Codigo, assim o considera o direito vi- inexiste1lt9 como delicto, ou considerado 
gente, de accôrdo com o qnal só o esposo fe· como causa do divorcio na lei civil e como 
rido paio adulterio do conjuge, ou póde re- delicto na lei peual, nas mesmas condições 
querer a separação de corpos de:~ nte do Tri- ou em condições diversas quanto ao mnrido 
bunal Civil, unico competente pal'a pr·onun- e a mulhl:lr, eis a situaç.ão do adulterio nos 
cial-a, ou sem formular pedido de separação, cocligos modernos. A nossa legislação o tem 
dar sim plesmente queixa contra o conjuge cnmo delicto e como causa de divorcio, como 
adultero e per.lir que lhe seja applic_ada a pena . delicto-distincto o do marido do da mulher; 
comminada ao seu delicto, no fôro criminal. como causa de divorcio - perfeitamente 
A acção da justiç:1 publica é, por assim dizer, iguaes. 
subsidiaria da acção privada. O Codigo manteve o direito vigente. E' 

O divorcio affectando intima e clirecta- um bem~ E' um mal~ 
mente a. honra e os interesses dos conju ~ es, E' grande a divergencia entre os doutrina-
acarretando a. desorganização da familia o tarios. Os motivos determinantes da desigual-
a separação de bens, podendo, portanto, sob dade do adulterio da mulher como causa de 
este duplo aspecto trazer consequ.mcias pre- divorcio, ninguem os expoz mais completa e 
judiciaes para o proprio esposo ferido, a lei claramente do que . Montesquieu no seu fa-
deixou-o livre na apreciação do que melhor moso Espírito elas Leis, e quantos depois a 
lhe converia fazer. São duas vias distinctas, teem defendido mais não fazem do que am- . 
duas maneiras de agir differentes, que a lei plial-os, revestindo os de fórma nova: 
lhe faculta. Ao lado da acção particular , «As leis políticas e civis de todos os povos 
independente desta, sem collisões, póde ex e r- téem com razão distinguido nuas cous·• s: o 
cer-se a acção publiça contra o adulterio-de- adulterio da mulher e o adtilterio do ho-
licto. Os seus eff~itos são distiuctos, como mem, diz elle. Ellas exigem da mulher um 
diversa é a causa que os determina, e não gráo de recato e de continench que não é 
se confundem, nem se annullam. possível exigir elo homem, porque a violação 

As condições exigidas para o successo da do pudor suppõe na mulher uma renuncia de 
acção publica não são as mesmas exigidas totlas as virtudes, porque violando-as ella 
para o successo da acção do divorcio. O pro- sahe do seu estado de natural dependcncia, 
cesso para a punição do adulterio-delicto, porque a natureza assigoalou a sua infideli-
diversi fi ca do processo pa_ra a separação de dalde de modo certo e inüelevel, além de que 
corpos por motivo de simples adulterio. os filhos adulterinos da mulher ficam neces-
. Sendo dado um facto reprehensivel, póde sariamente como do marido e a cargo da 
acontecer que este facto tenha se reve$tido fa~ilia, Q que absolutamente não se dá com 
de condições taes que seu autor não seja os ·do marido . 
passiva! das severidades da justiça criminal Não é, sem duvida, que o adulterio deste 
e que, não obstante, o divorcio possa ser pro· n~o ·constitua uma falta menos reprehensi-
nunciado contra elle em razão deste mesmo v~l ou tão reprehensi vel á moral e aos de-
facto; de fórma que póde não existir contra- ve;res do casamento quanto á claquella, mas 
dicção alguma entre a de coisão da justiça cri- é fnnegavel que o adulterio da mulher eu-
minai, que absolve o autor do facto, e a jus- v9Ive maior culpalidade, revelando da sua 
tiça civil que, em r azão do mesmo, contra parte mais prot'unda deprav,,ção, e no estado 
elle pronnnciao divorcio. actua l de nossos c<.stumes, ou si se quizer de 

O ve1·edictum negativo da justiça criminal nossos prejuízos- grava não só a honra do 
nenhum obstaculo crea á acção da justiça m:frido com uma nodoa muito mais grave, 
civil, que póde conceder o divorcio pelo mes- COfTIO accarreta á família consequencias 
mo motivo por que aquella negou a sancçã.o mpito mais funestas. Considerados em si e 
penal. em suas consequencias, não se podem equi-

0 facto a que a justiça criminal negou o parar os dous adulterios: o adulterio da mu-
caracter delictuoso para infligir ao seu autor lh,er mesmo isolado, mesmo que S"lja a corr-
a pena correspondente, póde ser pela justiça se9uencia tle uma ligação ephemera e passa-
civil considerado como tal para que lhe seja geira. acarreta a perda de sua honra e a do 
imposta a pena da separação . marido, com a possibilidade de perpetuar-se 

E' a jurisprudencia franceza onde depois eJÚ uma prole illegitima, o que não se póde 
da lei de 1894 que apo.gou do art . 22\:J, no Co- direr d't infidelidade do marido, cujas canse-
digo Civil a circumstancia aggravante do qqencias não vão além do acto illicito do 
adulterio do marido (tenir sa concubine dans momento, nelle começam e nelle terminam, 
la maison cornmune) como causa do divorcio, se~ consequencias funestas e permanentes á 
firmou a mesma doutrina do Codigo revisto in egridade da família. 
-a da igualdade dos esposos . ossos costumes- quer quéiramos quer 

Em definitiva: ou como causa rlo divorcio não-são mais indulgentes para as fraquezas 
distincto o do marido do da mulher, mas do homem do que para as da mulher. 
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Ao passo que vinculam indissoluvelmente 
a honra do marido á infidel idade ela esposa, 
consideram as infidelidades uaquelle como 
deixando intacta a hont'n, desta. O principio, 
em materia de divorcio, é virificar se, sim ou 
não, ha entre os esposos ruptura moral e 
esta quanto ao marido só se póde suppor 
pela manutenção do concHbinato, resultante 
de uma continuidade de factos , aggravado 
pelo abq.ndono do lar e sacri dcio noto rio do 
u""":o conjugal, não por um fncto spora-
dico, resu ltante do acaso e das ci rcumstan-
c1as. Assimilar, pois, em absoluto, o a •l ul-
t'erio do 'mn.rido e o da mulher, como ma teria 
de divorcio, é ir de encontro a uma condi-
ção que resulta, não simplesmente dos cos-
tumes e das exigencias sociaes, mas da 
propria natureza. (Mon1esquieu. Esprit des 
Lois, XXVI. C:ap. 8. Baudry -Lacanti.nerie, 
573, Pag. 404. Desmolombe. Tom. 2• 369. 
G. Lecornec, Le Divorce, Ill, P<Jg. 24.) 

Na apresentação e justi ficação do Coligo 
Civil Franêez os relatores- pugn[l,ndo pelo 
principio da desigualdade-pouco adeaDtaram. 

Portalis - limita·s@ a affirmar que ma-
rido e mulher devem, incontestavelmente, 
ser fieis á fé promettida, m<ts que a ioficleli-
dacle desta suppõe mais corrupção e tem 
consequeDcias mais perigosll.s que a daquelle; 
que o adulterio do hqmem foi sempre menos 
severamente julgado e que todas as m1ções-
esclarecidas pela experiencia e por uma os-
pecie de iostíncto, reclamam - ern b9m da 
fe lícidªde da humanidade - que a mulher 
seja mais virtuosa . 

Treilllard-diz que o adulterio offende os 
esposos na parte mais sensível, mas que os 
seus effeitos são radicalmente · differentes 
na mulher e no marido, e que o des te, para 
determinar o divorcio deve revestir um 
caracter GSpecial de desprezo, pela conti-
nuidade ostensiva e indecoeos':l. de concubi-
nato dentro do proprio lar, ultraje por demais 
offensivo á sensibilidade das mu lheres vir-
t uosas, e Savoie - Roli D, que o principio ele 
desig·ualcl ade do adulterio tem a sull razão 
de ser evidente na differeuça das obrigações 
impostas aos dous cojuges pela natureza 
mesmo do cont racto, que o adulterio dct 
mulher disso ! v e a familia e que, firmando 
a desigualdade, a lei não desconhece o dever 
de reciproca fidelidade dos esposos, mas qne 
leis não são preceitos, mas imposições. 
(Sec. du 16,19 e 27, VeDtose, anno XI.) 

A todos estes argumentos respondem os 
\ partidarios da igualdad.e q ne a distincção 

,entre o adulterio d<;t mnlher e do homem 
envolve uma injustiça e uma immoralidade. 
O dever de fidelidade é reciproco, é comrnum, 
e a sua violação eleve produzir igualmente 
as mesmns consequencias e revestir o mesmo 
gráo d~ culpalidade. O marido devo lealdade 

Vol. III 

á mulher, a mulher deve lealdade ao marido. 
Ambos quebram pela mesma fórma este 
dever pelo simples facto do arlulterio, e 
pois,o simples fttcto do adulterio deve natural 
e logic 1.mente ser uma mesma cl;lusa de 
divorcio. Si ha identidarle para o mutuo com· 
promisso el e lealdade dos conjuges, esta eleve 
permanecér em relação ás causas e conse-
quencias da sua ruptura. Si a ig ualuade é 
a regra. que preside ao estabelecimento das 
relações conj ugaes, deve da mesma fórma 
presidir á sua violação. O contrario será esta-
belecer ,se uma moral f'acil, condescendente, 
m nleavel para o homem, e uma moral severa, 
intlexi vel e intransigente pna a mulher; 
uma que dispensa, que tolera, que aca· 
ricia e que protege a inlidelidade, outra que 
a tem como uma, obrigação stricta, impe-
riosa, absoluta . 

Si o adulterio da mulher vicia e dissolve a 
familia, produz resultados . mais funestos e 
damnosos com a introducção de filhos es· ~ 
tra.nhoB no casal - ter-sa-ha apenas uma 
circumstancia aggravante que reclama a 
impos ição de uma pena mas forte, nunca, 
porém, deverá ser um motivo de excusa ao 
adulterio do marido. 

Em materia de divorcio, porém , não se 
trata de imposição de pena, trat a-se unica-
mente da violação de um compl'omis;o reci-
proco e debaixo deste ponto de vista, as 
culpas dos d·ous e3posos são certamente as 
mesmas. 

Si o adulterio e uma causa de divorcio, é 
injusto que os clous esposos não possam fa-
zel-a valer recipro ~amente, porque é preciso 
que as causas sejam iguaes entee si. 

Para que se auctol'isa o divorcio~ Para im-
pedir os esposos de serem desg·raçados. Ou, 
todo facto que é julgado c a paz de torn ., r 
amarga e insupportavel a união conj uga. 
não produz menos este effeito a respeito d0 
homem do que da mulher. E' sempre a vio-
lação ela fé dada e esta violação é por si 
mesma a c;tusa do divorcio. (Laurent; Re-
vision du Cod. Civil art. 228. Droit Civ. 
Franç . vol. 3, ns. 84 e 179) . 

Como quer que seja, porém, o principio 
da igualdade no adu lterio - como causa de 
divorcio- decorre logicamente do principio 
da igualdade nas relações coojuga:~s, e este 
affi rma-se de preferencia na legislação mo-
derna. 

o principio da desigualdade era, sim, con-
forme com o regimen ela desigualdade e da 
su bordinação ela mulher na vida conjugal. 

Logico era Pothier - (Du contrat de ma-
riage, n. 516) negando por- evidente que.a 
mu llJer tivesse o direito de reclamar o di-
vorcio quando mesmo o aelulterio do marido 
revestisse . a fórma do mais ostentoso con-
cubinato, desde que affirmava tambem que a. 

10 
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ella, que é um ser inferior, não podia caber 
o direito de inspecção sobl'e a condttcta do 
'marido, que é um ser supe1·ior. 

Logico foi tambem Naquet, partidario do 
principio da igualdade nas relações con-
jugaes, fazendo derivar delle a ig·ualdade do 
adulterio, como causa do divorcio, e pro· 
pondo a sua inclusão na lei franceza : 

«Depois de havermos proclamado o prin-
cipio dos deveres iguaes dos esposos na parte 
referente ao casamento, não é justo que im-
mediatamente proclamemos o principio con-
trario no titulo do divorcio. Ha ahi uma 
questão de alta moralidade. 

Affi rma-se que a civilisação de um paiz se 
reconhece pelos direitos de que goza a mulller, 
pela igualdade maior ou menol' que existe 
entre ella e o homem. Consagremos o prin-
cidio da igualdade moral entre os dous 
sexos. » 

Na maioria dos Codigos modernos é este 
igualmente o principio que domina. <o:Quanto 
ao adulterio, e3creve E. Lehr, a maior parte 
dos codigos collocam hoje o adulterio do ma-
rido exactamente no mesmo nível que o 
da mulher, e fazem delle uma causa de di-
vorcio mesmo na ausencia de circumstan. 
cias particularmente aggravantes e escan-
dalosas. 

Debaixo do ponto de vista moral elle é evi-
dentemente tão r eprehensivel, tão injuridico 
em um como em outro caso. 

Collocada, porém, a questão no terreno 
propriamente jurídico- é manifesto que o 
adulterio do marido não tem para a família, 
para as filhas legitimas, as mesmas conse-
quencias graves qu~ o a•lulterio da mulher. 

Seja, porém, como fôr, é sómente na In-
glaterra, na Belgica, na Hespanha, na Gre-
cia e em Portugal que o adulterio do ma-
rido, para ser uma causa de divorcio, deve 
ser acompanhado de circumstancias taes 
como o entretenimento da concubina no do-
micilio conjugal, uma conducta escandalosa 
e accentuadamente ultrajante para a mulher. 

Um gr·ande numero de codigos assimilam 
com razão o adulterio aos crimes contr•a a 
natureza. (Lehr. L~ Mariage, Ze Divorce, 
n. 1073, pag_. 461 e 462.) 

03 nossos codificadores proclamam e consa-
gram a mesma doutrina-em nome da moral 
c da igualdade. (Felicio dos Santos, Projecto 
do Codigo Civil Brazileiro e Commercial, 
arts . 691-716 . - Clovis Bevilaqua . Dir . da 
Fami!ia, § 61, no~a 17 . ) 

.-.:Uma vez admittido o divorcio, em favor 
do homem, pede a razão que se estabeleça a 
reciprocidade em favor da mulher, posto que 
sejam mais graves as consequencias do seu 
adulterio, porque o facto, como facto, é iden-

. tico e a justiça, que não prevê as suas couse-
quenci~$ rernota,s, mas elle em si mesmo, 

(Frg. l38, § [ o. Dig. de Reg. Ju1· .) não póde t er 
duas medidas diffe'rentes para os do us sexos . 

Accresce ainda que o marido tem muitos 
meios para evitar as fraquezas da mulher, 
que fallecem a esta para prevenir as del!e. 
(Coelho Rodrigues . Projecto do Cod. Civil , 
Exp. de Mont . Appen:dice D. , pag . 59 .) 

Art. 396 § 2°. O parecer da Faculdade de 
Sciencias Jurídicas e Sociaes entende que se 
devera definir e precisar as sevicias e in-
jurias graves que podem produzir o divorcio, 
desde que o Codigo Penal não o faz. 

O legislado,r intencionalmente não as de-
finiu , porque, em realidade, seria muito 
difficil fazel-o. De facto, era impossível e nu~ 
merar os factos numerosos e muito di versos, 
que, quer por sua gravidade, quer· por sua 
frequencia, são de natureza a molestar um 
dos esposos, de modo tal que a vida commum 
torne-se intoleravel para elle. 

Era não menos impossível pond_erar a 
sua gravidade e fixar os limites além dos 
quaes a medida seria considerada como cheia 
e o quebramento do laço conjugal in evita v e~ . 
Um sem numero de circumstancias póde 
aggravar ou attenuar os factos. O problema 
é muito mais complexo do que á primeira 
vista possa parecer. 

Importa levar em consideração a idade 
dos e~posos, o seu gráo de educação, o meio 
em que teem vivido, os seus habitos e os 
seus &.ostumes. . 

Tal' palaVl'a pronunciada, tal acto de vio-
lencia commettido, serão para uma mulher de 
educa;ção delicada uma offensa impercloavel, 
ao paisso que passariam despercebidos em outro 
meio,e ainda em outro seriam cedo esquecidos. 
Um facto isolado, ainda que de natureza 
graVfl, poderá ser considerado como de um 
alcance passageiro; poderá ser attenuado 
pela provocação e lastimado logo que com-
mettildo: neste caso será, sem duvida, insuf-
ficien,te para a ruptura do casameato . 

Fa9tos analogos, identicos, tal vez até me-
nos graves, porém habituaes, tornarão avit).a 
em c9mmum insupportavel, terão como con· 
sequencia o divorcio. São questões de facto e 
de observação ; a lei não poderia estabelecer 
um gorpo de doutrina nesta mataria, a solu-
ção d,ependendo da variedade dos factos in-
dividuaes e a verdade não se achando muitas 
veze~ sinão nos pequenos det:J.lhes. 

Ha numerosos documentos de ,jurispru-
denc~a que podem servir de exemplo ou de 
prec,eden te . 

O legislador, pois, muito bem deixou a 
apreciação á discrição dos juizes que; a este 
respE)ito, não são ligados por nenhum prece-
dent(l, por nenhuma regra formal, ao ponto 
de qpe os mesmos factos, os mesmos actos e 
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até mesmo palavras identicas podem ser • O legislador velou tambem pela ma:nuten-
interpretadas de modo diverso, conforme as ção da honra e ela dignidade dos conjuges e 
circumstancias e as pessoas. faz por isso da injuria urria causa particular 

Os codigos das diversas nações ·civilisadas de separação, quantlo ella assume o caracter 
procederam da mesma fórma que o projecto, de gravidade. 
sendo de notar a importante controversia O emprego do adjectivo grave é bem signi-
que, a respeito do Codigo Portuguez ,se tem ficativo e traduz bem o pensamento do legis-
travado. Assim é que a disposição ora cri- lador. · 
ticada alli se acha escripta deste modo: «Se- Quaes são os factos que se podem qualificar 
vicias e Íf\furias graves». de injurias graves~ São não sómente os ul-

A differença a notar é que, em vez da dis- trages por palavras ou por escripto dirigi-
junctiva ott , la se acha escripta a copula- dos publicamente QU não por um dos esposos 
tiva e. Por causa desta redacção já se tem ao outro, porém, todos os actos, de um modo 
allegado que as sevicias e injurias graves geral, que se prendem directa ou indirecta.· 
forrY!am conjunctamente uma só causa de se- mente á honra de um dos esposos ou aos 
paração, isto é, que não se permitte a se- direitos que a lei lhe confere nesta qua~ 
paração por esta causa, sinão verificando-se lídade. ID' preciso citar em primeirp logar o 
cumulativamente os factos das sevicias e das abandono do domicilio conjugal, quer pelo 
injurias. · marido, quer pela mulher. O abandono do 

Semelhante doutrina não se poderia ad- domicilio conjugal é um fa cto e uma intenção; 
mittir sem visível absurdo. Póis, existindo o facto é a ausencia; a intenção é a vontade 
as sevicias que podem pôr em perigo a vida de cessar a cohabitação. E' necessftrio que 
dos. conjugas, é preciso invocar ainda as esta intenção seja manifestada claramente, 
injurias para detet•minar a separação~ quer por circumstancias, quer pela recusa de 

Póde-se, toda via, definir theoricamente as volta á casa commum. 
sevicias e injurias graves. Sevicias são maos Fora desses casos, o abandono do domicilio 
tratos, offenl!as physicas revestidas de ex- conjugal, mesmo durante alguns dias, não é 
cusada crueza; mas, nas relações pessoaes por si só causa de divorcio. Assim, uma 
entre conjugas que se devem mutuamente mulher deixou o seu marido ha algum tempo; 
respeito, sem qué seja mais facultado ao ma- sua partida teve por motivo uma scena vio· 
rido o barbaro direito de correcção sobre sua lenta de que ella foi a causa ; desde então 
esposa, é desnecessario esse característico de ella não deu mais noticias -suas: eis a ausen-
flagellação. _ , cia- facto material. Si o marido pede neste 

Mesmo offensas physicas de pequena im- caso o divorcio, o seu pedido não é acceita-
portancia em si, mas reiteradas, assumem vel, porque não houve intenção ou premedi-
proporções vexatorias que tornam impos- tação do abandono. A falta desta mulher é, 
sivel a vida em commum. talvez, mais devida á manifestação de um es-

0 facto de ter um conjuge caracter bi- q:uecimento e de um pezar do que a uma in-
zarro, habitas reprovaveis, tendeneia a irri- tenção injuriosa . 
tar-se frequentes vezes e facilmente, póde O abandono para constituir injuria grave 
constituir sevicias; fica assim ampliada a deve se prolongar voluntariamente, hão 
significação do termo. . deve ser a consequencia, nem de uma expul-

0 facto de offender, quer isoladamente, quer são, nem de uma convenção. 
habitualmente sua mulher; o querer O abandono deixaria de ser voluntario si 
servir-se da legitima esposa como de uma um dos esposos fosse obrigado a deixar o do-
concubina - emfim uma continuidade de micilio conjugal para salvar sua existencja 
vexações, leves pôr si ~ós, graves por sua ameaçada por violencias do outro ou para se 
frequcncia, que tornam intoleravel a vida subtrahir ás scenas escandalosas que elle 
commum ..... constitue sevicias. provoca. Em geral, quando ha motivo sério 

Os pezares, as penas, os trabalhos podem para o abandono, elle -não constitue injuria 
até um certo ponto ser collocados na mesma grave; assim, uma mulher que abandona 
linha que os máos tratos. o lar para fugir ás vexações e máos. tratos 

Que differença fazer, com effeito, entre que lhe inflingem os parentes do seu marido, 
uma mulher, victima dos eifeitos lentos, sob o mesmo tecto, não commette injuria 
porém, irresistíveis da dór que lhe causam, grave . Das explicações que precedem resulta 
eis ultrajes contínuos de um márido que a que a recusa de cohabitar constitue só por 
odeia e repelle, e outra cuja existencia e si uma injuria grave. 
infelicitada por offensas physicas e máos Tambem as injurias graves podem ser con-
tratos ~ stituiQ.as por palavras, conversações grossei· 

Injuria grave é toda offensa (L honra, á ras ou indecentes, o epithetos mesquinhos 
respeitabilidade, a dignl.dade do conjuge, dirigidos por um conjuga a outro. Em dou-
quer consista em actos, quer em palavras . trina,· é necessario fazer a distincção entre a 
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injuria publica e a que tem logar em uma 
que t ão intima. 

A primeira dá á publicidade um caracter 
ue gra vidade sufficiente para o divorcio, a 
segunda. não póde determinar a ruptura do 
laço conjugal si não quando e !la é acompa-
nh').cla de circumstancias aggravantes, por 
exemplo, si proferidas der~nte dos filllo3 que 
teem attingido á idade do entendimento , ou 
si reveste a fórma de um insulto habitual, 
denotando desprezo irrepuavel e aversão 
profunda e intima. ' 

As injul'ias escriptas envolvem maior gra-
vidade do que as vel'baes. O escri pto suppõe 
a reflexão. Ha um tempo nor mal para faz er 
uma carta que bas ta para acalmar e modifi-
car os sentimentos . Concluir um escri pto é 
ter pesado os termos e ter avaliado as suas 
consequencias. Si um dos conjugas dirige a 
outro uma carta insult uosa, h a verá ·injuria 
grave, querida e premeditada, a qual se 
concretizou naquelle escripto, que será uma 
arma soberana nas mãos do offendido. Não 
é necessario que a carta se tenha tornado 
publica; neste caso, será mais uma cir.:mm-
stancia aggra v ante. 

De um modo geral, não basta, para que o 
escripto seja uma injuria grave, que encerre 
recrimi nações ou censuras, é preciso que 
contenha epithetos realmente aviltantes 
ou imputações calumniadoras, consistindo na 
imputação de actos deshonrosos. 

Ha, injuria grave no facto de um dos con-
jugas recusar obstinaLlamente a consummar 
o acto conjugal; na recusa por parte do 
marido de receber sob o seu tecto a sua 
mulher; em uma condemuação correccional 
e muitos outros factos que seria íast.idioso 
enumerar. Em resumo: em materia de 
sevicias e de injuria> graves, o que é preciso 
estudar não é tanto a gravidade da gros-
seria, a intensidade do in sulto e sim a 
revelação de uma autipathia prorunda, 
de um caracter máo, intratavel, a expressão 
de um odio mal dissimulado, de um vicio 
incuravel, emfim, a scisão moral que exclue 
a boa vontade reciproca, sem a qual não ha 
união possível. 

A intensão é sempre o elemento essencial 
determinante do caracter injurioso das oft'en-
sas, quer physicas, quer moraes, capazes de 
determinar nos termos do art. 139, § 2' o 
rompimento do vinculo conjugal. Os mesmos 
factos ce!'cados das mesmas circumstancias 
podem dar logar a decisões di1ferente$. Para 
as sevicias que são, na opinião ele Savoie 
Rol in, « a violencia do corpo», como para 
as injurias, que são « a violencia do senti-
mento », dous elementos r eunidos ou separa-
dos geram a gravidade prec,isa para acarretar 
o di vorcio: a premeditação e a continuidade. 
A. ruptura moral entre os esposos- é o que 

tem de verificar preferentemente o JUIZ para 
decidir da· gravidade da injuria ou da se-
vicia. 

·Muitas vezes uma injuria unica moral ou 
physica revela por si só e de tal fórrna ani-
mosidade tã.o intensa entre os esposos que é 
julgada p :'ova evidente e peremptoria do seu 
estado de irreeonciabilidade. Assim, ou men-
cionem sómente como cousa de divorcio ou 
de simples separação de corpos, sevzctas, 
como o Codigo mexicano, sevici'J.s e in.fur-ias 
gr-aves, como o nosso e o portuguez, .excessos, 
sevicias e injur-ias g1·aves, como o francez, ou 
attentado á vida, sevicias e inJurias g1·aves, 
como o sueco,- ou attentado e sevicias gr-aves, 
como o austri~co e o hungaro, ou crueldade. 
(gross cruelty) como a lei iogleza, ou exces~ 
sos, sevicias ou inju1'ias g1·aves, como o Codigo 
hollandez, ou ex cessos, sevicias e in}u1·ias gra-
ves, como o Codigo servio, ou ottentado á vida, 
sevicias ou injurias graves, como a lei suissa; 
os Codigos na legislação de todos estes·paizes 
não definem, preferindo deixar ampla discre-
ção ao criterio dos magistrados na sua apre-
ciação, de fórma a constituil-os verdadeiros 
juizes de facto. 

E' · á sua sabedoria, ao seu discernimento e 
á sua experiencia que a lei confia os grandes 
e sérios interesses que estas questões susci· 
tam: o interesse dos proprios esposos, que " 
não é convenien ' e separar facilmente por 
quest;ões passageieas, nem leval·os ao deses-
pero tão pouco pelo prolongamento insuppor-
tavel da existencia commum ; o interesse 
da soeiedade, que exigm sem duvida, antes 
de tudo a estabilidade das familias, porém, 
que ~e acha antes satisfeito que compromet-
tido qom julgamentos que ponham um termo 
a dis enções domesticas e a escandalos. ( De-
molombe. Tratado do Divorcio, § 2', Code 
Napoléon, vol. 4°, n. 385, P. Farini- Guide 
du Div., cap. 2", pags. 34 e 46; G. Lecor-
nec -- Le Di v.; pJgs. 23 a 46; Baudry de 
Lacantinerie, pag. 676 e etc.) 

Ar~. 397. Propõe o Deputado Adolpho 
Gordo que o n. l deste artigo seja substituído 
pelo ~eguinte: 

« Si o réo fôr a mulher e houver sido vio-
lentada ». 

Pr<lferimos a disposição do Codigo. 

O ~esmo Deputado propõe a suppressão 
dos arts. 399, 400 e 401, r elativos ao processo 
do mutuo consentimento, que elle excluiu 
dentre as cansas de divorcio e que, como tq.l, 
o Cocligo mantinha, de accordo com o deceeto 
n. l~ I, de 24 de janeiro de 1870. 
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Art. 404. Dispõe este artigo : 
« A sentença de divorcio auctorisa a sepa-

ração dos conjuges e faz cessar o regirnen dos 
bens, como si o casamento fosse d issolvido .>> 

A emenda substitutiva do Deputado Adol-
pho Gordo dispõe : 

« A sentença do divorcio produz a dissolu-
ção do vinculo e faz cessar o regirnen dos 
bens.» 

Acceitamos a· emenda. 

Art. 405. Dispõe este artigo que os con-
juges divorciados podem reconciliar-se em 
qualquer tempo, mas não restabelecer o r.e-
gimen dos bens que, uma vez part1Ibados, 
serão administrados e alienados pelo titular, 
sem dependencia de outorga de outro con-
juge . A emenda substitutiva do Deputado 
consagra doutrina justamente opposta quanto 
á ultima parte, dispondo : 

« Os conjuges divorciados pouern casar-se 
de novo, vigorando o mesmo regimen de 
bens do casamento anterior .» 

Prefeeirnos o dispositivo do projecto. 

Art. 407. A emenda suppressi va deste 
artigo, apresentada pelo Deputado Adolpho 
Goruo, acha-se justificada e a aceita mos pelo 
mesmo motivo por que o fizemos ás sup-
pressi v as dos arts. 399, 400 e 401, do mestno 
Deputado. 

Art. 408. De accordo com a emenda do 
Deputado Adolpho Gordo, em vez de : « Sendo 
o divorcio litigioso » diga-se : « Julgado o 
divorcio litigioso » . 

A Camara dos Depu ta dos derogou as no r · 
mas cornmuns de discussão e votação das 
suas leis, abrindo uma excepção para os tra-
balhos do Codigo Civil, afim de dar-lhe a 
maior publicidade, facilitar a critica e a 
collaboração de todo o paiz, de fórrna a im-
primir-lhe o cunho de uma obra verdadeira-
mente nacional. · 

Foram ou vidas todas as altas corporações 
judiciarias e jurídicas e, ou por inditl'erença. 
ou por accordo com as doutrinas estabeleci-
das no Couigo revjsto, poucas corresponde-
ram ao appello do Parlamento. Dentre estas, 
porém, duas sobretudo salientaram-se pelo 
zelo, pelo escrupulo, pelo interesse e pelo em-
penho que revelaram no estudo do Projecto, 
pelo menos na parte que nos coube relatar: 
o Instituto dos Advogados e a Faculdade 
Livre de Direito. Secundou-as com exito 
neste louva.vel empenho o Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão. Em observações e emen-
das, apontando e corrigindo lacunas e defi-
ciencias do projecto, concretizaram estas cor-

porações as suas diyergencias. Dar par-ecer 
primeiramente sobre estas emendas, e pre-
cisar depois os nos>os pontos de desaccordo 
pessoal com as cloutri11as do Cod igo-tal o 
rumo que nos traçára,mos. Impossibilidade 
absoluta pl'ivou nos rle realisal-o. 

Quanto ao divordo, a mais importante e 
melindrosa de quantas importantes e mt'lin-
deosas questões elle possa despertar accei~ 
tando a emenda que o consagra de accordo 
com a legislação dos povos mais cultos e 
contra a doutrina do projeto e os votos 
do Instituto dos Advogados e da Faculdade 
Livre de Direito, sentíamos a necessidade 
de longamente justificai-a, sem a pretenção 
aliás de cousa alguma adeantar á Iittera-
tura opulenta e riquíssima dos que o teem 
sustentado, onde todas as objecções, todas 
os argumentos, todos os raciocínios, todos 
cs sophismas que a rotina e o preconceito 
lhe teern opposto e possam oppor estão pre-
vistos, conhecidos e refutados. 

o nosso trabalho não sel'ia, em taes con-
dições, mais do que um simples trabalho de 
ex posição, de joeiramen to de doutrinas e 
idéas, de compilação e de documentação . 

Na alternativa, porém, ou de limitarmo-
nos -a urna defrsa ligeira e deficiente, in-
compatível com a magnitude e a complexi-
dade do problema ou de acceitar pura e sim· 
plesmente a emenda, aguardando-nos para 
justificai-a opportunameute perante a Com-
missão, onde amplos teem sido os debates, 
optámos pela segunda hypothese . 

Releva ponderar desde já que, em frente 
itquellas doutas corporaçõe3, opponde-se ao 
divorcio, o parecer do Tribunal de Justiça 
do Maranhão francamente o acceita e põe a 
questão em termc>s tão cl_li ros, tão precisos e 
tão explícitos, que julgamos de necessidade 
t ranscrever esta parte do seu brilhante pa-
recer: 

«Mais social do que juridica, a questão 
do divorcio já entrou no corpo do nosio 
direito com o decreto n. 181, de 24 de 
janeiro de 1890, mas teve ahi uma so-
lução incompleta, a mesma que foi 
transplautada para o Projecto em dis-
cussão. 

A dissolução do vinculo conjugal é 
uma consequencia logica e necessaria do 
di vorcio entre os conj uges, dadas as 
causos que determinam este-de impos-
sibilidade de vida comrnum. 

Separar os corpos, partilhar os bens, 
dividir os filhos até prollibir a mulher 
condemnacla na ncção do divorcio de 
usar do nome do marido, mas conservar 
indissoluvel o laço que ligava os con-
juges, é uma triste reminiscencia do re-
gimen theologico social e que não se 
compadece com a instituição do casa· 
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mento civil, modelada, como deve ser, 
pela orientação da actual organização 
politica; é um attentado contra a mo-
ralidade publica, pelos e:treitos que 
produz e são conhecidos, dos quaes tal- . 
vez o menos nocivo é o do abastarda-
mento das descendencias.» 

Quanto ás nossas divergencias pessoaea 
com as doutrinas do Codigo estas referem-se 
a pontos secundarias e por igual reservamo-
nos o <.lireito de opportunamente externai-as. 

Tanto quanto possível, o Codigo soube con-
ciliar o respeito ao passado e ás tradições do 
nosso direito escripto com as exigencias do 
progresso jurídico do nosso tempo, seguindo 
de perto, pelo menos na parte que nos coube 
relatar, a lição da grande commissão encar-
regada de apresentar o Codigo Napoleonico: 

« As leis não são puros actos de poder; 
são actos de sabedoria, de justiça e de 
razão. 

preciso ser sobrio de novidades, em ma- . 
teria de legislação, porque, si é possi vel 
em uma instituição nova calcular as 
vantagens que a theoria nos oíl'erece, 
não o é conhecer todos os inconvenien· 
tes _que sómente a pratica póde des-
cobrir; que é preciso conservar o bom, 
si o melhor é duvidoso ; que corrigindo 
um abuso, convém vêr ainda OS' perigos 
da propria correcção; que seria absurdo 
entregar-se a idéas absolutas de per-
feição em cousas que só são suceptiveis 
do uma bondade relativa; que, em vez 
de mudar as leis, é quasi sempre mais 
util apresentar aos cidadãos novos mo· 
ti vos de as amar; mais tambem é pre-
ciso ter em vista que é util muâar 
quando a mais funesta de todas as in-
!lovações seria, por assim dizer, não 
mnovar, 

Não se deve ceder a prevenções cegas . 
Tudo que é antigo foi novo, e o essencial 
é imprimir ás instituições novas este ca-
racter de permanencia e estabilidade que 
lhes possa garantir o direito de se torna-. 
rem antigas. » 

O legislador exerce menos uma aucto-
ridade que um sacerdocio. Elle não deve 
perder de vista que as leis são feitas 
para os homens, e não os homens para 
as leis; que ellas devem ser adaptadas 
ao caracter, aos habitos, á, situação do 
povo pat•a o qual são feitas; que é 

Sala da Commissão Espr.cial, 11 de outu-
bro de 1001.-Anizio de Abreu, 
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DO 

Sr. José Monjardim 

(Arts. 412 a 575, inclusive, do Livro I I do direito, combate a abolição do instituto 
Tit. V da Parte Especial, comprehen- da prodigalidade, considerando-a altamente 
dendo os Caps. I a V.) inconveniente. 

Antes de emittir qualquer opinião sqbre a 
importante mataria jurídica contida nos 
arts. 412 a 575 do luminoso projecto do Co-
digo Civil, ora submettido ao estudo da Ca-
mara, cumpre-me dar parecer sobre algu-
mas emendas assignadas por illustres colle-
gas e referentes a disposições contidas na 
parte que me foi distribuída. 

A par dessas emendas, das quaes se oc· 
cupará o presente relatorio, importantes pa-
receres veem illuminar interessantes assum-
ptos sujeitos ao nosso exame. E' assim que 
o venerando Superior Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, em seu auctorisado 
parecer, se exprime: 

«Art. 471-Este artigo preenche uma 
das lacunas mais sensíveis do direito das 
peE~soas ; estabelece que o filho illegi-
timo, não reconhecido pelo pae, fica sob 
o poder da mãe. » 

Pondera a referida commissão do egregio 
Tribunal que, citando o art. 471, deseja ape-
nas salientar que, concedido por elle o patrio 
poder ás mães naturaes, uma interpretação 
rigorosa do artigo subsequente poria em du-
vida a extensão desse mesmo poder, devido 
á expressão - direitos do pae, nelle empre· 
gada.. Propõe ou prefere a illustre commis-
são ll expressão - progenitoT, empregada no 
projecto primitivo correspondente ao actual. 

A Congregação da Faculdade livre de Di-
reito desta Capital, pelo orgão de uma com 
missão de provectos professores e cultores 

O minucioso parecer suscita varias ques-
tões a proposito dos arts. 443 a 538 do Pro-
jecto, em divergencia dellas. 

Mais adeante o autor deste parecer mani· 
festará a sua opinião assás. humilde e sem 
pretenções, mas com a sincera intenção de, 
provocando a palavra e as objecções dos 
doutos, ver consagrados os mais liberaes 
princípios jurídicos. 

Os institutos jurídicos contidos na parte 
que relatamos e que envolvem não só sim-
ples relações de parentesco ou do direito 
de fc1milia, como tambem elevados interesses 
sociaes, teem levantado innumeras contro-
versias entr'e os mais respeitaveis juriscon-
sultos, desde a infancia das systhematisações 
jurídicas. 

Remontando-nos á. jurispruclencia romana, 
monumento de sabedoria e base das mais 
adiantadas legislações modernas, remontan-
do-nos á historia antiga do direito da primi-
tiva Grecia, vamos recolher os mais solidos 
subsídios sobre a formação de tnes insti-
tutos, taes como a patria potestas, a tutela, 
a curatela, etc. 

Desde o seculo X VI a investigação da pa-
ternidade começa a preoccupar os legisla-
dores, interessados na melhor solução do 
grandioso problema. 

No antigo direito romano, calcado real-
mente sobre a constituição autocratica tla 
família, não se encontJ'am vostigios do 111-
stituto creado pelo direito moderno, tanto 
mais quanto o legislador romano não reco-
nhecia direitos aos filhos legítimos, em face 
da patria potes tas. 
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A renascença do direito em França, no 
inicio do seculo XVI, assignala a inaugura-
ção desse novo instituto jurídico consagrado 
em lei, na relnção dos costumes, desenvol-
vendo-se em sentido opposto á regt·n. d::J que 
o bastardo segue a cood ição de sua mãe 
( pa?"tus vent1·em scquitu1· ) . 

Dahi rlatam as controvel'sias, qne ainda 
subdividem em grupos oppostos as legisla-
ções contemporaneas e os jurisconsultos em-
penhados no debate. 

Entre nós, como se· Yê, se muitos mestres 
abnlisados mostram-se de accordo ·com . o 
texto do projecto, por motivos de alta im-
portancia moral, não raros são os que o com-
batem poe interesse da ordem social. 

Opportunamente, de passagem no estudo 
dessas disposições, ex;Iminuremos as questões 
que se agitam em torno dellas, obedecendo 
ao methodo que nos parece o mais seguro 
yara a organisação deste trabalho. 

Mais outro parecer que nos interessa, e 
por muitos titulas digno do nosw acata-
mento, é o do eminente jurisconsulto Dr. 
Duarte de Azevedo, lente jubiiado da Facul-
dade de Direito de S. Paulo. 

O trabalho do erudito advogado fornece-
nos preciosos subsidias e citamol-o como va-
lioso documento - tal é a palavra de um 
mestre, em apoio de uma opinião que temos 

1ormado particularmente sobre um dos in-
stituto8 mantitlos e ampliados pelo projecto 
do Codigo Civil. 

A adopção eleve ser eliminada absoluta-
mente, por Eer um instituto inutil, elo corpo 
do direito nacional. 

Passarei agora a enumerar as emendas 
apresentadas por illustres Deputados e pu-
blicadas no Dia rio do Congresso. 

A I" emenda é concebida nos segúintes 
termos: «Supprirna-se o art. 458)} ( assigna· 
da pelo Sr. Deputarlo Moreira Alves). 

Entendemos que a emenda póde ser ap-
provada, plltque, conforme a noEsa opinião, 
todas as disposições referentes á adopção 
devem ser eliminadas do projecto. 

A 2• emenda é a seguinte: 
«Diga-se: os filhos espurios, pelo reconhe-

cimento paterno ou materno, ficam equipa-
rados aos legitimas ou legitimados para 
todos os etreitos de direito . » 

( Assigoada pelo Sr . Deputado Henrique 
Lagden.) 

'Nos termos amplos em que sa acha formu-
latla, a emenda não póde see acceita. 

A 3• emenda (que fôrma um grupo de duas 
emendas suppressivas e uma sub~titutiva ), 
entre outras, referentes a varias clispo"içõe · 
estt·anhas ã. parte sujeita ao no so e tudo e 
apresentadas pelos Srs . Deputados Adolpho 
Gordo e Fausto Cardoso, dispõe o seguinte: 

«Art. 422. Supprirnam·se as palavras- ou 
a sepor·ação d 1s conjuges. 

Art. 472 . Em vez de- são direitos elo pae 
- diga-se- são direitos do progenitor·. 

Art. 557. Supprirnam·se as pn,!avras-
semp1·e que não esteia sepa1·ado judicialmente 
(o mais como está)». · 

Julgo acceitavel a primeira parte da 
emenda propondo a suppressão das palavras 
ou a separação dos conjuges. . 

Quanto á segunda, estou tambem de ac-
cordo, porque a expressão terminante-di,·ei-
tos do pae, usada no art. 472, interpretada ri-
gorosamente, como bem notou a Commissão 
do Superior Tribunal de Justiça elo Estado 
do Maranhão, poderá pôr em perigo, na pra-
tica, a instituição do patrio po·ler conferido 
às mães naturaes. 

E' preferível, portanto, á expressão em-
pregada no projecto, a palavra progenitor. 

Quanto á terceira parte da emenda, diver· 
gimos do pensamento dos seus illustres si-
guatarios, propondo ã. Commissão a sua 
não acceit1ção, salvo melhor juizo. 

A 4" emenda é assignacla pelo Sr. Depu-
tado Barros Franco e propõe a suppressão 
dos ar-ts. 443 e 458. A respeito da suppressão 
dô art. 458, aliás pedida tambem pelo Depu-
tado Moreira Alve~. já nos manifestamos 
favoravelmente, considerando que o insti-
tuto da Rdopção pócle ser eliminado, sem 
prejuízo, do Codigo Civil ela RepubJica. 

Igurlmente opinaremos pela acceitação 
dessa emenda em relação á suppre são do 
art. 443, aguardando para ontl'O Jogar as 
nossas razões. 

Enumeradas no primeiro plano as emenrlas 
firmahas por illustraclos oollegas, que espon-
taneamente prestaram o concurso de seu 
saber á grandiosa obra. da unificação do 
direito patrio, passaremos a apresentar o 
nosso despretencioso trabalho á brilhante 
Comt!lissão ela qual somos o mais humilde 
membro. 

E' incoutestavel o merito do projecto que 
vae PjLSsar pelas discussões do Congresso Na-
cional, e sejam quaes forem os defeitos que 
se lbe possa-m attdbuir, porf}ue não ha tea-
balho humano perfeito, potle-se dizer que 
elle assignala uma das phases mais notaveis 
da evolução do direito brazileiro, muito em-
bora não sejam originaes varias institutos 
que elle trl\nsplantou para os domínios desse 
direitq. 

A propria obra do Parlamento Allemáo, 
convertida na sabia lei que representa o 
mais recente Codigo Civil ela Europa., depois 
de longos annos ele experiencias e pacientes 
estudos das summidades do poderoso lmperio 
Germ <j.nico, resente-se rle alguns defeitos que 
não pertubam a sua estructura, nem preju· 
dicam o plano monumental da codificação 
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de leis, outr'ora esparsas e muitas vezes em 
conflicto na sua a.pplicação, no seio de um 
povo da mesma origem, mas formado de po-
pulações de Estados ditferentes nos costumes, 
na religião e nas propl'ias instituições locaes. 

Parecta. irrealisavel nessas condições a 
fusão de todas as leis em um só codigo, que 
pudesse ser acceito e ser respeitado como 
uma obra prima de direito. 

O plano do projecto do nosso Codigo Civil 
foi modelado em grande parte pelo Codigo 
Civil. Allemão, afastando-se errí pontos im-
portantes para adoptar instituições mais 
liberaes e mais consentaneas com os senti-
mentos generosos e liberaes predominantes 
na época que atravessamos. 

No proprio titulo que abrange as disposi· 
ções sobre as relações do parentesco, o nosso 
projecto foi muito além do Codigo Civil Al-
lemão, reconhecendo as relações de paren-
tesco entre pae e filho naturaes, parentesco 
cuja existencia é expressamente contestada 
por este Codigo na segunda parte do§ 1589. 

Entre as especies de parentesco estabele-
cidas e definidas no projecto, duas são as 
primordiaes: o parentesco legitimo e o H-
legitimo, segundo procede ou não de casa-
mento. A mesma distincção acha-se con-
sagrada no projecto do ill ustre juriscônsulto 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues. A terceira espe-
cie, na verdade admittida como simples pa-
rentesco civil, decorre como effeitoda adopção 
que, no projecto do Sr. Dr . Coelho Rodrigues, 
equipara o adaptado aos filhos do adoptante 
e aos enteados do seu conjuga, não estabele-
cendo, entretanto, parenLesco nem de or-
dem civil. 

As relações de parentesco por sua propria 
natureza excluem taes ficções inuteis; e por 
essa razão temos a ousadia de propor a sup· 
pressão do art. 418 do projecto. 

De accordo com o parecer sobre a segunda 
parte da emenda dos Srs. Deputados Adolpho 
Gordo e Fausto Cardoso, propomos tambem 
a supressão elas palavras - ou à sepa·l"ação 
dos aonjuges, úo art. 422. _ 

O Codigo Civil Chileno estabelece disposição 
identica á do art. 424 do projecto, admit· 
tindo, porém, que o adulterio torna admissi-
vel a prova de outros factos de natureza a 
provar-se a não paternidade. · 

Esse artigo do projecto com outros que 
se seguem. vem estabelecer modificações pro-
fundas no direito civil existente, de ac;;ot·do 
com o juizo do abalisado jurüconsulto Dr. 
Duarte de Azevedo. 

Estas modificações, porém, admittido· o 
reconhecimento dos filho:; illegitimos de toda 
qualida.de e a investi gação da paternidade, 
representam uma conquista. de direito contl'a 
preconceitos qu~ não r esistem á logica dos 
factos. 

Vol, UI 

E não são completamente novas entre nós 
essas instituições, porque já no antigo direito 
patrio, como nos relembra o illustrado 
mestre, os adulterinos e incestuosos (cessado 
o impedimento) eram susceptíveis da lcgi· 
timaçâo pelo subsequente matrimonio. 

Tanto o projecto, do qual nos occupamos, 
como tambem o projecto do Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues, estabelece que o filho illegitimo 
pôde ser reconhecido pelo pae e pela mãe, 
conjuncta ou separadamente. 

Ora, sendo o termo do nascimento do filho, 
exigível pela lei vigente, a prova da mater-
nidade natural, segue-se que o reconheci· 
mento materno do filho illeg itimo está feita 
por esse meio e não depende de outro instru-
mento publico ou particular. 

Em qualquer caso o reconhecimento ma-
terno do filho illegitimo fica sempre feito e 
expresso. 

De facto, como bem demonstra o parecer 
da Commissão ela Faculdade Livre de Direito 
desta Capital, a maternidade não se occulta; 
antes dá-se-lhe mQior publicidade pelo re-
gistro civil do nascimento. 

«E como se p6de verificar a identidade 
do roconhecido, occultando-se a filiação 
materna?» 

Nestas condições, o art. 443 do projecto 
póde ser supprimiclo sem prejuízo de suas 
disposições. 

No regimen da legislação vigente, illegi-
timos são considerados.. não só os filhos 
naturaes, como tambem os espUI'ios, havendo 
apenas a seguinte difl'erença: filhos naturaes 
são aqulles, cujo pae e mãe, ao tempo do 
coito não tinham entre si parentesoo ou 
outro impedimento para casarem; filhos es-
purios são aquelles cujos paes teem impe-
dimento para se casarem. 

Na accepção rigorosa, o filho espurio é o 
filho illegitimo ue pae incognito. (V. Tei-
xeira de Frei tas, Conso lid.) 

E' justo, portanto, substituir-se a palavra 
- espurio, do art. 444, pela expre~são-ille
gitimo. 

A proposito do art. 450 do projecto, a 
ill ustre commisEão da Faculúade Livre de 
Direito do Rio de Janeiro oppõe e~ ta objecção: 

«Para que "lsta innovação quando 
não só a actual lei escripta, como os 
nossas tradições juríd icas, vedam a pes-
quiza da maternidade? 

A' sombra ua reforma, justifica-se a 
Cornmissão, vão su rgir os escandalosos 
processos a que a lei de 2 de setembro 
de 1847 quiz pôr côbro, t axando a 
fórma pela qual o reconhecimento pa· 
terno póde ter Ioga r.» 

A actual lei escripta c as nossas tra-
dições juridic~,s não véiam absolutamem.tc a 

:U 
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pesquiza ou a investigação da paternidade. 
A Ord. do Liv. 4° tit. 92 pr. dava o di-

reito ao filho natural de livremente inqui-
rir de sua paternidade. · 

E, si o nosso direito cerceou o exercício 
desse instituto, que em quasi todos os povos 
vigora actualmente nos ·respectivos codigos, 
para o eíl'eitod a successão paterna,manteye-o, 
entretanto, quanto ao direito de pedir ali-
mentos e de succeder nas honras. 

De facto, a lei de 2 de setembro de 1847 fe-
chou as portas á investigação da paternidade.' 

Mas, uma lei isolada e antiga, determi-
nada por motivos historicos muito especiaes, 
não póde antepor-se á evolução do direito, 
quando as tendencias dos povos mais ade~tn
tados se manifestam contra a tyrannia do 
silencio em torno da paternidade dos filhos 
naturaes, dessas innocentes . creaturas que 
não teem a responsabilidade pelo seu nasci-
mento. 

A nossa lei escripta in.spirou-se na lei 
civil franceza. E' evidente que o Codigo 
Civil Francez creou uma série de disposições 
restrictivas em beneficio dos filhos legítimos 
e em desproveito doS filhos naturaes. 

Procurando justificar essa tendencia ex-
çlusivista ou monopolisadora do lc;.gislador 
de seu paiz, M. Gide escreve o seguinte 

«Si 11. pesquiza da paternidade é pro-
hibida actualmente, é porque actual-
mente o facto da paternidade, por isto 
mesmo que existe e é conhecido, implica 
direitos e devéres. O. facto e o direi to 
acham-se inseparaveis um do outro, ao 
passo que _onde a lei moderna qniz 
negar, ella tem por assim dizer suppri-
mido o faéto e o fez desapparecer occul· 
tando-o.» 

Falta a este argumento a consistencia da 
logica e elle não póde resistir ao mais sim-
ples exame. 

No direito romano, já o dissemos, não se 
encontram vestígios sobre o novo instituto 
da investigação da paternidade. 

Para os romanos não havia paternidade, 
sinão em excepção restricta. Elles desconhe· 
eiam o que em face do direito moderno se 
ohama a paternidade natural, pois que elles 
só 'admittiam a existencia da paternidade no 
.casamento. Pate1· is est quem nuptice de· 
monstran.t. ( D. 2; 4, fs. 5.) 

Graças á instituição do patrio poder. na 
família legitima, a idéa <le obrigações a im-
por ao pae natural se propaga e se estende 
no ultimo estado do dirtito. Ain:ia assim as 
obrigações impostas ao pae natural benefi-
ciam sómente os nascidos de concnbito, cuja 
filiação não é duvidosa, porque os filhos nas-
cidos de um coito passageiro ( spurii, vulgo 

. cor:aepti) q1.1e Eiram considerados'·extrangeiros 

de, facto e de direito, em face do autor de 
seus dias, não tinham interesse çle pesquizar 
a sua paternidade. (Vulgo aonaepti diauntur 
qui patrem demonstrare non possunt vel qui 
possunt cuidem sed eum habent quem habere 
non licet.-L. 23, De statu homin,is, 1, 2.) 

O dh•eito canonico, posteriormente, como 
se verifica pelas Decretaes dos papas Grego-
rio e Innocencio III, centinua a obrigar aos 
p_aEJS e mães que viveram em concubihato 
publico, a sustentar seus filhos, esteJJdendo 
qeste modo, por ana:logia, as presm;npções de 
casamento. 

Nenhum outro elemento mais positivo nos 
fornece a ' historia, através dos s·eéulos que 
correram desde o direito romano até o ini-
cio do ser.ulo XVI, relativamente á investi· 
gação da paternidade natural. 

NO fim do seculo XV pela primeira vez é 
feita a menção àa pesquiza da paternidade em 
uma collecção de arrestos editado por Papon. 

Durante o seculú XVIII a questão as.sume 
a sua verdadeira importancia, tomando logar 
entre os importantes problemas dessa época. 
E' então qne Denizart, Fournel, d'Aguesseau 
e Pouloin de Pare se entregam· á ·discussão 
sobre o controvertido assumpto. 

No direito francez antigo, que citamos 
esper.ialmente, porque. ainda hoje o Codigo 
Civil Francez (art. 340) prohibe a investi-
gação da paternidade, o processo compre-
hendia duas phases distinctas e successi vas. 

1Na primeira phase bastav:a a declaração 
por parte da mulher, determinando o autor 
dB sua gravidez, para ser este condemnado 
á.~ despezas e ás primeiras necessidades do 
fi~. h o. Nessa época surge a famosa maxima 
dq presidente A. Favre- Virgini ar.editur 
ju,1·anti se ab aliquo aognitam et ex eo prce-
gnan,tem esse -exigindo-se o juramento da 
mãe, juramen'to que era prohibido á viuva, 
á mulher casada, á mulher de má vida 
puestal-o. 

Na segunda phase do systema dominante 
,U~ antigajurisprudencia franceza, ttes ordens 
dJI provas -as provas litteraes, as provas 
cqnjecturaes e as provas naturaes eram 
exigíveis para o f,teto da co~habitação; e 
ai'nda mesmo provada esta, o homem seria 
aqsolvido, si ficasse provado que a mulher 
er1treteve, na época da concepção, relações 
cqm outros hõmens. , 

Apezar da evolução do direito e das re-
formas liberaes admittidas nas legislações 
modernas, permitti.ndo a investigação da pa-
ternidade com sancção do direito do filho á 
e:li:istencia, e da mulher violentada ou sedu-
zi~a á reparação do damno causado á sua 
honra, o Codigo Civil Francez conservou-se 
fiel ás trarlições de sua. antiga jurispru-
d~ncia, vedando completamente a investi-
g~ção da paternidade. 

.. 
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. A primeira origem da regra do art. 340 
desse codigo, estabelecendo tal medida pro-
·hibitiva, nos indica Dupré La Tour, deve ser 
procurada na assimilação dos filhos natu-
raes aos legitimas, em relação aos direitos de 
successão, decretados pela lei de 12 brumaire 
anuo II. 
, O principai cuidado do legislador francez, 
em face da investigação, influindo-o a in· 
terdizel-a a todo transe, consistia em ga-
rantir á familia legitima, .iá tão enfraquecida 
pelo divorcio, um restp de segurança e de 
credito. E consideravam que tanto maiores 
fossem as vantagens concedidas á qualidade 

.de filho natural, quanto mais se impunham 
. as precauções contra a invasão dos estranhos 

no seio das famílias. · 
«A paternidade não poderá ser esta-

belecida contra o pae, sinão por seu 
proprio reconhecimento e, além disto, 
torna-se preciso, afim de que as famílias 
fiquem livres de qualquer surpreza, que 
esse reconhecimento tenha sido feito por 
acto authentico. A lei proposta admitte 
uma· só excepção ». (Exposição de mo-
tivos do Oodigo Civil por Bigot-Préa-
meneu ). 

. Podem ser red!lzidos em tres grup~s priu· 
c1paes os factos wvocados contra a mvesti· 
gação da paternidade, o'S quaes infiuiram 
para sua prohibição expressa no art . 340 do 
Codigo Civil Francez. 

Em primeiro Jogar, os escandalos que os 
processos desse genero t inham provoc8.do no 
antigo direito ; em segundo, a incerteza da 
prova e os perigos do erro, e, finalmente o 
e~tímulo das mulheres á má. conducta p~lo 
enfraqueéimento do sentimento de sua re-
sponsabilidade. 
· . ~a~s foram os motivo~ ~istoricos da pro-
hlbrçao consagrada no drretto civil francez. 

O art. 450. do projecto do nosso Codigo 
Civil, estabelecendo prudentemente os casos 
em que o nosso direito passa a admittir a 
acção da investigação da paternidade, pre-
enche uma das mais sensi v eis lacunas do 
nosso direito e virá exercer notavel influ-
encia sobre a moralidade publica. 

«Em um governo baseado sobre a liber-
d~de, como disse Cambacéres, os indivíduos 
nao .podem ser victimas das faltas de seu 
pae. » 

DA ADOPÇÃO 
Qual a utilidade desse instituto no nosno 

direito? 
Resp?nde magistralmente, em uma syn-

these rrrefutavel, o i.Jlustre jurisconsulto 
Sr. Dr. Duarte de Azevedo: 

« Adopção é um instituto obsoleto 
ne direito patrio. 

Nas condições em que o projecto o 
açlmitte, nenhuma utilidade tem. 

Não serve á educação do adaptado, at-
tenta á idade de 18 annos, pelo menos, 
que se lhe exige, não é essencial para a 
successão que lhe pode ser devolvida por 
testamento. >> 

E', portanto, uma instituição juridicamente 
inutil. / 
Melho~ ~erá!. no noss_o humilde parecer, 

a sua ehmmaçao do proJecto de codificação. 
. D~ accordo com o meu parecer sobre esse 
mstltuto, cumpre-me propor á honrada 
Commissão a suppressão das seguintes pa-
lavras - e os adoptivos, do art. 467 e bem 
assim as seguintes -pela adopção- do n. 4, 
do art. 481. 

DOS ALIMENTOS 

Realmente o projecto amplia extraordina-
riamente o direito de pedir alimentos e, por 
conseguinte, a obrigação correlacta de pre-
stai-os. 

Coherente com a disposição introduzida 
np c~rpo da nova le~islação civil (v. art . 417) 
parece . que o proJecto teve a preocupação 
de eqmparar os affins da linha recta aos 
parentes legitimas da mesma linha quanto 
aos e:ffeitos dessa obrigação. 

Parece-nos conveniente supprimir não só 
os ns. 4 e 5, do art. 486, bem como o 
ar~. 494, do cap. VIl , sob a epigraphe- Dos 
al1mentos. 

DA TUTELA 

Mais ampla do que a disposição do art. 1773 
do Codigo Civil Allemão é' a do art. 496 do 
projecto do nosso Codigo Civil, detlnind~ os 
tres casos fundamentaes que determinam a 
necessidade da tutela aos menores. 

Na falta de pae e mãe, o menor, ainda 
mesmo qu~ as suas fol'ças physicas estejam 
desenvolvidas, fica exposto a muitas erros 
e perigos no meio das complicações de di-
reito, das divergencias do interesse, da mul-
tiplicidade dos negocias, das mll necessidades 
impostas ao homem na sociedade.. Sua 
pessoa e seus bens exigem a continuação 
d.o pal!el do pae e da mãe. Esse papel ou en-
cargo passa a ser a tutela, conforme sus· 
tenta o ill ustre jurista. 

Em sua origem, a tutela revestia-se em 
sua fórma da qualidade de um dever de 
família e parentesco. 

Quando, porém, a sociedade chegou a um 
certo gráo de desenvolvimento, a tutela 
passou a ser um munus publicum. 

A instituição da tutela não é nova. 
Entre os gregos, o tutor era dado ou por 

testamento ou pelos archontes, podendo um 
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pupillo ter diversos tutores, o gu~ não é 
admissivel no actual estado do dJrello. 

Em Roma se encontram os rudimento8 pri-
mitivos dessa instituição na lei das XII 
Ta boas. 

As principaes especies de tutelas nesse 
tempo, no a.ntigo imperio romano eram as 
seguintes: a dos impuberes, a unica que 
reconhece o direito natural e que corres-
panda a uma idéa de protecção ao incapaz_; 
a das mulhere11 que era perpetua, e ma1s 
tarde, no tempo de Constantino, modificada 
porque as mulheres puberes ficaram ex-
cluídas do regimen tutelar. 

E' sempre ao direito romano, como fonte 
primordial, que as legislações teem recorrido, 
como o mais importante subsidio para as 
investigações sobre a origem dos mais mo-
dernos institutos jurídicos, que foram buscar 
o seu modelo nos institutos levantados com 
sabadoria por aquelle povo eminentemente 
fundador do direito. 

A tutela hodierna já está profundamente 
restringida, graças ao desenvolvimento hu-
maoo. , 

O Projecto satisfaz as aspirações da nossa 
época e corresponde perfeitamente ás tra-
dições jurídicas do paiz em suas disposições 
sobre a tutella. 

A disposição do art. 522 pôde dar lagar a 
abusos na sua applicação por parte dos 
tutores, sobrecarregando ainda mais de des-
pezas inuteis os bens dos orphãos. 

Somos de parecer, por esses motivos, que 
ella seja eliminada do projecto. 

CURADORIA DE AUSENTES 

Parece-nos que o art. 561 do projecto, 
enumerando apenas quatro ordens de inte-
ressados á successão provisoria do ausente, 
com exclusão do Estado, que, na falta abso-
luta de herdeiros, occupa o quinto Jogar, 
segundo a legislação vigente, na ordem tla 
vocação hereditaria, resente-~e de uma 
lacuna. 

O proprio projecto, no art. 1594, reco-
nhece ao Estado Federado e não á União. 
onde era domiciliado aquelle de cuja succes: 
são se trata, o direito à herança, na falta de 
conjuga ou de parente algum successivel ao 
:finado, ou no caso de ter sido repudiada a 
het-ança. , 

Ora, assim sendo, não é raro o facto da 
ausencia de que trata o art. 560, de um in-
dividuo domiciliado em qualquer dos Estados 
da li'ederação. 

Supponha-se que esse individuo não deixou 
!J.erdeiros :presentes (ou me~mo ausentes), 

nem interessados á. sua herança. Neste caso, 
o Estado acha-se sem duvida na espectativa 
de uma herança, que por direito deve ser 
devolvida ao fisco respectivo. 

Em face das disposições do projecto, isto 
é, confrontando-se as disposições relativas á 
curadoria de ausentes com as dos arts. I 924 
a 1926, a arrecadação não póde realisar-se" 
porque trata~se de um individu_o ausente, 
mas não faJJecido. 

O Estado, no fim de 30 annos após a aber-
tura da successão ( V. art. 1926 ) adquire a 
propriedade dos bens recolhidos aos seus 
cofres. 

Porque no fim de igual lapso d.:~ tempo • 
não poderá adquirir. a propriedade de bens 
sem dono situados em seu territorio? 

Mas para que possa contar-se o lapso de 
tempo decorrido da sentença_qu~ de?laro~ a 
abertura da successão prov1sorJa, e preciso 
que alguem, como orgão do Estado, no inte-
resse deste a requeira. Isto não é possível, ~a 
fi:llta absoluta de interessados à successao 
desde que o projecto não tem cogitado da 
hypothese. 

Assim pensando, propomos as seguintes 
emendas ao art. 562: 

§ I. o Findo o prazo a que se refere o art. 560 
e na f,\lta absoluta de interessados á sue-
cessão provisoria do ausente, o Ministerio 
Publico Estadoal deverá requerel-a ao re-
spectiv~> juizo. 

§ 2. 0 Não comparecendo herdeiro algum ou 
qualquer outro interessado á successão, logo 
que hduver passa:do em julgado a sentença 
que determinar a abertura da successão pro-
visoria,1 proceder-se-ha judicialmente á arre-
cadação; dos bens do ausente pela fórma esta-
belecida no art. 1924 paragrapho unico. -

Só a~sim, nos parece, ficarão acautelados 
os interesses do Estado, pelo direito que lhe 
a::;siste em ultimo Jogar á acquisição da he-
rança, isto é, podendo adquirir, findo o 
prazo }ongo da prescripção, a plena pro-
priedade de bens que, presume-se, não teem 
dono. 

Outra emenda, para completar o nosso 
pensamento, se torna necessaria, em seguida 
ao parl!tgrapho unico do art. 574, formulada. 
nestes ~.ermos: · 

Qual'1~nta annos depois ele ter passado em 
julgado1 a sentença que concede a abertura 
da successão provisoria, se o ausente não 
houver regressado ou si qualqu!lr interessado 
não tiver promovido a. sua habilitação á 
successão, o Estado da União onde fôr domi-
ciliado p ausente adquirirá a plena proprie-
dade dos bens que tiverem sido arrecadados. 

Certo, si os bens vacantes passam, nas con-
tlições ostabelecidas pela lei, a pertencer ao 
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patrimonio do Estado, porque ficarão fóra 
da regra os bem; do ausente, que não são 
procurados pelos interessados no fim de 
quarenta annos decorridos sem noticias deste? 

Não ha argumento de ordem juridíca que 
se opponha á acceitação desta medida, 

A illustrada Commissão, corrigindo os 
nossos erros, resolverá como julgar mais 
conveniente em sua alta sabedoria. 

Fizemos o que podíamos fazer no desem-
penho da hoorosissima missão que nos foi 
confiada, collaborando na mais grand:osa 
obra legislativa que ha. de perpetuar a glo· 
ria do regimen republicano brazileiro. 

Sala da Commissão do Codigo Civil, em ·14 
de setembro de 1901. - O relator, José 
F. Monjardim, Deputado Federal pelo Estado 
do Espírito Santo. 



v I. 

-PARECER 
DO 

Sr. Luiz Domingues · 
Da posse e da propriedade 

ARTS. 576 a 745 

Na distribuição das materlas do prQjecto 
do Codigo Civil, sujeito ao parecer desta 
Commissão, tocaram-me os titulas- I e II do 
Li v . li da Parte Especial, que se inscrevem 
-Da posse e da propriedade- exclusiva a lit-
teraria, scientifica, artística e iúdustrial. · 

A Faculdade Livre de Dil'eito do Rio de · 
Janejro pondera que 

Em vez de se d·efinir a posse, define-se 
o possuidor, quando era excusado defi-
nir-se uma ou outra, p0rque o Codigo 
nã.o póde ser uma obra didactica. No 
em tanto, a definição pe·cca por obscura. 
Para .que, com innovações, ab)'ir mão 
da 1 !Jella defi!líÇão de posse, daQ.a por 
Say1gny e que Lafayette concretizou no 
seg:uinte enunciado : 

<li A posse consiste no poder de dispor 
ph:ysicamente de uma cousa, com a in-
tenção de dono e de defendei-a · contra 
as 'aggressões de terceiro 1 » 

Não é o projecto uma primeira tentativa 
de codificação do direito civil no nosso paiz, 
nem tampouco nos chega para ser submet-
tido pela primeira vez ao exame de uma 
commissão. Ao contrario, é elle o quinto que 
se organisa naquelle intuito e já vem revisto 
por uma commissão de jurisconsultos, esco· 
lhidos com felicidade entre os mais notaveis Pare~~e-me procedente a ponderação, quanto 
que nos desvanecemos de. possuir. á desn~cessidade de definir o q;ue seja pos-

E', por sua vez, o seu autor um dos nossoS· suidór. A dar-se uma definição · devera real-
mais laureados jurisconsultos, o que tudo mente ~er de preferencia do que fosse posse. 
quer dizer que a _obra se apr~senta com Possqidor só póde set' aquelle que tem a 
toda_s as presumpç?es de perfetta, quanto posse, J)elo que. 0 que podia convir era di-
possrvel, na mater1a, c~mportando, quando zer 0 qpe era posse . . 
mu~to, retoques que nao raro escapam aos Imprqcedente é, porém, a definição de posse, 
sabws e mmtas vezes acodem aos menos que a Faculdade propõe para su'bstituir 
compeyen~es •. ~ . . . a de popsuidor. 

E nao e outra cousa mats do qt:e llge1ros Não comporta este trabalho uma disser-
reparos que lhe fizeram os entend1dos, o que tação sobre 0 instituto da posse,. e ainda bem, 
eu me aventuro a fazer-lhe. porque si é o instituto qHe mais tem estirou-

Art. 576 ) lado o estudo dos jurisconsultos, nenhum 
tem. N'Oduzido entre elles maiores diver-
geneias. · 

Dispõe esse artigo : Pode-,se bem dizer que quanto mais apro-
Considera-se possuidor aquelle que, fundaUJ a materia, menos se entendem. 

estando em uma situação de facto, tem ·Basta notar que Savigny e Ihering- e nin-
comtudo o exercício pleno ou limitado guem de quantos professam o direito poderá 
de algum dos poderes in h e rentes ao dizer q jlal dos dous o_ de maior genio- crea-
dominjó. ram e~colas contrarias a respeito, e m(11 
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parecia vencedora a de Iheriog, uma ter-
ceira escoJ.ll. se funda entre as dua~, 

Não soffre, JlOrém, duvida que a-obra de 
Savigoy, admiravel a: tantos títulos, não 
mais se recommendiL pela definição ctfl. posse. 

A posse existe com a intenção de dono; 
mas, tambem póde existir sem ella e até com 
o reconhecimento de outro dono, e bem as-
sim com o poder physico de dispor da couscc 
como sem elle ; e si em geral sua defesa é 
exercida contra as agg~·essões de terceiro, não 
raro o é contra as do proprio dono, reconhe-
cido como tal pelo proprio possuidor. 

Tenho a posse como um poder inherente 
ao doplinio, qual é o de usar, o de gozar, e 
o tie dispor da cousa- ~ digo c ousa na acce-
pçã.o geral, comprehensiva tambem dos di-
reitos. 

Esses poderes do domínio podem ser 
exercidQs todos pelo proprietario, ou uns e~er
cidos pelo proprietario e outros por terceiro. 
É si, em regra, o desmembramento se faz 
por vontade do I!roprietario, Elm razão da sua 
propria faculd..ade de dispor diL cous!l, inhe-
rente ao dominio, muitas vezes se pp,era, por 
acto e no interesse exclusivo de outrem. 

Parece que não é o valor da cousa o cri· 
terio qne se deve adoptar para distinguir 
entre as bemfeitorias, pela razão de que toda 
bem feitoria, mesmo a voluptuaria, augrpenta. 
o valor venal da cousa, e sim o qbjectivo da 
bem feitoria, chamando-se utu · ou necessari& 
a que interessa propriamente á causa em 
que é feita, e voluptuaria a que interessa 
propriamente á pessoa, que a faz. Mas, sendo 
outro o artigo do projecto em que cabe a de-
finição (art. 77 ). julgo acceitavel a dispo-
sição do art. 607 com · uma simples modifi-
cação, que vem a ser a suppressão da 
condicional- si não lhe f8r pago o valor -, 
reconhecendo-se o direito do possuidor a re-
tirar as bemfeitorias voluptuarias quando o 
puder fazer sem damno da cousa, e o direito 
do proprieta.rio a ellas no caso contrario . 

Art. 613 

Dispõe esse artigo: 

Seja porém como fôr o direito considera 
o possuidor nessa sua mesma situação, isto é, 
exercendo de facto poderes de domínio, e é 
essa situação que, a bem da ordem pQblica, elle " 
resguard;t, si et in quantum, cop.tra as aggres-
:;ões de quem quer que sejl!., muitos vezes 
até do proprio dono da cousa. 

As acções para manutenção ou reinte-
gração da posse serão summarias., 
quando intentadas dentro de anno e dia 
da turbação ou esbulho; J,>assado esse 
prazo, serão ordinarias, ff6m comtudo 
perderem o caracter possessorio. 
Objecta·a Faõu'm.ade Livre de Direito que, 
dift'erençancto os casos de acções sum-
marias para a manutenção 611 reinte-
gração da posse, o projecto invade a es-
phera do direito judioiario, soibre que 
hão é dado á União legislar. Por essa razão, a definir-se o possuider, eu 

votaria pel.a definição do projecto, que acpeiii-
tua bem esse facto, dando-lhe ape:nas, pal!c\ 
tornai-a mais concisa, sem quebra de seu 
conceito, a seguinte redação: 

Con~idera·se po::1suidor todo ~quelle 
que tem- de facto o exerciciQ pleno ou 
limitado de alguns· do~! poderes inhe~ 
rentes ao domínio. 

Art. 607 

Dispõe esse artigo: 
O possuidor de boa fd t em direito a 

ser indemnisado das bemfeitorias neces-
sarias e uteis, e quanto ás vo luptJlarias, 
si lhe não fôr pago o valor, tem o direito 
de levantai-as, si o puder fazer sem de-
trimento da cousa. Pelp valor das bem-
feitorias necessadas e ut!'1iS, poderá 
e'Xercer o direito de retenção. 

A Faculdade Livre de Direito do Rio de Ja-
neiro argue de contradictoria a disposição 
desse artigo com a do art. 77 § 1 o, Jlela razão 
de que, lll!li, dá o pr ojecto valor ás bemfei-
torias voluptuarias para seu pagamento, e 
aqui define bem feitorias ~oluptuarias aquellas 
que não augmentam o valor da cousa , 

Não obstante o -preceito, as legisla· 
turas locaes poderão adoptar urri cor-
reativo, e dentro<!~ orbita constitueional 
de suas· attribuiçõe'S, outras normas pro-
cessuMs que não a,s do texto, 

Não me parece procedente a objecção. 
A doutrina elas aeções e a theoria do processa 
não 1:\ãO ma terias proces13U!l.es, e sim de , di~ · 
reito substantivo. 

A parte do processo deixacta, pJr exclusão, 
pelo art. 34 § 23 da Constituição aos Estados, 
é puramente a que póde derivar da orgaJ+i-
sação ~udicia.ria, que cada um delles adopte, 
e ningQem clirá qqe a doutrina das acções ou 
a theoria do processo esteja adstricta á orga-
pisjlção judiciaría, senão ex4ctarnente o con~ 
trario. 

Art . 61 9 

Dispõe esse artigo: 
Adquire-se a propriedade immovel: 
a ) pela inseri pção, no registro pre-

dial, do titulo de. transferencia .. 
Observa a Faculdade Livre de Direito do 

Rio de Janeiro que não é da inscripção que 
se deve fazer derivar 1t acquisição dn. pro-
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priedade immovel, uma ve~ que. o texto 
exige o titulo, porém, do tllulo, 1sto é, da 
respeotiva escriptura de transferencia. 

Re!J>onde a essa ad vertencia o Dr. Clovis 
Bevilaqua que essa disposição j<t é de nosso 
direito, e cita para comprovai-o Lafayette e 
Didi-mo. 

Não me parece que se possa dizer assim. 
De nosso direito é que o titulo por si só opera 
transferencia de domínio, independentemente 
de inscripção; contra terceiro é que a tran· 
sferencia só produz effeito depois dessa for-
malidade, que, seja dito de passagem, não 
julgo que se possa bem dizer uma t1·adição, 
quando é feita só por uma das partes, inde-
pendentemente do concurso da outra. 

As leis citadas a respeito não contradizem 
esse direito. 

Assim, a lei n. 1237, de 24 de setembro 
de 1864, art. 8". 

Assim, o decreto n. 3453, de 26 de _abril 
de 1865, art. 25,6. 

Assim, o decreto n. 759 A, de 19 de janeiro 
de 1890, a.rt. 8°. 

E assim, o decreto n. 370, de 2 de maio do 
mesmo anno, art. 233. 

A escriptura faz dono o adquirente; apenas 
não poderá este oppol·R. a terceiro sinão de· 
pois de inscrevel-a . . 

Cumpre, porém, indagar; convém manter 
o direito assim, ou substituil-o pelo que con-
sagra o projecto 1 

Segundo este, só a inscripção transfere o 
domínio, mesmo entre as proprias partes 
cont 'actantes, de sorte que a escriptura ha-
bilita apenas á transferencia, por sua inscri-
pção no registro predial. 

A inscripção é de vantagens incontestaveis, 
para o proprio adquirente ; para comprovai-a 
basta essa circumstancia, de só poder ser op-
posto o titulo a terceiro, isto é, só poder o 
adquirente fazer valer seu titulo contra ter· 
ceiro depois da inscripção -o que já é do 
nosso direito e é muito bem entendido, por-
quanto não se póde oppor a terceiro o que 
em reserva delle se manteve. 

Entretanto, pelo habito inveterado d,e se 
satisfazerem entre nós os adquirentes com 
as escripturas, não deixa de ser para receiar, 
que, apezar da publicidade do Codigo, longe 
de acautelar o interesse delles contra ter-
ceiros, venha a ser em damno delles e em 
proveito do vendedor de má fé, a exigencia 
da inscripção como condição sine qua non da 
transferencia do domínio, dando assim a lei 
ao transmittente o direito de impugnar• de 
futuro, sempre que lhe convenha, a venda e 
reduzindo o adquirente á acção pessoal para 
haver o preço e perdas e damnos delle trans-
mitten.te, muita vez já insolvavel. 

Talvez fosse por isso preferível dar ao ti-
tulo entre as proprias partes o e[eito da 

transferencia e acqms1çao da propriedade, 
exigindo sua inscripção tão sómente a respeito 
de terceiro. E nesse sentido submetterei a 
apreciação da Commissão a seguinte emenda: 

Adquire-se a propriedade immovel : 
- a) pelo titulo de transferencià, entre 
as pl'oprias partes ; · 

b) pela inscripção do titulo de trans-
ferencia, no registro predial da situação 
do immovel, a respeito de tel'ceiros; 

c ) pela accessão ; 
d) pela usucapião. 

Caso, porém, entenda a Commissão em 
sua sabedoria que melhor será, pela conve-
niencia tambem publica da inscripção, exi-
gil-a em absoluto, segundo o art. 619 do 
projecto, toroa-;;e de razão e Iogica a sup-
pressão do paragrapho unico do mesmo ar-
tigo que dispõe: 

Paragrapho unico. A inscripção de 
que trata a lettra a) não induz prova 
de domínio, que :fica salvo a quem ele 
diJ'eito. 

Não se comprehende certamente que, 
sendo a inscripção, pelo projecto, um modo 
de acquisição da, propriedade, não induza 
prova de dominio. Si não induz, como póde 
ser modo de acquisição de domínio~ E si é 
modo 1 de acquisição de domínio, como póde 
não induzir sua prova~ 

Essa disposição não era do projecto pri-
mitivo; foi enxertada pela Commissão revi-
sora ct,o projecto, e informa o Ol'. Clovis que 
por parecer a esta que 

não estamos sufficientemente appare-
l~ados para acceitação immediata. dessa 
reforma em nossoregimen ele propriedade 
dEl immovel. 

A razão não me parece cabal a justificar 
a contradicção manifesta do p!l.ragrapho com 
o texto, e, si procede, é em favor da emenda 
que alfi apresentei mantendo o direito actual. 

O Sr. Barbosa Lima offereceu a esse ar-
tigo a seguinte emenda: 

Ao art. 605- Substitua-se : 
rz) Pela inscripção do titulo habil 

para transferil-a no registro predial da 
cir,cumscripção judiciaria onde estiver 
situado o immovet. 

A qllal julgo acceitavel, para redigir-se 
assim q artigo nessa parte: 

a) Pela inscripção do titulo de trans-
ferencia no registro predial da situação 
do jmmovel. 
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Art. 624 

Dispõe esse artigo : 
São tambt>m sujeitos á ioscripção: 
1•, as sentenças proferidas nas acções 

divisarias, das quaes resulte cessação do 
estado de communhão ; 

2•, as sentenças que nos inventarias 
e pat·tilbas, adjudicam bens de raiz para 
pa.gamento das dividas da herança; 

3•, a arrematação em praça publica 
e as adjudicações. 

Impugna a Paculdade Livre de Direito 
esse artigo e em geral a secção, por defi~ 
ciente, nestes termos: 

O fundamento principal da inscripção · 
· é a publicidade, que della resulta como 

garantidora dos interesses de terceiros, 
que não intervieram no contracto. E' 
por isso que o art. 237 do regulamento 
baixado com o decreto n. 370, de 2 de 
maio de 1890, dispensa de transcripção 
as transmissões causa mortis, por testa-
mentos e actos judiciarios. 

No emtanto, este artigo obriga a esta 
formalidade: 

I •, as sentenças proferidas nas acções 
di viso rios ; 

2•, as sentenças que, nos inventarias 
e partilhas, adjudicam bens de raiz para 
pagamento das di vidas da herança ; 

3•, as arrematações em praça publica 
e as adjudicações. 

T~l exigencia acarreta despezas su· 
perfluas ás partes, já tão sobrecarre-
gadas com os gastos judiciaes,- a menos 
que não se repute a inscripção neces-
saria para o levantamento do cadastro, 
que só uma lei especial terá de regular 
(art. 622 do projecto ) . 

Esta secção li é lacunosa, o que se 
prova compar ando-a com a lei hypo-
thecarüt ( art. 18 ) e regulamento 370, 
de 2 de maio de 1890 ( arts. 233 usque 
256 ). 

Sustenta o artigo o Dr . Clovis Bevilaqua 
nestes termos : 

Defendem o project o, qu:w to aos dous 
ultimo~ numeras, as palavras de La-
fayette, referindo-se aos actos judicia-
rios excluídos da transcripção pelo re-
gulamento hypothecario: «uma tal ex-
clusão não estava na lei. E' U,ma. mera 
creaçft.o do decreto, contraria ao texto 
da mesma lei e incom patível com ara-
zão delta. A lei só dispeusa :ia formali-
dade da transcri pção os actos causa 
mortis. 
Vol. liL 

A arremataçãoe adjudicação são actos 
entre vivos-nos quaes o juiz representa 
o alienante. Se a carta de arrematação 
ou ele adjudicação não é transcripta, o 
executado pode illudír a boa fé de ter-
ceiro e fraudulentamente vender o pre· 
dio já arrematado e adjudicado :-t:raude 
que o registro é destinado a prevenir 
(39 ).» 

Quanto ao primeiro numero do artigo 
defende-o proficientemente o Dr. Di-
dimo ( 40). 

Accrescenta o parecer que a presente 
secção do projecto é lacunosa, compa-
rando-a com a lei hypothecaria,-art. 8°, 
e o r egulamento de 2 de maio de 1890, 
arts. 233 a 236. Do confronto se nota que 
o projecto, nesta part_e, não falia da 
inscripção do dote, pela razão obvia de 
que está expondo a tra nsmissão da pro-
priedade. Será essa a pretendida lacona1! 

A meu ver, não procede a impugnacão. 
As razões de ordem publica e privada que 
justificam a inscripção prevalecem para a 
sua exigencia nos casos especificados pelo 
art . '624. 

Póde-se mesmo dizer que esses casos estão 
virtualmente comprehendidos na disposição 
do art.. 619, porquanto, em todos elles se dá, 
em uns de facto e em outros de direito, a mu-
dança de proprietario do immovel, represen-
tando as sentenças e cartas de arrematação 
e adjudicação os titulas de transferencia. 

Assim, no primeiro caso, o domínio 
muda de objectívo, passando dq proprietario 
primitivo no seu todo para cada condomino 
no seu quinhão, e nos dous ultimas casos a 
arrematação e a adjudicação positivamente 
operam a transferencia do domínio para o 
arrematante e o adjudicatario. 

Si, como diz a Faculdade Lrvre, o funda-
mento da inscripção é a pubiicidade como 
garantia dos interesses de terceiros, que não 
intervieram no contracto, razão é para exi-
gil-a nesses casos porque só por ella o ter-
ceiro facilmento verificará o que lhe possa 
interessar sobre o immovel. 

E o que é mais, nos outros casos o terceiro 
nunca é prejudicado, porque o adquirente 
não lhe póde oppor o titulo sem a ioscripção, 
ao passo que nestes não: operando-se a traos-
ferencia, na arrematação e na adjudicação, 
sem a. inscripção os terceiros podem vir a 
se r illudidos pelo executado. Não se lhes 
póde attribui.r o conhecimento das sentenças, 
em que não foram partes, nem tampouco se 
deve remettel-os aos autos, quando se lhes 
pó1e dar na lnscrípção um meio seguro e 
prompto de conhecer a situação juridica do 
immovel. 
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Arts. 643 a 645 

Dispõem esses artigos: 
Art. 643. Aquelle que, durante trinta 

annos, ininterrompidamente e sem ovpo-
sição, posssue como seu um immovel, 
adquire a propriedade delle, indepen-
dente de titulo e boa íé, que se presume. 

Art. 644. O possuidor póde, para o 
fim de contar o tempo requerido pelo ar-
tigo antecedente e pelo seguinte, accres-
centar a sua posse a do seu antecessor, 
comtanto que ambas sejam continuas e 
pacificas . 

Art. 645. Na usucapião de dez annos, 
entre presentes, e de vinte entre au-
sentes exige-se para acquisição do do-
mínio, além de posse pacifica · e continua, 

._justo titulo e boa fé. 
Paragrapho unico. Reputam-se pre-

sentes os moradores do mesmo muni-
cípio e ausentes, os que habitam mu-
nicípios differentes. 

Eu votaria pela anteposição do art. 645 
ao art. 644, com a consequente modificação 
de redacção, e daria ao mesmo art. 645 a 
construcção úo art. 643, assim: 

Aque\le que, sem interrupção·ou oppo· 
sição possue, com justo titulo e boa fé, 
um immovel como seu, adquire a pro-

. priedade delle ao cabo de dez annos, entre 
presentes,. e de vinte entre ausentes. 

Art. 686 § 1° 

Dispõe esse paragrapbo: 
§ 1 • • Nos dous primeiros casos deste 

artigo a effectividade ela perda da pro-
priedacle depende da inscripção do titulo 
de transmissão ou do acto de renuncia 
no respectivo registro. 

O Dr. Barbosa Lima propoz a seguinte 
emenda: 

Ao P.rtigo- Accrescente-se: da cir-
cumEceipção judiciaeia ela sua situação. 

E' um complemento necessario do paragra-
pho, convindo, porém, dar-lhe esta redacção: 

Em vez de - no respectivo regist~·o -
diga-se- no registro predial da situação 
do immovel. 

Art. 686 §"2° 

Dispõe esse artigo : 
§2. O immovel aba.ndon ado será 

arrecadado como bem vago e passará 
para o domínio do Estado onde estiver 
situado, depoi:s de decorridos dez annos. 

Oppõe a Faculdade Livre de Direito, a esse 
artigo que 

E' insufficiente o prazo de dez annos 
para ser arrecadado como bem vago o 
immovel abandonado. Esse abandono é 
uma fórma de prescripção o.cquisitiva 
pelo Estado com a dispensa dos requi-
sitos legaes. 

Ora, comquanto a. lei vigente não 
fixe o lapso de tempo necessario para a 
prescripção, tem a jurisprudencia appli-
cado ao caso as disposições da Ord. n. I, 
4•, tit, 3•, § 1• e tit. 79, § 3•, relativas 
á prescrip*-o do direito real da hypo-
theca, exigindo o curso de dez annos 
entre presentes e 20 entre ausentes. Não 
ha motivo para se ai terar o direito vi-
gente, tornando-se o fisco mais favore· 
cido do que os particulares, para os 
quaes o art. 645 mantém a regra conso-
lidada no art. 1322, nota 4 da obra de 
Teixeira de Freitas. 

Accresce que, segundo o art. 690, pa-
ragrapho unico do projecto, o abandono 
não se presume em co usas de valor. 

O Dr. Clovis Bevilaqua, porém, já respon-
deu a essa arguição, a meu ver satisfacto-
riamente, que 

A Faculdade confunde abandono com 
prescripção, ou antes, com usucapião, 
cousas muito differentes. No abandono, 
o titular do direito despoja-se voluntaria 
e ostensivamente; na usp.capião, a posse, 
mantendo-se por certo espaço de tempo, 
t,ransforma-se em propriedade. 

Art. 668 

Dispõe esse artigo: 
Elm caso de perigo imminente, como o 

de ~uerra ou commoção, cessarão todas 
as formalidades e poder-se-ha tomar 
pos~e do uso ou mesmo da propriedade, 
quanto baste para o emprego do bem 
publico, liquidado o valor e préviamente 
pago, ou depositado, sal v o ao proprie· 
tario reclamar judicialmente o que fôr 
de direito. Nos outros casõs, o proprie-
tario será préviamente indemnisado e, 
se recusar receber a indemnisação, será 
o valor desta depositado. 

Pareqe ao Superior Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão que 

I:-Jouve equivoco no primeiro emprego 
do adverbio- préviamente- ou algum 
lapso de impressão, o que em todo o caso 
convém notar, para não passar desper-
cebido. Da maneira por que está não ha 
dí:fferença de situação para o proprie· 
tar~o nas duas hypotheses figuradas pelo 
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àrt. 688; pois em a,m bos· ha necessidade 
do pagamento prév)o ; accrescendo que 
a liquidação do vãlor e esse pagamento 
embaraçam a medida dictada pela nE\ces-
sidad~ urgente, oriunda do perigo immi-
nente. 

O reparo é evidentemente cabitlp. O artÍgo 
distingue situações, para· submettel-as á 
mesma disposição. Outrosi!n, .a imminencia 
do perigo póde não comportar qualquer de-
longa na defeza, e fôra inadmissi velJlue a sal'-

. vaç_ão publica e a desatrronta nacional ficas-
sem adstrictas, pslo _interesse particular, á 
liquidação do valol' e pagamento prévio da 
propriedade que fosse necessario occupar. 

Naturalmente, preoccupou o eminente 
autor do projecto a dispo&ição do art. 72, 
§ 17 da Constituição. 

De facto, ahi prescreve ~m - ~bsoluto a Con-_ 
stituição que a desapropriação por neces-
sidade ou, utilidad~ publica, só póde ser 
e:trectuada mediante previa ind·amnisação, 
p-orém a Constituição tambem põe sobre tudo 
é sobre todos a Patria, cuja salvação, ne~se 
caso de perigo imminente, não pôde ser sa-
crificada ao interesse particular, tanto mais 
quanto podem ser conciliados os dous inte-
resses pela resalva da indemnisa_ção. Na im-
minencia do perigo é gue muita vez sera 
impossível fazel-a. · 
A~sim, a meu ver deve ser modificado o· 

artigo consoante p reparo do S-uperior Tri-
bunal do Maranhão, para 0 qt~e bastará sub-
stituir a expressão - liquidtJ,do o vator e pre-
vianiente pago ou depositado, salvu a,ç1 pro-
prietario recla~ar judicialmente o qtte {ô1· de 
dire[to- pela seguinte- salvo, o cf,ireita de 
indemnisação, · 

Arts. 693 e 695 

Dispõe o art . 693: 
Observados os regulamentos adminis-

trativos sobre a caça, pôde o respectivo 
exercício ter logar, não só em terrenos 
proprios, como ~m alheios, abertos e 
não cultivado~, sal-vp prohibição do dono 
destes ultimas. O caçador responde, po-
rém, pelo prejuízo que tiver causado. 

Dispõe o art. 695: 
O caçador que penetrar em terreno 

alheio, cercado, murado, vallado ou cul-
tivado, sem permissão do dono, não só 
-perde para este a caça que apanhar, 
mas respçmde ainda pelos damnos que 
causar. 

O artigo da Constituição ha pouco citado 
garante a propriedade em toda a sua pleni-
tude. Ora, a propriedade é um direito abso-
luto e exclus-ivo, e sendo assim, parece que a 

regra deve ser a permissão do dono para a 
entrada do caçador nas suas terras, e não o 
seu franqueamento, conforme o projecto, 
emquanto não fôr expressamente prohibída 
pelo dono. ' 

Em um paiz como o nosso, de grandes pos-
sessões de terra fôra desarrazoada a exigen-
cia da cêrca como condição de garantia uo 
direito de pro.priedade. · 

Outros!m, não havendo razão para pro-
hibir a caça em terras publicas e devolutas, 
como a pesca em aguas publicas, eu proporia 
que fosse subtituida a expressão- terrenos 
proprios - mesmo porque está subefilteudido 
nelles, o exercício da caça - pela exprssão 
- terras _publicas. 

E_ nessa conformidade, O' art. 693 seria 
redigido assim: 

Observados os regulamentos adminis-
trativos sobre a caça, póde esta ser 
exerciila não só nas terras publi,cas como 
nas .particulares alheias, com permissão 
do _respectivo -dono, neste caso. O in-
fract,or responderá pelq prejuízo que 
causar. 

Art. 700 

Dispõe esse artigo: 
A pesca póde ser exercida sómente nas 

aguas particulares alheias, si nteo esti· 
verem cercadas. Si o estiverem, appli-
car-se-ha o dísposto no art-. 695. 

A exigencia da cerca parece desarra-
zoada. 

Propoz o Dr·. Antonio Lopes da Silva 
Barros a suppressã.o desse artigo, como at-
tentatorio da Constituição. 

E:trectivamente; a propriedade, como um 
direito absoluto e exclusivo, garantido pela 
Constituição em toda sua plenitude, exclue 
em absoluto o uso e g·ozo de terceiro, salvo 
licença do proprietario. Assim, em vez do ' 
artigo como está redigido, eu proporia ad-
aptar-se, com relação á pesca, a disposição do 
art. 693 com relação á caça, nestes termos: 

Observados os regulamentos adminis-
trativos sobre a pesca, póde esta ser 
exercida não só em aguas publicas, como 
nas particulares alheias, com permissão 
_do respectivo dond; neste caso o infractor 
. responderá pelo prej uizo que causar. 

Art. 722 

Dispõe esse artigo: 
Todo o condomino é obrigado a con-

correr na proporção de sua parte para as 
despezas de aonservação ou divisão da 
cousa e supportar na mesma razão os 
onus a que estiver sujeita. 
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Si algum dos condominos não satisfizer 1 
esta obrigação, pó de ser coagido judiciacl-
mente. á divisão ou n vender o seu 

. quinhão a outro condomino. 
Quanto ao primeiro membro desse artigo, 

eu faria o pagameJ;J.to dependente da annuen-
cia prévia, do condomino, ás despezas. 

Quanto ao segundo, propõe o Dr. Azevedo 
Marques a sua suppressão, pelas seguintes 
razões: 

Para que dizer, com o risco de crear 
confusões, que o condomino poderá 
ser coagido á divisão, qu!_indo alás, a 
regra geral está formulada no art. 727 ~ 
Para que «coa gil-o a vender o qttinhão » 
( especie de desapropriação por utilidade 
privada ) desde que seja a cousa divisível 
impedindo o exercício do direito real de 
propriedade, pela falta de cumprimento 
de uma obrigação pessl?al ~ 

A mim ·parece que se deve manter o pe-
ríodo apenas com a seguinte modificação: 

Si algum dos coridominos nãQ estiver 
por isso, proceder-se-ha á divisão da 
cousa, respondendo o quinhão de cada 
um por sua part'e nas despezas da 
divisão. 

A obrigação da venda do quinhão a outro 
condornino poderia muita vez resultar de 
trama, que o legislltpor longe de propor-
cionar, deve evita.r. 

Art. 723 e 724 

Dispõe esses artigos : , 
Art . 723. As dividas contrahidas por 

um dos condominos em -proveito da com-
munhão, e durante ella, obrigam o con-
trahente, mas cabe a este acção regres-
si va contra os outros. 

Art. 724. Si a. divida tiver sido con-
trabida par todos os condominor,o, sem 
d,eterminação da parte de cada um na 
obrigac;:ão, e sem estipulação de solidarie-
riedade, entende-se que se...Qbriga cada 
lliD! na proporção de seu qu~nhão. 

O Dr. Azevedo Marques tambem propõe a 
snppressão desses artigos, pelas seguintes 
raroes ~ 

Se não ha accordo entre todos os con-
àominos quanto ao modo de gozar, ad-
ministrar e conservar em communhão a 
ecm .. <>a divisível, parece-me melhor deixar 
~mo unico remedio, a divisão, segundo 
o art. 727 . E si fôr indi vioivel a co usa, 
a solução será a; do art. 731. 

Pois se o ideal do direito deve ser dif-
iicnltar o estado de communhão, facili-
i:;lndo_a sna extincção, se me afflgura 

perigoso á paz e aos princípios jurídicos 
do domínio o quf)._permittem os arts~ 723 
e 724. Penso que bastam os arts. 1619 
a 1623 . 

Eu preferia que se adoptasse, com relação 
ás dividas, a mesma disposição que indiquei 
relativamente ás despezas, fazendo-se depen-
dente a obrigação de pagal-l!S da annuencia 
prévia do coadomino a ellas, e que no caso 
de desavença ou opposição de alggm se pro-
cedesse á ãivisão da cousa, na conformidade. 
do art. 722, se div,isiYel, ou do art. 731, se 
indivisível, pela necessidade, de <:>rdem pu-
blica, de evitar a communhão de interesses 
entre pessoas desavindas. Nos casos de desa-
vença, o condomino é sempre um perigo 
para a paz publica. 

E nessa conformid!J.da, accrescentaria ao 
art. 723 o seguinte: 

Sendo estes préviamente ouvidos e 
auctorizando fiS dividas; · Si algum dos 
coudomfnos não estiver por isso, p:('oce-
der-se-ha na conformidade do art. 722 
ou 731. 

Art. 731 

Dispõe esse artigo ; 
Quando a causa fôr indivisível e os 

condominos não concordarem na adjudi-
cação a um só, mediante indemnisação 

1 aos mais, será vendida e partilhado o 
pre~. . . 

q Dr. Azevedo Marques propõe a substi-
tui~;ão da palavra- mais- pela palavra-
outros. E' uma emenda, como se vê, de 
purta redacção. 

q Dr. Paranhos Montenegro offereceu-me 
a r1~speito deste artigo as seguintes conside-
raçl5es, nas quaes ponho todo o valor 
des,te meu trabalho : 

« Se o condomino é a causa de muitos lití-
gios, mesmo no caso de ser realisavei ou fa-
cil :a divisão, ou quando se trata de predios 
urt,Janos, póde-se dizer que é a causa princi-
pal de todos os pleitos, lutas e desordens, 
quifndo recahe sobre predios rusticos, como 
sej:~m as fazendas de creação e cultura. 

0 projecto não cogita absolutamente disso, 
parecep.do aliás que seria a occasião azada 
pa1,~a se resolverem muitas questões que são 
levadas aos tribunaes, que as resolvem, ora 
de um modo, ora de ~mtro, porque não ha 
disposição alguma applicavel aos diversos 
ca~os. ' 

Isso deve continuar? 
~e não ·ha meios de evitar o condomino, o 

qw~ seria da maior conveniencia, deve-se ao 
menos procurar remover os seus inconve-
nie)ltes. 
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Casos ha., em sua maioria, em que a divi-
são é impossível, e trará a desvalorisação 
dos quinhões. 

Uma fazenda de et•eação ou cultura, por 
exemplo, de grande extensão, póde conter 
bemfeitorias, só aproveitaveis a quem tiver 
os terrenos, póde ter um só tanque ou aguada, 
um só porto, um retiro para abrigo de gado 
na occasião de cheia dos rios, ou iuundações, 
terrenos farteis, e outros safaras, de modo 
que tudo reunido constitua um grande va-
lor, mas que separado e destacado, não te-
nha utilidade. 

Como dividir e delimitar os quinhões nas 
hypotheses figuradas ~ 

Possuir terrenos e gado sem ag11ada, pos-
suir esta sem terras para a creação, não 
ter um abrigo para o gado nas occa~iões das 
cheias, possuir engenhos sem terras para 

, plantar, terras sem Jogar apropriado para 
edificar engenho, etc., é o .mesmo que ficar 
impossibilitado de usar de sua propriedade. 

E' o caso do art. 731 do projecto, mas a 
providencia alli adaptada, quando se tratar 
de terras em commúm, com casas, planta-
ções, curraes e outras bemfeitorias, ou será 
impraticavel, ou nova e perenne fonte de 
lutas, talvez armadas, porque cada um dos 
possuidores, com morada e bemfeitorias para 
si de grande conveniencia e valor, se jul· 
gani. victima de uma violencia, de um es-
bulho, ditficilmente se conformará e pro-
curará reagir pelos meios extra-legaes e pela 
força. 

Só quem não conhece o nosso paiz póde 
duvidar disso. 

A lei, facil de observar-se nos grandes 
centros, é irrealisavel no campo, no interior 
do paiz, onde muito divergem as condições, 
hatitos e conveniencias locaes, que não 
pódem ~eixar de ser attendidos na confecção 
das leis. 

O projecto quasi que só cogita daquelles. 
ô condomino das tet'ras de creação e de cul-
tura precisa de uma legislação especial. 

O direito de crear e plantar deve ser limi-
tado á quota que cada um tiver~ Mas, si 
essa quota fôr de ditficil apreciação, como 
regular esse direito~ 

Conheço em meu Estado predios rusticos, 
que teem centenas de condominos, sem 
aliás se poder determinar a respectiva quota 
proveniente de heranças, compras, sem limi-
tação de quantidade, etc. 

O condomino que se apossar e beneficiar 
uma parte das terras ( é esta uma das mais 
frequentes questões ) deve ser considerado 
senhor exclusivo dessa parte, podendo de· 
fender o seu direito, mesmo contra os outros 
condominos ? 

crear, plantar, edificar, extrahir productos 
naturaes ? » 

As considerações do eminente collega. são, 
como se vê, de todo relevantes. A questão 
é saber a solução que mais convenha ad~ 
optar. 

Apezar de todos os inconvenientes que se 
podem apontar, a solução da venda e par-
tilha do pre·ço consagrada pelo Projecto, Ge 
me afigura a de mais vantagem, ii'endo a 
maior o termo do condomínio, de consequen-
cias funestas sempre que não reina accordo 
entre os condominos. . 

E não >ó no caso de indivisibilidade da 
causa, eu proporia a solução da venda e 
partilha do preço, tambem quando a causa 
pela divisão se tornasse impropria para seu 
destino, prererindo na venda o condomi.no 
em igualdade de condições de o:fferta, e nas 
mesmas condições o que tivesse na causa 
bemfeitorias de mais valor, e na, falta de 
bemfeitorias, o de quinhão maior. 

Nessa conformidade, o art. 731 seria re-
digido deste modo: 

<(Quando acousafór indivisível, ou tor-
nar-se impropria para seu destino pela 
di visão, e os condominos não concor· 
darem na adj udicaçíío a um só, mediante 
indemoisaçíío aos outros, será vendida 
e partilhado o preço, preferindo-se na 
venda o coodomino ao estranho em 
igualdade de condições de offerta, e 
entre os condominos. o que tiver na causa 
bemfeitorias de mais valor, e na falta de 
bemfeitorias, o de quinhão maior.» 

Outrosim, convem incorporar ao Pro· 
jecto um artigo com a seguinte dispo~ 
sição. 

<1: E' vedado a qualquer dos condomi· 
nos dar posse, uso e gozo da proprie-
dade a estranhos, sem previa consenti-
mento dos demais condominos.» 

E mais o seguint& art.: 
«O condomino póde fazer valer a sua 

posse contra os demais condominos, como 
qualquer outro possuidor.» 

Arts. 732 a 738 

Constituem esses artigos a secção H, que 
se inscreve a il.dminist1·açao do condomínio. 

Propõe tambem o Dr. Azevedo Marques 
a suppressão de toda ess:1 secção, pelas se-
guintes razões: 

Póde o condomino, a contrago.>to dos ou-1 
tros, conceder a estranhos a faculdade de 

A razão justificativa ela admnistração 
e aluguel da causa commum, segundo o 
art. 732, é a impossibilidade do uso e 
gozo em commum. Para isso, porém, a 
solução é a referida na nota anterior. 
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Administraç!Zo elo condomínio não me 
parece idéa ou expressão muito feliz. 
E, entre nós, applicar ao condomínio 
em geral o imperio do voto da maioria,. 
obrigando a minoria, á imagem do que 
acontece nas sociedades, não parece con-
veniente. Os codigos allemão, art. 745, 
e italiano, 678, tiveram motivos espe-
ciaes melhor adapta v eis aos . respectivos 
paizes do que entre nós. O Codigo Por-
tuguez, art. 2 .179, manda regular a ad-
ministração da cousa coJllmum pelo dis-
posto nos arts. 1.249 e seguintes, que 
tratam das sociedades, o que presuppõe 
contracto, isto é, concurso unanime de 
vontades. 

Bem meditadas essas razões, o que me 
parece é que só o art. 732 reclama modifi-
cação. 

Dispõe esse art. : 
« Se, por circumstaucias de facto ou 

por desaccordo, não fôr possível o uso 
e gozo em commum, resolverão os cou-
dominos, se a· cousa deve ser adminis-
tra.da ou alugada. A decisão da mai-
oria prevalecerá neste caso. 

Paragrapho unico. pronunciando-se 
a maioria pela administração, esc0lherá 
tambem o administrador.» 

O caso ahi figurado é o da it:npossibilidade 
de uso e gozo em commum. A solução pa-
rece que deve ser de preferencia, no caso de 
desaccordo, a do art. 722, se a cousa fôr di-
visível, e a do art. 731, se indivisível. 

Desde, porém, que os condominos estejam 
accordes em manter a cousa por adminis-
tração ou aluguel, julgo convenientes e sa-
lutares as disposições dessa secção. 

Se assim tambem entender a Commissão, 
apenas o art. 732 passara a ser redig·ido 
deste modo: . 

«Se não fôr possi vel o uso e gozo em 
comrnum, proceder-se-ha na conformi-
dade do art. 722 ou 731. Accórdando, 
porém, todos os condominos no uso e 
gozo da cousa por administração ou 
aluguel, a maioria delles escolhera o 
administrador.» 

E' esse o· meu parecer sobre a parte do 
Projecto, que me foi distiibuida. Se as emen-
das que indico não são conformes á razã-u 
OU a justiÇa, SÓ tenho Um voto a fazer>, e é 
que sejam rejeitadas 'porque·; corno brazi-
leiro, teria tudo a lucrar com a rejeição, como 
teria tudo a perder com a sua approvação. 

Sala da Commissão, 14 de setembro de 
190 I • - Luiz Domingues. 
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VI 

PARECER 
DO 

Sr. Arthur Lemos 

Artigos 7 46 a 80 f do Projecto ele Codigo Civil 

E' longa a lista de obras escriptas sobre os 
direitos dos autores ; sem embargo, até hoje 
são controvertidos os princípios erigidos em 
tal materia, desde a prójlria existencia de 
um direito autoral até ao minimo detalhe 
de legislação que o garanta ou limite. 

Uma ordem de juristas, dentre os quae:> 
Tobias Barreto destaca von Gerber, sustenta 
que fallece ao autor um direito subjectivo 
com relação á sua c.bra, não lhe restando 
sinão interesses pecuniarios, a respeito dos 
quaes é protegido pela prohibição legal da 
contrafacção. 

Outros juristas, porém entre os quaes o 
genial sergipano lembra Otto Stobbe, afflr-
mam que, quando a lei, cedenào ás exigen-
cias da justiça, prohibe a contrafacçã.o, não 
quer sómente salvaguardar os interesses do 
autor, mas tambem reconhecer que o con-
trafactor viola um direito. 

E' escusado agitar aqui estas e outras 
questõea de interesse puramente especula 
tivo e doutrinaria, pois apenas estudamos 
um projecto de codigo civil que não compor-
ta indagações simplesmente theoricas, nem 
:nor outro lado poderia elle se insurgir con-
tra preceitos de nossa lei constitucional que, 
em seu art. 72 § 26, garante aos autores 
de obras litterarias e artísticas o direito ex-
clusivo de reproduzil-as pela imprensa ou 
por qualquer outro proces~o mecanico, e 
promette aos herdeiros dos mesmos autores 
o gozo desse direito pelo tempo que em lei 
ordinaria fôr determinado: 

Já antes do regiman republicano tal di-
reito recebera consagração entre nós pelo 
dispositivo do art. 261 do antigo Codigo Cri-
minal, que comminou penas para garantil-o. 

Tambem o moderno Codigo Penal creou-
lhe as garantias dos arts. 342 a 350. 

De tal clireito não cogitou a legislação 
civil do imperio ; mas é de justiça reconhe-
cer que desde os primeiros aunos do novo re-
gimen tentativas foram feitas para preen-
cher tal lacuna. 

Em 181.13 o insigne artista Pedro Americo, 
então Deputado pela Parabyba, e ou.tros-
apresentaram á Camara um projeto de lei 
nesse sentido, e no mesmo anuo o illustre 
deputado paraense Dr. Augusto Montenegl'o 
offerecia á mesma Camara um outro pro-
jacto definindo o direi~o dos autores. 

Em 1894 o Sr. Medeiros e Albuquerque e 
outros Deputados, em commissão, elabora-
ram um substitutivo áquelles dous projectos, 
calcado de preferencia nos moldes do tra-
balho do Sr. Montenegro, substitutivo que, 
emendado pelos dous l'amos do Legislativo, 
foi afinal convertido na lei n. 496 de l de 
agosto de 1898. 

Em parte reproduz as disposições dessa 
lei, em parte della differe o Projecto do Sr. 
Dr. Clovis Bevila'}ua, como veremos no de-
curso deste succinto parecer. 

O eminente jurisconsulto abre o capitulo 
VI do tit. II do liv. 11 do seu Projecto de 
Codigo Civil com a epigraphe - Da p1·op1·íe-
dade litteraria, scientifici~, artística e indus-
trial; e foi bem uma propriedade o que pro-
curou garanti r com relação ás lettras, á 
sciencia e ás artes Iiberaes, e não um simples 
privilegio temporario, como fez aquella lei 
de 1898, ad insta1· das legislações de quasi 
todos os paizes, que, empregando, embora, a 
expressão propriedade, não lhe dão, neste 
particular, a extensão do domínio. 

Sabe-se que theoricamente dividem-se as 
opiniões sobre o alcance do direito autoral. 
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Ha, como já acima fizemos notar, os que theori:1 que é defendida por certos juristas 
não attribuem aos autores um direito so- sob o fundamento de que não póde haver 
bre as suas obras; ha os que, reconheceu- propriedade litteraria, artística ou scienti-
do-lhes esse dtreito e denominando-o pro- tica, porque lhe falta a característica essen-
priedade, dão a esta o qualificativo de espe - éial da propriedade, que repousa no. inapropri· 
cial, - meio propriedade e meio privilegio ; · abiliclade por alguem de cousa a outrem 
ha os que só attribuem aos autores um pertencente. 
privilegio, como recompensa de serviços Ora, dizem, a chamada propriedade intel-
prestados á sociejade, e fin almente os que lectual nasce ou accentua-se precisamente com 
lhes reconhecem uma propriedade tão com- a publicação da obra ; todo o seu valor está 
pleta como a que tem por objecto causa ma- no conhecimento que della tenha o publico, 
teria!. a cujo gozo é destinada, pois é eminentemente 

Não está, porém, nos intuitos deste pare- social a producção intellectual. 
cer reproduzir os argumentos com que cada Esses theoristas sustentam que, sob o ponto 
qual defende a sua doutrina. Basta accen- de vista do conceito jurídico, não póde l1aver 
tuar-que as leis positivas de todos os povos differença entre uma obra scientifica, litte-
que cogitam desta materia se podem dividir raria ou ar tística. e uma obl'a industrial ou 
em dous grupos : a) o das que garantem o social, pois em umas como em outras a ge-
direito ou privilegio a1,1toral, restringindo-o nese da idéa é a mesma, identicos os pro~ 
quanto á duração e a certo efl'eito; b) o cessas de pschologia, que dão lagar a um 
das que o revestem da caracteri&tica da per- drama., aos qu€ fazem nascer um invento 
petuidade. industrial ou scientitico, verificando-se muitas 

A grande maioria pertence ao primeiro vezes que muito maiores são os beneficios 
grupo ; o segundo é constituído unicamente que a humanidade recolhe--ti-este, do qua de 
pelo Mexico, Venezuela e Guatem<1la. uma peça litteraria- ou de uma obra artística. 

A este ultimo passará a p·ertencer o Brazil Nada-, pois, no seu entender, aconselha que 
se vingar a theoria do illustre autor dq se trate o direito sobre os inventos indus-
Projecto do Codigo Civil, cujo art. 756 é triaes ou scientificos dilfet'entemente das 
concebido nestes termos: outras creações do engenho humano. 

o direito do autor sobre sua obra Se é o esforço individual,- accrescentam, 
-que legitima a propriedade de um roman-

lftteraria e scienti(ica ou artística passa a ce, elle tambem existe, e em maior escala, 
s!Jus herdeiros ott successores SEM LIMI· talvezr em uma descoberta industrial, como 
TAÇÃO DE TEMPO. tantas que alargam actualmente os meios de 

Segundo el le, a obra só cabirá no dom in i o acção da humanidade. 
commum si o autor morrer sem he1·deiros Se é o beneficio social qne com tal pro-
( art. 757 ), disposição essa que, devendo ser priedade se re0ompensa, a conclusão é a 
coherente com a do artigo antecedente, pa- mesma. 
rece-nos falha, pois não prevê a hypothese Em ~entido opposto h a tambem argumentos 
de ficarem cessionarios, que são tambem a not~r. 
successores, e é certo que o citado art. 756 São de Tobias Barreto· os seguintes 
usa da expressão herdeiros ou successores . con_ceitos : 

Por isso. o:fferecemos a seguinte emenda r 
ao a1·t. 757: -Depois da palavra herdei?·os « ... Assim, já. ha longo tempo, e3se di-
diga-se - ou successores. rei to foi reconhecido, e a pr1meira fór~ 

Como se vê, o P rojecto do Codigo está, m;t do seu reconhecimento loi o p?·ivile-
nesta parte, em formal divergencia com a gio, quer do autor. quer do editor. Po-
lei n. 496 de l de agosto de 1898, que no rém essa primeira phase, posto que se 
art. 3o estabelece : prolongasse desde o decimo quinto ate 

« o prazo de garantia lega) para 08 di- ao pl'esente seculo, devia acabar por 
reitosenumerados noart. 1o,é :lo) para mr.strar a insufficiencia do meio. Surgiu 
a faculdade exclusiva de fazei• ou autori - então o conceito de uma propriedade 
sara reproducçã.o, por qualquer fol'ma, ele li~teraria. , artística, etc., reclamação 
50 annos, a partir do dia 1o dejaneiro a!Jsurclamente couseqnente, como diz 
do anno em que se fizer a publicação, F~lix Dahr,t, de um clroit eternel de l'au-
etc . » t ej-t?" , &egundo a phrase do Congresso de 

Bruxellas em 186 1. Veio depois um ter-
Na exposição de motivo~ com que a Com- cejro estadia, em que a doutrina domi-

missão da Camara fundamentou o Projecto nan te é a de um di?·cito autoral ideu-
CJUC foi convertido nessa lei, acha-se adopta- tico ao direito elo editor e elo livl'eiro, 
da a theoria do simples privilegio para o puro direito de propriedade. Mas, não 
autor, identica em principio ao do inventor, parou ahi. O que ha. do exacto em ta.J 

'! 
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doutrina, isto é, a importancia dada ao 
interes::e real, ás relações· cconomicas 
do autor, não suppr:e., nJm compensa o 
que ella tem de erroneo. A tho ria to-
mou outra feição e chegou-se emfim a 
conceber o direito autoral càmo. uma de-
rivação da pessoa, como um direito clas-
sificado entre os direitos pessoaes ... 
A obra é uma expressã.o do espírito pes-
soal do autor, um pedaço da sua :[ierso-
nalidade.» 

Eug. Pouillet ( Traite thJorique et pratique 
de la propriite litteraire et artistique) escreve 
por sua vez: · 

<<Habítués a ne voir la propriété que 
sous une forme plus ou moins matérielle 
et toujurs tangible, nous nous accoutu-
mons difficilement a la reconnaitre 
sous cette forme notwelle et tout imma-
térielle ; nous sommes même disposés à 
la nier, parce que nous ne lui trouvons 
plus ses caracteres, ses apparences or-
dinaires. 

Mais si nous nous dégageons de cettc 
premíere impression, si nous recher-
chons la propriété dans ses origines, 
nous découvrons bientót que le droit de 
l'auteur procMe de la même source, le 
travail; nous reconnaissons même que. 
la propriété a ici quelque chose de plus 
certain, de plus indéniable, car, dans 
son origine ordinaire, la propriété con-
siste dans l'apropriation d'une chose 
déja existante sous la forme oú le pos· 
sesseur se !'aproprie, tandis qn'ici elle 
consiste dan$ une création, c'ost-á-dire, 
rlaus la production d'une choEe qui n'é-
xistaít pas auparavant, et qui est telle 
ment personnelle qu'elle forme comme 
une partie de lui même. • 

Qu'importe aprés ceià que las regles 
de la propriété én matiere d'objects 
corporels ne s'y adaptent pas d'une 
façon complete ? 

Qu'importe que le legislateur ait dü 
ou ait cru devoir lui appliquer des rê -
gles spéciales ? Qu'importe que cetté es-
pace de propriété ait été inconnue á 
!'origine des sociétés, qu'elle· soit le 
résultat de nos mreur3 nouvelles ? Elle 
n'en est pas moins une propriété. 

Quant i1 cet argument, que consiste a 
:!ire que la propriété est, de son essence, 
perpétuelie, soutient-il un seul instant 
l'examen? 

D'abord, it faut ?"eoonnl.ritre qt.e la pe?"-
petuité n'a Tien qui soit en opposition di-
reate a-vec l'exeroice du d?·oit de l'auteur· 
la preuve, c'est que d'exceUents esprit; 
reclament encare aujourd'hui cette perpe-
tuite. . . ~'» 
Yol. IJI 

O Sr. Dr. Coelho Rodrigues, no seu Pro-
jacto do Codigo Civil, adapta a theoria do 
p1·ivilegio acima exposta. 

Escreve o douto jurista : 
« ... São tambem indicados ahi os di• 

reitos dos autores e inventores, a que 
nã~ chamei propriedade, porque esta é 
o direito real por ex'cellencia, e- não hu. 
naquelle uma realidade objectiva a que 
se iiicorpore, nem outro meio prático de 
garantil-a, ' sinão um interdicto legal e 
geral contra o uso do producto «ainda 
que exposto á vrlnda e legitimamente 
adquirido » de modo a prejudicar . os 
interesses pecuniarios do productor ou 
autor. 

E nã.o é sómente a realidade objecti va 
o que falta a esse previlegio de cousa ou 
ele classe para ser equiparado á proprie-
dade material; falta-lhe tambem a razão 
de ser do exclusivismo, n:J.turalmente 
necessario a esta e desnecessario áquelle. 
A impenetrabilidade dos corp0s impede 
que o logar, que alguem occupa no 
espaço,. seja simultaneamente occupado 
por outrem, e dahi a definição classica 
da posse; o pão que alimenta a Pellro 
não póde matar a fome a Paulo, mas 
esse póde transmittir seus conhecimentos 
áquelle, sem que por isso os diminua . 
Pelo contrario, o esforço, que fazemos 
para ensinar aos outros o que sabemos,faz-
nos ficar sabendo melhor aquillo mesmo, 
que já sabiam os bem: « dccendo disco ". 

Aquell~ direito é, portanto, méra 
creação da lei, isto é, um privilegio, 
que como tal, póde ser por ella regu-
lado exteneiva ou restrictivamente, con· 
forme as necessidades e as condições do 
seu meio social.» 

O Dr. Clovis Bevilaqua, porém, referin-
do-se·a cst:1. opinião, nas Obser-vações para 
esclarecimentos do seu projecto, pensa, como 
Tobias Barreto, que ella «apanha o instituto 
em uma das phases da sua evolução, mas da 
qual já elle se afastou». E prosegue: 

«Realmente as primeiras affirmações 
do direito autoral se fazem sob a fórma 
de privilegias outorgados, a principio, 
aos editores e, depois, aos escriptores. 

. Hoje entende-se que não ba direito 
mais legitimo do que esse, que as-
segura a uma classe de operarias o pro-
dueto do seu esforço; que P.rotegendo o 
trabalho intellectual, contribue para o 
incremento da cultura e facilita a ex-
pansão cíe uma das mais nobres salien-
cias da personalidade humana. 

Portanto, ou na hypothese haum equi· 
voco, ou não se trata de um simples 
privilegio.» 

13 
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DDJ RUDOLF VON IrmRING, diz O autor 
do projecto do- Codigo que elle pol!-dera 
que, se didacticamente ha que respwgar 
contra a expressão propriedade, applicada a 
esta categoria de direitos, ella tem a vanta-
gem de ·ser concisa e exacta, pelo ql\e vati-
cina o egregio pensador que não tardarão a 
desapparecer os escrupulos dos juristas, ad-
op~ando, então, a sciencia ·a linguagem que 
hoje se afigura impropria. 

Quanto ao argumento da equiparação en-
tre o direito dos autores e o privilegio dos· 
inventores, pondera o Dr. Clovis Bevilaqua : 

« Certo é que muitos juristas equipa-
ram essas duas fórmas do direito intel-
lectual: dos autores e o dos inventores. 

Mas, é manifesto que, pelo menos, a 
evolução do primeiro se acha em um 
estadio superior, pois a quadra dos pri-
vilegies se acha distanciada. Como ob-
serva IHERIKG, o direito assume, nos 
dous casos, uma posição differente . 15m 
um reconhece a protecção abstracta-
mente, no outro, é por um acto concretol 
da auctoridade administrativa que a con.l 
cede. Sob o ponto de vista da fórma, a 
differença entre as duas bypotheses é 
irrecusavel, e a. fórma é um dos ele-
mentos constitutivos do direito. 

Estou, além disso, convencido de que 
o direito do inventor não poderá re-
vestir outt'a fôrma. Os inventos sur-
gem, ás vezes, simultaneamente Eim dous, 

, tres e mais pousos do mundo; a mesma 
idéa feliz que determina um avanço in-
dustrial emerge' no cerebro de diffe-
rentes indivíduos, e es.sa circumstancia 
tornaria impossivei dar ao interesse do 
inventor fórma jurídica diversa . da do 
mono poli o temporario . Por outro lado; 
o invento nem sempre se · traduz por 
urn modo concreto, preciso. o mesmo 
resultado póde ser obtido por uma com-
binação differente ; uma descoberta nova, 
uma simples alteração na industria póde 
tornar imprestavel a cr•eação do inventor. 
E tudo isso impede, a meu ver, a pro-
tecção abstracta por meio de uma regra 
de direito. E neste pensamento sinto-me 
,apoiado pela autoridade ele Spencer. » 

Não pára ahi a oontrqversia. O Sr. Me-
deiros e Albuquerque oppõe, pelo O Paiz, va~ 
rias consideracões aos argumentos do Dr . 
Clovis Bevilaqua que, entretanto, eonforme 

Não reproduziremos esta defesa parlt não 
alongar o nosso trabalho. Basta que della 
traslademos para aqui as segui'ntes conside-
rações de Spencer : 

~<Nenhuma razão recommenda para 
este genero de propriedade um regimen 
legal de uso e de transmissão heredita-
ria difi'erente do que rege qualquer 
outra . A lingua, a sciencia e o~ eutros 
productos da civilização anterior, de que 
se serviu o autor, pertencem, como se 
tem dito, ao c.onjuncto da aoci{ldade ; 
mas esses productos .intellectuaes da 
civilizáção sãO acce$Siveis a todos, e, 
utilizando-os, o escriptor ·ou o· artista 
bãó diminuiu a possibilidade de· outro~:~ 
os utilizarem. . · 

Sem subtrahir cousa alguma á riqueza 
commum, elle apenas combinou algu-
mas partes deHa com os seus pensa-
mentos, S@US princípios, s~us sentimen-
tos, seu talento-technico, cousas essas 
que sã;o ·exclusivamente suas, que lhe 
pertencem mais verdadeiramente do que 
os objec.tos visíveis e tangíveis, encer-
rando a. materia prima tirada do uso 
potencial dos outros homens, pertencem 
aos seus proprietarios. Um producto do 
trabalho mental é mais plenamente uma 
propriedade do que o producto do tra-
balho corporeo, porque o trabalhador 

· foi o unico fact0r de sua riqueza. Por 
I que, então, neste caso, a. duração da 
posse haveria de ser menor do que nos 
outros ~ » . . 

D~ nossa parte, e por outro lado, não 
v.em,tos inconveniente em que . se 'dê aos 
aut~lres um direito sem limitação de tempo 
sobne as suas obras, desde que se ~omplete 
sem~J.hante disposição com uma outra, per-
mit,indo a desa'}>ropriação dellas por·· .utili· 
dade puqlica, nas mesmas condições _em que 
tal medida é autorizada relativaménte á 
qua\q'úer · outra propriedade. 
. StJ.melhante providencia afasta a põssibi-
lidade de retirar o autor a sua obra d-~ 
circuiação, assim prejudicando Q. pubJi. 
·que della tire ou venha a tirar beneficos re 
sul.ti1dos. 

O~·a, tal disposição existe no Projecto do 
Codigo, e é a do paragraph0 unico do 
art. 756. 

declarou em artigos pelo Jornal do Comrner- O Sr . Dr. Coelho Rodrigues, attendendo 
cio, tem recebido elogios de paizes estran~ que a matcria do direito dos autores é 
geiros por motivo da avancada e liberalis- muito importante e que a sua theoria defini-
sim~ theoria que !'1-braçou, da. q~al é conse- tiva ainda está em elaboração, limitou-se 
ctar10 ~ perpetutdade do direito autoral, ·a fqr~ular algumas regras no seu Projecto 
per'petmdade~ que elle longam~nte defende de. Codr~o, deixando o seu regulamento a 
nas obse1·vaçoes a que nos refenmos . . ,_., uma le1 especial. 

' ' 
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A materia, aliás, é em muitos paizes 
objecto de leis especiaes, como na Belgica., 
na Suissa, onde ella é regulada peln. lei de 
23 de abril de 1883, na Allemanha, cujo 
moderno Codigo Civil nem por alto cogita 
dos direHos dos autores, etc., etc. 

Tambem o Projecto do Dr. Clovis Bevi-
laqua não trata sinão dos pontos capitaes 
do assumpto, si bem que de um modo mais 
completo que o do Dr. Coelho Rodrigues que 
não falla nem da traducção nem do caso 
especial da collaboração, etc. 

De nossa parte não proporemos ao pro-
jacto em analyse o accrescimo de disposi~ 
ções que resolveriam préviamente muitas 
hypotheses, de/ que cogitam largamente as 
leis e tratados sobre o assumpto, tal seja, 
entre outras, a dos direitos dos credores 
dos autores em relação ás suas obras. 

Melhor será que em lei especial sejam 
esmerilhados esses casos, menos da índole de 
um Oodigo Civil, mesmo porque é pensa-
mento da Commissão facilitar o mais pos-
si vel a decretação, em breve prazo, do Co-
tligo, e, ao nosso ver, isso não se conseguir<\. 
sem o praposito de propor o menos possivel 
alterações ao Projecto ora submettido a 
exame. 

Em conformidade com essa norma de con-
ducta, e, dada a estreiteza do tempo, não fa-
rem>Js um commentario a cada um dos dis-
positivos do Projecto, si não áquelles que 
entendam com os pontos mais importantes 
do instituto ou que mais se afastem da 
média das legislações dos outros paizes. 

Art. 746 

Varias legislações, e entre ella.s a nossa 
(lei n. 496 de agosto de 1898), enumeram 
por classes os objectos sobre que recahe o 
direito autoral,- a pintura, a esculptura, a 
photographia, etc. e em regra não o fazem de 
modo completo. E' mesmo impossível, por 
outro lado, definir exactamente o que seja 
uma obra artística, scienti:fl.ca ou Ji.tteraria. 

Na ausencia de uma regra fixa, a juris-
prudencia attribue aos juizes latos poderes 
de apreciação. Assim, se nos afigura bem 
pensado que o Projecto do Codigo, fugindo á 
toda enumeração ou definição, apenas dis-
ponha: «Pertence exclusivamente ao autor 
da obra litteraria, scientifica ou artística o 
direito de reprorJ_uzil-a ou · mandar repro-
duzil-a .» 

Art. 748 

Eclte artigo, que é uma reproducÇão, com 
leves alta rações do art. 11 da lei n. 496 de 
1 de agosto de 1898, estabelece que o editor 
exercerá os direitos de autor em relação á. 

obra anonyma ou pseudonyma, salvo ao 
autor, quando se fizer conhecido o exercício 
dos seus dieei tos. 

A tal artigo o Dr. Antonio Aguiar e outros 
offereceram . uma emenda supprimindo-o, 
com fundamento em que a Constituição 
Federal não admitte publicações anonymas 
ou pseudouymas. (Art. 72, § 12.) 

A mesma emenda foi offerecida e com a 
mesma razão por Armando de Azambuja e 
outros. 

Parece-nos, entretanto, que a disposição 
constitucional citada não teve em vista sinão 
prohibir o anonymato na i,.mprensa, nos jor-
naes, onde ella se revela immoral e peri-
gosa, e não nas obras propriamente ditas. 

Esse intuito do legislador constituinte é 
revelado não só pelo contelto geral do 
paragrapho em questão, como pela pratica 
observada em outros paizes, cujas legislações 
timbram em apurar a responsabilidade da 
imprensa. 

Por tal motivo não aconselhamos a accei ... 
tação da emenda. 

Art. 749 

Aqui o Projecto dispõ3 sobre traducções, 
a que amplia a protecção legal conêedida. 
ás obras originaes, si são autorizadas, ou 
si de obras já cahidas no domínio com-
mum, etc. 

Nesta mataria muito dive1•siflcam as le• 
gislações. 

Algumas dão á traducção o mesmo pri vi• 
legio da obra original e com a mesma dura· 
ção, (Belgica - até 30 anuos após a morte 
do traductor; Dinamarca, - idem; Bolívia 
- até 50 armos após a morte do traductor; 
Monaco - idem ; Portugal - idem.) 

.outras concedem á traducção privilegio 
menos duradouro que o da obra original 
(Allemanha-até 30 annos para o original, 
após a morte do autor, e cinco annos para a 
traducção, que é reservada ao autor si elle 
mesmo a faz dentro de um anno; Austría-
Hungria-idem, si o autor se reservou a tra-
ducção; Italia-para a obra original, durante 
a vida do autor, e, si este morre antes de 
decorridos 40 annos desde a publicação, 
mais o tempo que faltar para o decurso 
desse período, etc., e lO annos para a tradu-
cção do proprio autor; Suecia-até 50 annos, 
após a morte do autor, para a obra original~ 
a cinco annos para a traducção do proprio 
autor, si elle a reservou para si e publicou 
alguma traducção dentro de dous annos etc.) 

Ainda outras legislações fazem depender o 
privilegio de traducção, por parte do autor 
da obra original, da circumstancia de ter 
elle reservado tal privilegio para si, ou de 
ter feito uma traducção dentro de certo 
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período, ou de preencher, ambos esses requi-
sitos (Suissa, etc.). 

Na Russia, cuja com missão de revisão do 
Codigo Civil organisou em 1900 um novo 
projecto de lei sobre obras Jitterarias, musi-
caes e artísticas, a traducção continúa a ser 
livre, salvo tratando-se de obras que exigi· 
ram pesquisas scientificas especiaes, e si o 
o autor, reservando se a traducção, a fez appa-
recer dentro de dous annos. 

Como se vê, ó grande a di vergericia no 
tocante a traducções; mas estas, em regra, 
não stto livres dentro de certo período, o do 
.privilegio dos autores, ou seja para a repro-
ducção das obras originaes, ou para a tra-
ducção, privilegio este que aos autores dão 
as legislações de alguns paizes. 

Nesta conformidade, o Mexico, a Vene-
zuela e Guatemala, que cons3gram a per-
petuidade dos direitos do autor, fazem 
tambem perpetuo o seu direito exclusivo de 
traducção. 

Assim coherentemente agiu o Dr. Clovis 
Bevilaqua no seu Projecto, que faz depender 
sempre da autorizaçã.o do autor a traducção 
pot• outrem feita, excepto si se trata de 
obras que jó. tenham cahido no domínio 
comm\lm. 

teria! de que elle é susceptivel, mediante 
convenções pecuniarias em que entre com o 
traductor. 

Accresce que a liberdade plena de tradu-
cção sujeita o autor a ver, sem remeclio pos-
sível, a sua obra deformada por máos tradu-
ctores, o que, além de affectar-lhe o renome, 
pócle tambem prejudicar os seus proventos 
materiaes, voltando costas o publico ao pro-
prio trabalho original, por conf'undil-o corlil 
as versões de farrearia. 

Em um artigo publicàdo recentemente 
pela Ptwne. de Pariz, ficaram a descoberto 
os processos. de incríveis deformações fei-
tns a obras de Tolstoi pela Sra. Halferine 
Kaminsky,- carrasco não só do gt'llll lb es-
criptor russo como de muitos outt·os dos 
seus collegas e compatriotas,- e pelo 
Sr . Theodor de \Vyzerra da Revue des Deux 
Mondes e do .Temps, que, vertendo para o 
fraocez a Resu1·reição, supprimin tudo que 
se achava em desaccordo com as suas opi-
niões políticas, sociaes ou religiosas. 

O mesmo artigo deixou patentes identicos 
processos da fecunda traductora. Sra . Charles 
Laurent, principalmente em relação á His-
tol'i :t de uma mulher africana, óbra tão .ce-
lebre e tão original da Sra. Oliva Schreirrer. 

Os exemplos abundam e justificam o di-
reito que deve tel' o autor de escolher o 
seu traductor . E como, de facto, a tradu-
cç~o representa trabalho e até mesmo uma 
noya crea.ção, uma vez satisfeito o direito 
do autor, a lei deve asseguear-lhe a mesma 
ga1:antia de que este gosa. 

W o que faz o Projecto do Codigo . 

Arts. 750 e 751 . 

Não falta quem preconize a inteira liber-
dade de tt·aduzir, para que as obras, espa· 
lha.ndo-se, divulgando-se, adquiram a ma· 
xima popularid,lde e gloria para seus au-
tores e prestem com rapidez os beneficios pu-
blicas de que são capazes. A traducção , diz-se, 
mudando o modo de expressão da obra, 
passa a ser uma nova obra, fruclo de um 
novo trabalho; ha nella. uma outra creação, 
não relativa á composição, mas ú. execuçãõ, 
e sabe-se que a creação é a razilo do direito 
do autor. 

De accordo; e é por is to que 0 prJjecto do ,~:.,. primeiea parte do art. 750 e túdo o 
Codigo equipara--a li obra original, quando art. 751 são reproducção, com pequena ai-
autorizada, para o goso dos mesmos d1reitos; teracão, do art. 9,o da lei n. 496 de l de 
todavia, como dizia Blackstone, a identidade agpsto ele 1898, que dispõe sobre collaboração. 
de uma obra litteraria está nos seus senti- )TrVIEN e EnMo:-<D BLANC entendem que 
mentos, nas suas idéas e no. sua linguagem, caqa um ·dos collaboradores de uma obra, 
quo não são mudadas pela traducção, isto é, tormada propriedade incli visa, póde separa-
pelo simples facto de serem expressos em ou- da~ente autorizar a sua publicação. Em 
tro idioma, e seria chocante que o autor per- sentido opposto se pronuncia RENOUARD, que 
desse todo o direito i sua obra. só poeque de\)lara nulla a autorisação ele um só do:'! 
passou ella a ser trasladada para outra lin- co,autores . PuUILLET entende que, sendo 
gua. ig11aes os direitos dos collaboradores, cleve-

03 que não admittem a liberdade de tr·a- se, todavia, presumir entre estes um con-
ducção pensam que está no proprio interesse tr~cto para lhes assegurar a publicidade a 
intellectual do autor a vulgarização da sua qup n ob1·a é nátnralmente destinada. Essa 
obra., pois que é o seu proprio inteeesse prr sumpção cessará quando razões ponde-
consentir em que a traduzam, não se de- rosas sejam apresentadas contra a publici-
venclo receiar que o contrario aconteça . da(le, segundo o arbítrio esclarecido dos 

Apenas a necessidade da licença não só juizes. 
importa no reconhecimento do direito do au- 1~ lei citada de agosto de 1898 seguiu esse 
tor, como tambem abre a este ensanchas criterio, mas o Proj ecto do Codigo adaptou, 
para t1rar do seu trabalho todo o fructo ma- pa ra a solução de semelh:\ntes questões o cri· 

I I•' • • ·- ---·,. --- • . ·-· 
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terio da matorta numerica., e, só na falta que cette chose porte en elle l'em· 
desta, a sentença judicial. preinte du trn,vail personnel du l'au· 

Parece-nos ser esse o melhor systema por teur. 
ser o mais simples, reunindo a equidade ao Ce que constitue alora Ia nouveauté 
mínimo de arbítrio dos tribunaes. ce n'est pas la composition c'est l'éxé-
. Todavia, se nos afigura que, de accordo cution, c'est le faire d3 l'auteur, de 
com o propugnado por varias autores, o Pro- l'artiste ; l'original sera bien á tous, 
jecto devia conter uma excepção positivada mais sa copie ne sera qu'a Iui. 
á regra da necessidade do consentimento de La copier, sans son consentement, ce 
maioria dos collaboradores para que se dê a sera porter atteinte .á sont droit.» 
publicação da obra . o jurista francez trata aqui de obras cri-

Tratemos da hypothese em que um dos ginaes que já tenham cahido em domínio pu· 
co-autores faz a collecção de suas obras com- blico; mas não vemos em que estas se 
pletas, e na qual é de equidade que esse distinguam, para tal effeito de obras, ainda 
co-autor seja o unico a recolher os fruct.os em domínio privado, desde que 0 copista 
do trabalho em questão, o mesmo direito obtenha o conEentimento do autor. 
assistindo aos demais em hypothese iden- . E' um caso analogo ao da traducção que, 
tica. pela exigencia da fidelidade não pas,sa afinal 

Assim, propomos ao art. 750 a seguinte de uma copia nas condições descriptas por 
emenda additiva: accrescente-se in fine- PourLLET. 
salvo quando esta é feita na collecção de suas 
obras 01mpletas. Nestas condições, propomos a seguinte 

Ainda a esse artigo ofl'erecemos a se- emenda ao art. 752: 
guinte emenda: Depois da palavra outros Depois da palavra. «difl'ereníe» diga-se:-· 

. diga-se-sob pena de imdemnisação po}·perdãs ou pelo mesmo processo, si houver novidade 
e damnos. na composição. 

A emenda, que está de accordo com a A redacção do artigo · parece-nos demais 
doutrina geralmente seguida, tem por efl'eíto nlgo defeituosa, pois a lo.cução ainda que, do 
evitar que seja considerado contrafaclor o final do período, poderia fazer suppôr que a 
collaborador que infligir a disposição do autorização para copiar é necessaria mesmo . 
referido artigo . traL\ndo-se de obras já cahidas no domínio 

Art. 752 

Este artigo é assim redigido : 
· « Aquelle · qa'l, legJlmente autori-
zado, reproduzir uma obra de arte 
por processo artístico clifferente é consi-
derado autor em relação á copia, ainda 
que o original tenha cahido no domínio 
commum.» 

- Perfeitn,mente de accordo; mas pansa.mcs 
que as garantias ahi dadas á copia feita por 
processo n,rtistico ditrerente ilevem ser am· 
pliadas a certas copias realizadas com au-
xilio ela mesmã arte . 

A esse respeito escreve PourLLET, de ac-
cordo com PATAILLE : 

« ... S'il s'agit d'une oouvre artistique, 
on peut la copiar, á l'clide du même 
art, pour ainsi dire, daos la même 
Iangue. 

Ce sera, si l'on veut, un tableau qui 
sera reproduit plr la peinture. 

Que de traductions, que de cop\es ne 
possédons-nous pas qui sont merveil· 
leuses, dignes de l'original, quelquefois 
supérieures tt l'original! · 

Même ici, il y a création dans le sens 
juridique clu mot, parco qu'il y a pr.odu· 
'otiou d'une chose qu'il n'e-x:istflit pls et 

publico. 
Por essa razão offerecemos ainda 11 se· 

guinte emenda additiva: 
DepoiS da palavra copia diga-se:- Gosa 

igu:r,lmente dos direitos de awor, sem depen-
clencia ele autori::ação, o que assim rep?:oclotâr 
obra que tenhct cahido no clominio publico. · 

Art. 753 

E' a reproducção da ultima parte do art. 15 
da lei citada de agosto de l8'J8. 

Art. 754 

Para maior clareza, e á semelhança do qne 
fl'l z o Dt'. Clovis Beviiaq ua relativamente 
a trd.ducções o a cópias (arts. 750 o 752), 
propomos a seguinte emenda additi va a esse . 
artigo: a~crescente-se :- as quaes passarcro 
a pertence?· a sett atttol', oom as mesmas ga· 
rantias do direito do autJr da obra original, 
quanrlo feita$ com o consentimento do autor . 
dos motivos, 

Art. 755 
E' de uma natureza e8pocial o contraeto 

existente entro os j'lrnalist·1s e o dil'ector do 
jornal em que elle public;1 o seu artigo, me· 
'diante rcmunera9Ü;), o direito do rrime\ro~ 
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segundo um uso geral, limita-se á publica-
ção do artigo, e, segundo certas legislações a 
não vel-o reproduzido durante um curtíssimo 
prazo, necessario para que da publicação sé 
tirem as vantagens desejadas. 

O jornalista continúa a ser seu proprie-
tario, livre de publical·o em outra parte. 

Ora, como o projecto silencia nesta ma· 
teria, parece-nos conveniente uma emenda 
~tdclitiva ao art. 755. 'E' esta: « Paragro.pho 
~mico. A aessão de a1·tigos jol'nalisticos não 
produz etfeito, salvo convenção em contrario; 
aldm do prazo de vinte dia s a oontar da sua 
tJUblicaçtio. Findo esse prazo, o autor recobra 
a plenit~de do sçu dirçito». , 

Arts. 756 e 757 

Já tratàmos da sua mataria no principio 
deste parecer . 

Arte . 758 e 759 

São conhecidas as razões oppostas a que o 
Estado, a publica administração, tenha di-
reitos de autor. Diz-se que elle não póde 
.ser um especulador, elle cuja missão é bene-
ficiar as lettras, propagar as luzes; e, poiS, 
deve cahir desde logo no domínio publico 
toda publicação feita pelo Estado ou á sua 
custa, visto que este representa o proprio 
publico, a propria conectividade. E' por isso, 
accrescentam; que, e)Jl geral, não se lhe at-
tribuem previlegios ele invenção 

Não ha, porém, no caso, paridade entre 
estes e os direitos de autor. Si o Estado 
nãq póde ser equiparado a um industrial, 
não se lhe deve contestar, todavia; o direito 
de resarcir as variadas despezas feitas com a 
confecção e publicação das obras, por elle en-
commendaclas ou adaptadas, pelos proventos 
da venda exclusiva dos seus exemplares, 
pelos lucros da reproducção, sendo certo que 
essa propriedade intellectual de obras sc1en-
tificas, litterarias e artísticas, por parte do 
Estado, não subtrahe ao publico o goso dellas, 
goso intellectual que é, o que interessa ao 
publico; entretanto o privilegio do Es-
tado em materia industrial teria por conse-
.quencia oppôr barreiras ao rapido desenvol-
vimento da industria e consequentemente ao 
progresso humano. 

E' por isso que quasi todos os tratadistas 
e legislações conferem ao Estado direitos de 
autor, limitando-os, porém, a um certo nu-
meros de annos, negando-lhe a perpetuidade 
desse direito, para que se possam combinar 
os publicos interesses com os interesses par-
ticulares do Estado. 
. Obedecem á esta orientação os arts. 758 e 

159 do projecto, aos quaes nada teríamos a 
accre13ce.nta~ 13i, no disposittv:o gene~ico do 

n. 2 , do art . 758, não se pode.sse considerar 
incluídas as obras simplesmente subvencio· · 
nadas pelos governos. E' obvio, realmente, 
que o facto de haverem estes fornecido sim· 
pies subsídios pecuniarios á confecção e pu· 
blicação de obras, ou commtmicado aos au-
tores documentos_ ou papeis sem os quaes as 
não fariam, não importa em attríbuir-se aos 
ditos governos a propriedade de taes obras. 

Assim, o:fferecemos a seguinte emenda ad· 
ditiva ao art . 758. 

«Não se comprehende na propriedade 
do Estado as obras simplesmente subven-
cionadas pela União, Estttdos ou muni-
cípios . » 

Art . 760 

Nada temos a oppor ao seu dispositivo. 
Apenas para maior clareza, e pelas mesmas 
razões adduzidas em favor ela emenda pro-
posta ao art. 754, offerecemos a este art. 760 
a seguinte emenda:- Depois da palavra re-
presentante diga-se:- a qual , uma vez dad.ct, 
confere ao autor da reproducção os direitos de 
que goza o autor da ob1·a 01·iginal • 

Art. 761 

A este artigo o:fferecemos emenda iclentica. 
Depois da palavra obra diga-se - e dd ap 
auto1· destes em r elação ao resumo ou com-
pend~o, o . dir?ito conferido dquelle relativa· 
mentt! d obra original. 

A este artigo deve seguir-se, ao nosso ·ver, 
sob o numero 762,- feitas as necessarias mu-
danç~s dos artígos subsequentes, o seguinte: 
-E' tambem necessaria, e produz os mesmos 
eflêitos ela permissão de que trata o artigo 
antecfdente, a licença do autor da ob1·a pri-
mitiva para se (CLzer do seu romance uma 
peça theatral ou se p6r em verso a st~a obra 
escripta em prosa, e vice·versa, ou tirar ela 
sua opra o assumpto, o plano geral e o desen-
volvi1nento dos seus episodios . • • 

§ l)nico - São livres as parodias que não 
forerri uma verdadeira reproducçcio da obra 
origir,wl . 

As regras condensadas nesta emenda são 
defen.didas pela generalidade dos escriptores 
e disi?ensam justificação. 

Art. 762 

As disposições deste artigo, salvo a do 
n. 8°1 são reproducção, com algumas alte-
ração~ para melhor, do art . 22 da lei citada, 
de agpsto de 1898 . 

Naqa temos a oppor-lhes. Ellas satisfazem 
os i~yeresses da sociedade sem preju_izo do 
direitp dos au,to;reiS . 
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· A lei a.Uudida (art. 22, n. 2 ), reproduzida, . sem ex i to· e se importando menos com a 
nesta parte, em os ns. 2 e 3 do art. 762 do gloria do que com o dinheiro. Esses alugam 
projecto, accrescenta que «O autor;- quer dos a sua industria e não podem l'eclamar sobre 
artigos, qualquer quê' seja a sua natureza, a obra ·por elles concebida e escripta, sob 
que.r dos discursos, é o unico que os póde encommenda e por conta de um terceiro, 
imprimir em ,separado.» O projecto suppri- direito algum de propriedad'e. , 
miu este dispositivo, que, em realidade, pa- Tal direito pertence a quem lh_es faz a en-
rel!e-nos dispensavel, pois, sendo a. publica- commenda. · · 
Ção em separado de artigos e discursos uma Semelhànte convenção não seria certa- · 
verdadeira reproducção, e não estando in· mente dign~ de louvor, mas nem por isso é 
cl uida entre os actos não offensivos do direito illicita. Ella deve, pois, ser cumprida como 
autoral, não póde deixar de importar em qualquer ·outra, pelas partes contrac'tantes, 
CQntra;facção. · salvo ao publico o direito de - denunciar e · 
· Quanto áo dispositivo do n. 3 do referido ridicularisar a fraude, quando vier a des-
art. 762 do projecto, cumpre notar que elle cobril-a. · . . . .. 
so:l:l're a irripugnação de certos autores, entre Não será de faéto, extremo rigor impedir 
elles - RENOUARD, PARDES.SUS E GA.STAMBIDE j .que Um po.bre. diabo de algum talento ad-
tal regra é, porém, adaptada pela maioria quira assim a subsiatencia, graças á vai-
dos tratadistas e· pela unanimidade das legis- dade, ridícula sem duvida, mas não injuri-
laçõl;lS, que só reservam aos fiutores o pri- dica, do incapaz que quer passar comó 
vilegio da reproducção dos seus trabalhos autor ~ Não deverá a lei, sem mais distin-
oraes quando se trat11 de publicações á parte cções, reputar autor da obra aquelle que, 
óu de collecções de discursos. sem contestação do interessado, a traz á lqz 

Estas excepções encontram fundamento nas- da publicidade, a toma sob a sua responsabi-
propriàs razões com que se leg·itimam os di· !idade, ligando-lhe o seu nome, e que, 
-reito,g autoràes, ·sem embllrgo da objecção mesmo no caso de reclamação do verdadeiro 
pueril de que é contradictorio considerar-se autor, exhlbe prova::J de que este lhe cedeu 
taes producções, ora de domínio publico, ora o dire~to de ligar seu nome ao tt•abalho em 
de domínio privado. questão 1 
·' Taes excepções são defendidas, entre ou· Nestas condições, ousamos propor esta 
tros, por Pouillet e por Hélie et Chaltveau. emendã substitutiva ao art. 763: -E' passí-

vel de cessão o direito do autor qe ligar seu 
Art. 763 nome a qualqÜer producto da suà inteUi-

g~ncia . 
. Este artigo do projectp do Codigo dispõe: Paragrapho unico. Dará logar d indemni-

<< São pessoaes e não podem ser cedidos: sação por perdas e damnos, a usurpação do 
1~, o direito de ligar seu n.ome a qualquer nome qo autor ou a sua substituição por outro, 

producto da sua intelligencia; · ·· não ha'IJfW-do convençao que a ligitime. 
2•, o de emendar e reformar, em eada O ant&r da u;urpação ou substituição e, de-

pova edição, a obra publicada, respeitados mai§, õbrigado a inserir na obra o nome do 
os direitos do editor.» seu 1Jet·dadeiro autor. 

O dispositivo do § 1• inspirou-se certa- Quanto ao n. 2 do dito artigo 763, parece· 
mente no que ha de repugnante em se mix- nos ser elle ig·ualmente rigoroso e, por ou-
ti ficar o publico, ou se trate de um autor tro lado, disp!imsavel, em face do dispositivo 
bem reputado que d(;lsça, por sordido in· do art. 755: «A cessão ou herança, quer dos 
ter()sse, a tomar a pate;rnidade de uma obra dii•eitos do autor, quer (fa obra de arte, 

· inferior,-o que ser<:t bem raro,-ou -se trate litteratura ou sciencia, não dá o direito de 
de um espírito de valor que obedecendo ao modificai-a.» 
mesmo interesse sordido, sacrifique á vai- Bastava, para resalva dos direitos do au-
dade de incapazes a reivindicação da gloria tor, em face dos do editor, adoptar a se-
do seu labor. · guinte emenda additi va ao citado art. 755 : 

Este caso é mais frequente e_ a elle alludia -Diga-se, in fine : «o qual poderá ser exer-
Boileau neste epigramma de que Pouillet cido pelo autor, em cada nova edição, respei-
nos dit conta : tados os direitos do editor. » 

On di.t q_UtJ l'abbe Roquette 
P·r·~che les .sermons d'aútrui; 
Moi qui sais qu'it les achete 
Je so•htiens qu'ils sont á ltâ. 

Escreve, porém, e autor 
. existem aiuda hoje e existirão 

·~cU,ros operarios d.a:s ·lettral3, 

Essa emenda nós a propomos assim como 
a seguinte: -Supprima-se o § 2° do art. 76/J, 

Art. 766 

citado que A esse artigo apresentamos estas emen· 
sempre ob- · das: Depois da prolavra venda diga-se -: -
trabo-lhando ou a leitura publica e remuneradct; e depois 
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da palavra 
sitor. 

vendedor diga-se : - ou o expo- Art . 776. A primei1'a parte desse .artigo é 
reproducção ipsis verbis do § 5° do art. I o da 
~ei ; a segunda parte o é taJl).bem do § 6° do 
art. 3° da mesma lei, com leve modificação 
quanto á reparti~ão em que a cessão ou trans- , 
ferencia da patente deve ser registrada. Um 
Codigo Civil não a deve com effeito deter~ 
minar. 

Desta fórma ter-se-1m incluído na contra-
facção, como facto a ella assimilado, a in~ 
qustria de gabinetes de leitura e de · exposi-
ções publicas em que entrem obras contra-
feitas. 

Como se vê, as nossas emendas em pouco 
alteJ;"am o projecto, cujas disposições são, no 
alto juízo do Dr . Duarte de Azevedo, bem 
meditadas El perfeitamente formuladas, juizo 
eflse corroborado pela redacção do Droit 
d'attteur, de 15 de junho de 1900, 

PRIVILEGIOS DE lNVENí)ÃO 

A ma teria do paragrapho unicô do- i'llàncio-
nado artigo ao projecto é nova, mas digna 
de ser adoptada. 

Art. 777. A primeira parte desse artigo é 
reproducção do § 4• do art. 2" 4a Lei, com 
suppressão das expressões sa.Z.vo a hypothese 
do § 1° deste artigo, que são superfluas . 

A ma teria do § 1 o desse artigo 771 é 
reproduzida inteiramente do art. 7° da Lei. 

As disposições do projecto do Codigo su- A do§ zo idem qo art . 8° da mesma lei. . 
bordinadas a esta epigraphe são reprodu- Art. 778. Reproduzido fielmente do § }0 

zidas da lei brazileira, de 14 de outubro de do art. zo da lei. 
1882, com ligeiras alterações quanto ás que Art. 779. Idem do§ 2° do referidQ árt. 2° 
se referem a repartições e corporações do da lei . . 
extincto regimen, a .medidas puramente re~ Art. 780. Hem da. l" parte do § 3° do 
gulamentares, e ·quanto a expressões super- artigo e lei citados. 
fluas e disposições pE)nnes e processuaes in- Art. 781 -idem da 2• parte do meneio-
cabíveis em .um Codigo Civil. nado§ 3° do a.rt. zo da lei alludida. _ 

Para maior esclarecimento iremos con- A disposição do paragrapho unico desse 
frontando os dispositivos do projecto e da art. 7~1, se se refere a privilegio de melho· 
lei. ramento pertencente ao mesmo autor da 

Arts. 770 e 771- reproducção do art. I, invenção, é superflua, em face do art. 775, 
§§ lQ, zo 3o da lei. · que já a consigna; si, porém, cogita de pri· 

Paragrapho unico do art. 771 -reprodu- vilegio concedido a pessoa diversa, nos pa~ 
cção, por o'utras palavras, dos§§ 2" e 3" do rece injusta. Isto posto, offerecemos a se-
art. 3° da lei, exceptuada -a ulti'ma parte guint;e emenda: Supprima-se o par,lgrapho 
des~e ultimo, que o projecto.de_i;xa ao 'ne~es- questionado. 
sarro Regulamento, tendo, alias, prev1sto, Ar( 782 - repl'oduzido litteralm~>nte do 
no art. ~83_, lettra f, a caducidad.e 9a -pa- §5o Jo art . 3o da lei. · 
tente brazJ!eira quando c~ssar, por qualq~er .. - Art,. 783. Este artigo é reproduZido, com 
causa, .a patente extr~nge1ra gue tenha t1do leves modificações, que o novo regimen im-
por obJecto o mesmo mvento daquella. põe, do art. 5o,§§ 1o e 2° da lei. · 

Emenda: Depois da pQ.lavra prévio, qiga- Ao ' dispositivo da lettra e do§ 1° desse 
se - e secreto, como está na lei e é couve- art. 783 offerecemos a seguinte - emenda, 
niente. que yir<t sanar, ao que parece, um simples 

Art.. 772 - reproduzido, com ligeiras sup- erro de i_mpressão : diga-se, ~n fine,- art.' 
pressões convenientes a um Codt"'O Civil do 780, <~ nao art . 778, como esta. 
§ 4o do art . 3o da-lei. o ' Art . 784-reproducçãodos §§ 3° e 4° do 

A •t 772 ili . . t art. 5° da lei, com suppressão de certas . 
. esse ar · . o e~ecemos a segam e regrai? de caracter processual e wdministra-

e~~~da, necessar1aem v1sta de taes suppres- tivo '1l'elativa.i's á organização judiciaria do 
soe". . . . imperio. 
~epms da palavra-: anmt~dade, d1~a-se:- Art. 785-reprodução da penultima e ul· 

CUJ~ quantun~, · garantw e modo de pagamento tima parte do citado§ 3o do art. 5o da lei. 
semo determmaclos em regulamento. Apvesentamos a esse artigo a Sl;)guinte 

Art. 773- reproduzido, por O\l_tras pala- emenda: Em vezdeM't. 783,diga-seart. 770. 
vras, do art. 4° da lei, cujo paragrapho HoUV(,l provavelmente emgano de impressão. 
unico contém materia que o projecto deixou Do cqntrario haveria c0otJ?asenso, e o pro~ 
ao regulamento . As alterações feitas con· jecto \tfastar-se-hia, sem razão, de lei de 1882. 
veem á índole do Codigo. Art. 786 - reproducção_ ipsis verbis {lo 

Art. 774- E' disposição nova e in tui tiva- art. 6' da lei, s.l.lvo quanto a disposições 
mente acce itavel. penae~ e processuaes que este contém. 

Art . 775- reproduzido , por outr-as pala- Art. 787- reprodução do§ 1° e da ultima 
vras, do § 4° do art . I• da, lei. par~e do § 3•' do citatlo art . O• ·do.lei 1 com 
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modificações relativas a disposições penaes 
que não toem entrada em um Codigo Civil. 

Art. 788 - d isposição nova, mas cuja 
~cceitação é intuitiva. 

MARCA DE FABRICA 

Art. 796-reprodução do urt. 13, do de· 
ereto. 

Art.797-reprolucção, com leves alterações, 
do art. 21 do decreto. 

A disposição da letra ·c desse art. 797 
reune as dos ns. 3° e 4• do citado art. 21 do 
decreto; mas o faz de mo.Jo confuso, não 

Tambem as disposições que sob esta epi· auctorisando ahi, como fez o decreto, a ap· 
graphe encontram-se no projecto são puras prehensão e deposito dos productos, entre~ 
reproducções por outras palavras ás vezes tanto que, no§ to do al!udido art. 797 se 
das do decret~ n. 3346, de 14 de outubro d~ falh, incoherentemente, de app,ehenscío e 
l8tl7, que dispõe não só sobre marcas de . depositq. . _ . .. 
fabrica, como sobt'e as do commercio, A dtspostçao questwnada paraco, alias, 

O projecto apenas suppr.ime o que se peli1l sua propria.redacção, indi~ar que houve 
refere a estas ultimas, a repartições atlmi- ne!la algll;m oqut~oco ou descUido, provavel· 
nistrativas e a praticas regulamentares e mente de rmpr~ssao. 
processuaes por não ser proprio de um Nestas condições, offerecemos esta emen· 
Codigo Civil'. da : redija-se da seguinte fórma a disposição 

Assim: 
Ar t . 789 - reprodução 

decreto. 

da lettra c do art. 797 :- c ) destruição das 
marcas (alsi(icadts ou imitadas nos volumes 

dos ar ts. 1° 2° do ou objectos que as contiverem antes de serem 

Art. 790 -idem do art. :1° do decreto-. 
Art. 79 1 -idem do art. 8" do decreto. 
Art. 792- idem do art. 9° do decreto. 
Art. 793- Idem do art. 10. do de3reto. A 

esse artigo offerecemos a seguinte emenda : 
diga-se, depois da palavra nega1': 01,1 admitir. 
Assim, não se afasta do decreto de 1887, que 
nesta parte é previdente, O· projecto do 
Codigo, que igualmente, deve dar a terceiros 
interessa1"os recurso contra a ordem do re-
gistro. 

A disposição alludida é de ordem proces-
sua.!, mas a sua inclusão no codigo se justi-
fica. pelas considerações com que o autor 
do projecto defende a de outras do mesmo 
caracter, considerações que se encontram nas 
Observações pa1·a esclarecimento do pt·ojecto 
elo Godigo Civil Brazileiro ( Diat·io 0/ficial de 
13 de Jpaio de 1900.) 

Art. 794-roprodução do art. ll do decreto. 
Offerecemos-llle a S3guinto em'.lnda : Snp-

primam-se as expressões-na (órma do artigo 
antec<ulenle - copi:l/las do cib.Llo art. ll do 
decreto o que não teem ca.bimento no pt'O-
jecto, não só porque este não deu o re,cuea o 
v, terceiros ( só agora a emenda o fa.z ) , domo 
porque não reproduziu os dispositivos dos 
ns. 1°, 2°, 3° e 4° do art. lO, do mtlsmo de-
creto, aos quaes se reTerem aquellas expres-
sões. 

Tambem ao p::tra.grapho unico desse art. 794, 
propomos ost'1 emenda - Em vez de esta 
acçao, diga-se - esta ultima acçc'Zo. 

O decreto diz-esta acçlio, mas o faz . porque 
separou as du·ls especies de acções . Não o 
•oodo feito o projecco, póJe a con~ervaç 1io 
da. expressão dar lagar a. eqLlivoco. 

Art. 795 - repeoctução do art . I?, do de-
creto. 

Voi . Ill 

despachados nas repa1·tições fiscxes, ainda que 
fiquem estrctgaclos os en1wlucros e os proprios 
productos 1·evestidos de marca falsificada, 
imitach, ou que indique falsa proveniencia, 
nos ter·mos do art . 791. n . 3. 

Art. 798-Reproducção do art. 22 do de~ 
ereto, com moditicações que se impõem. 

O artigo contém mataria processual; mas, 
pelas razões acima expostas, não vemos in-
conveniente em accei tal- o. 

Emenda, : .em vez de no caso diga-se nos 
casos elo art. 791, etc. 

Art. 799-Reproducção, com leve e con-
veniente a lter<tção, do art . 23 do decreto. 

Art. 800-r{eproducção do art. 25 do de-
creto. · 

Art. 80 I -Disposição nova, mas iotui ti· 
vamente acceitavel. · 

Feitas estas br.Bves consideráções, nada 
temos a additar ás disposições do J:>rojecto 
sobre marcas de fabrica. As leis de que 
foram ellas tiradas toem por si a sancção ua 
pr.1tica e da experiencia. 

Uma quest.:to, porém, occorre. 
O Sr. Dr. Adherbal de Ca.rvalho e a 

Gommissão da Fa,culdarle Li·vre do Rio ele 
Janeiro propõem que seja. suppre3sa do J:>ro-
j e c to a Se~ção II! - ll:fm·cas ele {ab1·i CLLs -
arts . 789 usque 801 e primeiro que .sejam 
igualmente supprcssa,s as dispos ições sobre 
patentes ele invenção . A raziio é que, diz a 
Commissão : 

« O fabricante ou industrial excece 
actos de comm.ercio, expondo á venda 
os pro1uctos de sua fabricct ou industria. 
(Regulamento 737. art. 19, §§ l e 3 .) 

As ;; im, toda esta secção deve set• des-
tacada do Projecto por ser estranh't ao 
domíuio do Corltif!o Givit , 
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Não a comprehénde o Codigo Civil 
Allemão que tantas vezes serviu de 
modelo para o autor e os revisores da 
presente obra. 

Basta ler os artigos compendiados 
na secção e confrontai-os com a lei 
3.346, de 14 de outubro de 1887, para se 
tornar evidente a invasão feita pelo 
Projecto na esphera do Direito Mer-
cantil. 

Sómente abolida a dualidade dos di- · 
direitos e decretando-se um·codigo Geral 
de Direito Privado é que esta secção 
se justifica .» . 

Examinarem o::; rapidamente estas razões. 
Em primeiro logar, si o fabricante pra-

tica actos de cornmercio quando expõe a 
vendo os seus productos, esses actos e que 
devem ser reg~;~.lados por um codigo com-
mercial e não as condições assecuratorias da 
sua industria. 

emquanto a evolução jurídica não nos levar 
a; esse estadia, não vemos inconveniente em 
que entrem de preferencia em um codigo 
puramente civil as materias. ·de que se trata.· 

CIMBALI (A nova phase do direito civil) 
combate as codificações autopomlis, parciaes, 
dos varios ramos do dil•eito privado. Escreve 
elle : 

« A tendencia invencível dos tempos 
modernos é para a approximação e en· 
cadeiamento das varias ordens de estu-
dos que até hoje pretenderam uma in· 
justificavel autonomia, mostrando-se di-
vididos e desmembrados entre. si, quando 
não em luta. 

E' necessario observar-se os phenome-
nos da actividade humana sob um ponto 
de vista organico e complexo, de modo 
que seja uma a norma reguladora dos 
mesmos, ainda que sejam varias · os as-
pectos· que o.ll'ereça. » 

Demais, o artigo citado do regulamento 
737 não tem a força de um dispositivo con- Sua doutrina é que as leis reguladoraS~ das 
~titucional e, quando a tivesse, é certo que o varias relações do capital com o trabalho, e 
Projecto de Codigo não dispõe sobre a venda que formam o objecto da« tão repetida le-
de productos de fabricas. gisfação indust_rial. », devem en~rar, como 

Em segundo lagar, si é verdade que o elemento co?strtutlv_o, . n~ o~gamsrno com-
Codigo Civil Allemão não comprehende a mum do Cod1go de D1rerto Prrvado. 
ma teria, i_sto me~mo se ~á ~m relação a pa- · Em sentidÓ opposto se manifesta o doutq 
tentes ele mvençao e a drreJtos autoraes, en- autor elo Projecto. E' de ~ua lavra o que se 
tretanto a douta Commissão não fa-z re vae lêr : 
paro algum sobre a inclusão, no Pi'ojecto, 
de disposições relativas a umas e a outros. 

Aliás, é sabido que o Codigo Civil Allemão 
excluiu, para deixai-as á legislação do cada 
Estado, varias matarias não susceptíveis 
de serem facilmente reunidas em uma syn· 
these, mas que tocam de perto ao direito 
administrativo (Raoul de la Grasse:r:ie). 

Esse affigura-se-nos ter sido o criterio da 
exclusão das marcas de fabricas e patentes 
de invenção. 

Quanto ao ultimo argumento, a ·certo que 
na lei n. 3.346, de 14 de outubro de 1897, 
foram conjuntamente traçadàs regras sobre 
as marcas de fabricas e de commercio ; mas 
isso não prova que aquellas, como estas, 
sejam de iodolc a constituir-se objecto for-
çado de um Codigo Commerclal, e o de-
monstra, aliás, a diversidade de denominações 
-Marcas de fabricas e de commercio. 

Faltam aos actos regulados pelo Projecto 
de Codigo sob a epigraphe marcas de {abri· 
cas, a característica dos actos de commercio, 
que são os de intromissão entre -o productor 
e o coosummidor. Nelles só um destes dous 
elementos existe, -a producção. 

Nenhuma duvida ha sobre que em um Co-
digo. Geral de Direito privado estaria bem a 
secção questionada, assim como quantas ou-
tras dispuze[3sem sobre o commercio. Mas 

«1 Desprendido da massa homoo-en!)a 
cor_rtmum das normas sociaes, constituiu 
o dtreito, a wincipio, um todo ·uniforme 
onde se não accentuavam ainda as linhas 
das distincções hoje conhecidas. Logo, po· 
réJ!-1. o direito publico destacou-se do 
priyado, e, continun,ndo o desdo!Jra-
mente evolutivo, as normas de. ordem 
privada se foram especializando conso-
ant~ as novas necessidad&s e dando lagar 
ao apparecimento do direito commer-
cial, do internacional privado, do pro-
ces~o civil e commercial, sem que desap-
par~cesse o nucleo centt'al constituído 
·pelos preceitos do direito privado com-
mil\n ou civil. Hoje vai se fazendo sentir 
a nl:'cessidade de se crearem novos qua-
dros para nelles se accommodarem me-
lho~' os insti_tutos que o progresso social 
foi suscitando. 

qs direitos intellectuàes, por exem-
plo1 já se sentem apertados nas angus-
tur~s dos antigos moldes, e dentro em 
poqco se hão de desprender do nucleo 
central, para mais francamente se des-
envolverem em terreno proprio. 

D:epois sera a. vez de outros , e assim 
suc11esi vamente até que a evolução se 
tenpa completado. 
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' Não {são, portanto, as formas actuaes que industrial, ou para constitui?·, po1· si só , um 
. se hã~' de extinguir, penso eu ; são formas organismo independente, ou pa·ra altia1·-se 
'"~va~ que hão de 1\pparecer ao lado das que duradoura ou transito?·ia?nente, às otttras fo r-
Ja !JXj!stem. mas dos chamados direitos intellectuaes. » 

N'lfturalmente as forma~ actuaes se hão de Seja como for, emquanto não vem 0 Codi-
mod,lficar com 0 ~pparemmento _das .for;'llas go i ndustrial ou o Codigo Geral de Direito Pri· 
nov;ãs. _Modtficaçao, porem, nao Sigmfica_ vado, parece-nos mais razoavel que as re· 
SU~J>r~SSaO. . . . . . gras sobre marcas de fabrica e patentes de 

.l}.ssim, acredito que 0 direito ctvi_l, em invenção, em vez de ficarem aggregadas ao 
s~~1s traços gera~s, se ha de ~anter lll~~fi- Codigo do Commerco, cuja caracteritica 
n~:lame~.te regul,mdo a~ relaçoes de famili~ •. lhes falta, como acima expuzemos, passem a 
a . pr~pu~dad~, ~s obrigaçoes e a succ.ess.ao i.ncorporar-se ao Codigo Civil. - -A1·thu1· 
Mreçhta~Ia, VICE~Jando ao seu lado o lhrelto Lemos relator 
commerCial, do qual se ha de desagg1·egar o ' • 



VII 

PARECf~R 

.DO 

Sr. Benedicto de Souza 
Arts. 802-888 

Entre as ma terias do Tit . 3", Li v. 2°, 
Cap . Jo do Projecto revisto do illustrado Sr. 
Dr . Clovis Bevilaqua, e que se intitulam-
Direitos Reaes sobre Comas Alheias-figu-
ram no art. 802, além de outras: 

a) A emphyteuse. 
b) A Superficie. 
c) As servidões prediaes . 
d) O usuíructo . 
e) O uso. 
f! A habitação. 
g) ·os legados ele prestações ou alimentos 

consignados expressamente no i mmovel . 

CAPlTlJLO li 

Arts. 806 a 825-Tratam da emphyteuse e 
sub-emphyteuse, as quaes, como quasi todas 
as idéas do di reito privado moderno que se 
acham consignadas nos Codigos d:\S naçõe~ 
cultas, tiveram a sua origem no direito ro-
mano, que parece ser ainda destinado a 
constituir uma fonte inexgotavel ele todo 
o direito c i vil. 

Na decadencia do grande impel'io, -na. de 
crepituele daquelle g rande organismo, foi 
que pela falta de braços se orig inou tã0 im-
portante instituto, ao qual o feud alismo veiu 
desnaturar a simplicidade do seu contracto, 
começando essa transformação após as in· 
vasões barbaras. 

Na discussão do Codigo C i vil Francez, en-
tre outros que defendiam a enpb y teuse, cli-
zia Cctmbacéres, que um tal contmcto devia 
ser ÍI\Serido no Codigo, pois nenhum pl'ejuizo 
trl)zia ·ao interesse publi co e aos bons cos-
t umes, 

Apezar de seus esforços, foi ella. excluída 
do Codigo Civil Francez, devido ás observa-
ções de Bonaparte secundadas por Pdrtalis. 

Os autores de tã.o importante trabalho, 
diz Rossi, temendo talvez serem accusa.dos 
de retrog·ra.darem ao feudalismo, não sou· 
beram nem prescrever nem ao menos re~ 
guiar a emphyteuse temperaria . 

Mais felizes foram os defensores desse Insti· 
tu to na discussão do Codigo Civil Italiano, em 
maio de 1865, quand·o Pisaneli , autor do Pro· 
jecto, idsoirando-se nos motivos que leva-
ram a se ·supprimir a emphyteuse do Codigo 
Civil S~Lrdo, em 1838 tevo:~ de ceder ante 
aCommipsão que unanimamente considerava 
impossiyet prescrever a emphytouse, sem 
atacar llt liberdade das convenções, e, que, 
este contracto meuiante certas modificações, 
seria ai11da susceptível de offerecer a maior 
util idadr ao desenvolvimento da riqueza 
l)g ricola. Em cons·~quencia de uma tal opi-
nião, ur1,1a sub commissão composta do pro-
prio Pis~ne li, Bonacci, Sigheli e Vaccaroni, 
foi enc~rregada de preparar um projecto 
prelimi9ar que depois de 'discus3ão se tornou 
o titulo VIU do Livro Ili do Codigo Civil Ita-
liano qu13 se inscreve- D.1 emphyteuse. 

A Cvrnmissão não clesconhece as opiniões 
de Say1. de Demolombe, de Laurent e de 
outros, pontrarias ê1 esta instituição, como 
tambem as opiniões a ella favorüve is de 
Duvergi,er, Troplong, Glassou, Rossi e ou· 
tros. Sabe que a maior par te das legislações 
estrang~iras ," segundo Gaston Dufour, mesmo 
l)quellas que teem ad·optado o Codigo Civi l 
Francez .. nJ.o dei xam de reconhecer a utili· 
dade desse instit uto. 

A Co1'nmis3ão, portanto , attonrlenrlo aos 
serviços illCO I1te3t~ve is que ainda póue a. 
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emphyteuse prest::tr a um p::tiz novo e pouco 
povoado como é o nobso, desej a vel a man-
tida no Projecto. 

Parece á Commissão estarem tambem es-
pecificadas nos citados ans. 806 a 825 as 
disposições do nosso direito vigente com 
o accrescimo d11s inovações contidas. nos 
art. 824, isto é .de se1·em resgataveis todos 
os aforamentos 30 aQnos depios de constitui dos, 
mediante pagamento de qtwntia que for fixada 
por arbítmmen~o judicial, si j à niio estiver 
detenninada. 

Junto a essa innovação, filha de idéas 
novas contidas em outros codigos, dasejarla 
a' Commissão ver figtÍrar ao seu lado aquella 
em que-o foreiro e o senhol'io pude.;;sem em 
qualquer tempo resolver sobre o reg·aste, ou 
a consolidação do respectivo prazo ou sobre a 
continuação elo mesmo. 

Para esse fim , a Commi.ssão apresenta a 
seguinte emenda, consistuindo o art. 825, 
passando o que tem esta classificação no pro-
jacto a 826. 

$menda 

A disposição antecedente não impede que, 
ém qualquer tempo, o foreiro e o senhorio 
se accordem, salvo direito de tercei ro, sobre 
o reg<\Stê o ti consolidação do respectivo prazo, 
ou sobre a continuação do mesmo. 

CAPITULO III - INWREVE·~E- DA WPERlf!ClE 

' Arts. 8·26 a 832-Tratam da supertlcíe que e ahi definida o direito de plant"ar, edificar 
ou assent<1r qualquer obrá, ou usar de qual-
quer modo da superficie do solo. 

De todos os direitos reaes o que mais se 
~~:pproxima da emphyteuse é certamente a 
superfície. 

Como a emphyteuse, clla produz um jus in 
re aliena perpetuo, ou de longa dut'ação, 
como considerou o projecto art. 827: H a na 
superficie uma pensiio chamada Solarittm 
aualoga ao canon. O direito de superficie 
é transmíssí vel aos herdeiros, é alienavel, 
póde ser hypothecado, .como gravado de ser-
vidií.o ou outro onus real. 

Para a constituição do direito de super-
ficie, é preciso, diz Doneau, o concurso de 
tres ·circumstancias: 1", que o eolo seja sepa-
rado da superficie; 2' , que haja uma super· 
ficie que distinga o solo, porque, segundo 
Cujas , ger~era agron;,m distínguuntttr super(i· 
cie icl est illis rebtts quid ibi nascun·tttr ; 
3", que o snperficiario possua a superfi(!ie e 
que possa dispor uella como de sua cousa. 
LJm tal direito se extingue pela transforma-
ção sobrevinda na super!lcie do solo-. Dos 
Romanos nos vem a superlicíe, como attes-
to.m di versos textos do Digesto: foi out'rora 
muí frequente e hoje inteiramente em des-
uso. Entre nós foi abolida pela lei de 24 de 
setembro de 1864, que deixou de enu~ 
meral-a entre os direitos reaes. Igual exclu-
são fez o decreto de 19 de janeiro de 1890, 
que não cogitott de semelhante direito. 

A Commissão, desconhecendo qualquer uti-
lidade na restauração deste instituto, h<1 
muitos annos abolido entre nó.> , é de pare-
cer que seja eliminado do Projecto. 

CAPITULO IV - INSCREVE-SE - DAS SERTIOÕES 

Arts. 833 <1 850-Tratam da constituição 
das servidões e da sua extincção. A Commis• 
são não deseja entrar na discriminação 
desta grande família, na phrase ele Planiol, 
pela nenhuma utilidade que dahi resulta, 
attendendo-se ás ligeiras modificações por 
que tem pa~sado a servidãco desde o direito 
romano até hoje. O projecto, sobre este 
assumpto inspiran.do-so no projecto Coelho 
Rodrigues, aproveitou delle o que havia de 
mais importante, consagrado no dirt!ita mo-
derno. A servidão, como onus real imposto e 
um predio em proveito de outro predio da 
dono di verso nada tem que ver com outros 
direitoª- reaes impropriamente chamados de 
servidão pessoal. Tal erronea apreciação é 
oriunda da di visão de senidões reaes e pes-
soaes ~o direito romano, cuja divisão não 
tem encontrado o melhor apoio no direito 
actual, parecendo até destinada a desappa-
recer de um ou outro codigo que a tenha 
adaptado. A Commissão suppô9 traduzir o 
projecto o pensamento mode;no do direito, 
hoje consagrado nes ta parte, por quasi todos 
os codigos cultos; e, por esta razão princi-
pal não deseja f<1zer observação alguma a 
tão complexa quão importante instituição. 

· Uma differença ha, que foi assignalad-a 
por Cujas e que serve de criterio para os 
distinguir : é que o emphyteuta que edi-
ficou sobre o fundo concedido estende o seu 
direito ao solo como sobre a construcção, 
ao passo que o direito do superficiarío só se 
applica á constr·ucção, segundo os cí vilistas, 
De mais, pMe o Solarium na superfic ie dei - CAPITULO V - INSCREVE·SE - DO USUPRUCTO 
xar de ser necessario, de existir, quando 
fôr ella constituída a titulo gratuito, o que Arts. 851 a 879---Tratam dos direito§ d-o 
a nenhuma destas hypotl1eses póde <1daptar- usufructuâ.rio, das suas obrigaçôes e da ex-
se a emphyteuse, cujo canon é sempre indis· tincção do usulructo, que é ahi definido- e 
peneavel. -direito re81 de auferir de uma cou$a os pro-
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veítos de utilída.des a que se presta - pode 
estar temporariamente separado da proprie-
dade. 
· U sufructtts est jus utendi utque fruendi sed 
non abutencti. 

·Neste capitulo, além de ser feita impor· 
tante synthese da nossa actual legislação, 
muito se approximou do Codigo Civil Italiano, 

' que, no entender da Commissão, é sobre o 
usufructo um dos trabalhos• melhores e mais 
compLetos que se conhece. ' 

Entre as obrigações do usufructuario antes 
de entrar na posse do usufructo, está no 
art. 868 - a de prestar caução fidejussoria 
ou real dos bens que receber, si lhe for ex-
igida, de velar pela sua conservação e entre-
gal-os findo o usufructo . . 

No paragrapho unico do art. 869, isenta 
desta obrigação somente o doador que rese1·va 
para si o usufructo da cot~-sa drJada. 

A Commissão lamenta não poder acceitar 
esse rigorismo do Projecto, que parece ferir 
os princípios mais libel!aes consagrados em 
quasí todos os oodigos cultos. N0 direito 
allemão o usufructuario, em regra, não 
é obrigado a prestar caução, hyp,othese 
contraria a do projecto que só a exclue no 
caso já mencionado. 

Os Codigos C. Fralicez no art. 601, Hespa· 
nhol arts. 491 e 492, Portuguez art. 2.221, 
Hollandez art. 831, Mexico art 893, Argen-
tino 2.858 e o Italiano no art. 497, todos elles, 
excepção do Cod. Civ. do Chile, além da 
l imitação jã referida, isentam também da 
caução o pae e a mãe sobre os bens de seus 
filhos. 

O usufructo legal, não sendo propriamente 
um usufructo, isto é, um verdadeiro desmem-
bramento do direito de propriedadt:> , segundo 
Mourlon, e sendo mais um attributo do 
poder paterno, não deve ser submettido a 
t odas as regras do usufructo ordinario. 

O pae, diz Lafayette ( Direito ele Famitia ) 
esta sujeito a todos os onus que pezam sobre 

o usufructuario, excepto a prestar caução 
para administrar os bens dos filhos menores . 

Attendendo a essas razões, que estão de 
inteiro acccordo com o nosso direito, com as 
nos1:1as tradições e costumes, apresenta a 
Commíssão a seguinte emenda ao paragrapho 
unico do citado art. 869: 

Emenda 

A exeepcão do paragrap·ho unico do art. 866 , 
fica _extensiva ao pae e á mãe usufruotuar,ids 
dos b,ens de seus filhos menores . 

Emendas 

« Sobre a suppressão cl,a parte que se in• 
screve - Da .superficie e conse.quentemeqte 
do n. 5 do art. 954, lettra B do art. 802,-
fica:m prejudicadas, em virtude da qpinião 
qu,e externou a Commissão 130bre o direito 
de superficie . . · .. 

« Sobre a suppressão do capitulo II, que se 
inscreve-Da emphyteuse, a Commissfj:o deixa 
de acc.eital-a em vista das razões que deu 
em favor desta m::tteria . 

Sobre O)Jtras emendas- de substituição 
de ar~igos do citado capitulo, a Commissão 
lamen~a não poder acceitaJ·as, por lhe pa-
recer que o artigo accrescido que oiferece 
como e;rnenda melhor resolver<t o as:mmpto. 

São as ligeiras ooservaçpes que devia 
aprese11tar a esta parte do Projécto, onde 
al).i o direito poucas innovações tem feito, 
o que ~elhor prova a quasi uniformidade d~ 
vistas dos Codigos modernos. · 

Sàla. da Commissáo Especial, 14 de setem~ 
bro de 1901.-· Benedi·cto de Souza. 



VIII 

PARECER 
DO 

Sr. Rivadavia Correia 
Arts. 889- 1010 nossa attenção, attenta a ·alta funcção social 

e economica que essa instituição representa; 
Debaixo do titulo genericó de direitos 

'1·eaes de garantia, o Projecto do Codigo Civil «0 systema hypotheca,rio é uma das 
~omprehendeu no capitulo IX o penhor, a materias mais importantes da legisla, 
antichrese e a hypotheca, desenvolvendo·os ção civil, pois é uma das bases do cre., 

·nos capítulos X, XI e XII e tratanto no dito: a base do credito territorial. 
'titulo IV do registro predial, materias 'estas De facto: são as garantias que o 
·que, segundo a distribuiÇão, devo relatar. tomador o:trerec\) ao emprestad()r que 

· Em todos e em cadi1 um destes institutos determinam este a lhe confiar os seus 
o Projecto cingiu·se tanto quanto possível ao capitaes; si as garantias são illusorias, 
direito já estabelecido e em vigor entre nós. si ellas podem faltar áquelle que nellas 

Do estudo comparativo do que já existe- em. confia, então os emprestimos se re-
relação a estas ma terias e do consignado no stl•ingirão ou não serão feitos sinão á 
.Pr•ojecto não resaltam ·linhas profunda.s de custa de elevados interesses.» V. T hiry 
·Separação e antes se conservam· e se de- -Curso de Direito Ci'IJiZ, 
senham os traços da jurisprudencia que . . . . 
regia esses assumptos, e que já eram con- D<J: 1mpresmndrvel necessrdade ~es~::ts ga-
quista de uma evolução lenta do nosso di~ ran.tras brotaram os dous· ca~a:cterrstwos es· 
teito. Não faremos aqui 0 historico dessas · P.em.aes ela hypotheca:-a; pubhCiclade e a espe-

, tres instituiçõ~s jurídicas através os tem- ctahdade-, caracter1stwos que se for~m !e-
pos e as legislações, pois que este tra- velando e alli.rman~o atravéz de evolt;tço~s 
b!llho ·n~o comporta nem póde ' comportar lentas,. mas progressrva,s, por que esse l!lstr-
drvagaçoes de qualquer especie. Nos limi~ tuto f01_ pa,ssando! tendo sempre em obJecto 
taremos, de accordo com 0 estabelecido na a funcçao economrc.a a que elle mais accen· 
r.eunião da Commissão Especial do codigo, a tuadamente se deshna. 
hgeiras notas sobre as disposições consi· 
gnadas, que no nosso entender mereçam 
:repa.ros, e a emittir o nosso despretencioso 
parecer sobre as emendas e observações 

' 

olferecidas. 
Quanto ás partes relativas ao penhor e á 

an·tichrese nenhuma observação entendemos 
dever produzir, salvo quanto aos casos e 

. prazo do penhor agrícola, ele que falia· 
remos no momento de manifestar parecer 

. sobre uma emenda a respeito apresentada. 
A parte relativa ás hypothecas não póde 

deixar de occupar mais especialmente a 

« l!.,m bom regi~~n hypothecario pre-
suppoe: a) a pubhetdade da ' transferen-
cia do domínio e da constituição dos 
on_u~ reaes :;obre os immovei.s; b) a pu~ 
blt01dade das hypothecas; c) a especiali~ 
dade, como condição da publicidade.» 
r.a:trayeté-Direito de C ousas. 

Es~es dous caracteriscos da 'hypotheca-. 
pubhcidade e especialidade-estã.o consigna-
dos no Projecto, como já se achavam no de-
creto de 19 de janeiro de 1890, que rege todo 
o systema hypothecario entre nós. 
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Mas aqui cabe uma observação a"um ponto 
do Projecto, que assignala um retrocesso na. 
conquista já feita no regimen bypothecario. 
e vem a ser quanto á hypotheca legal geral, 
que o Projecto voltou á consignar e que já 
havia sido expurgada da nossa legislação 
pelos dispositivos claros e terminantes do 
decreto n.l69 A, de 19 de janeiro de 1890, 
que diz no art. 3°, § 10 : 

« As bypotbecas legaes de toda- e qual-
quer especie em nenhum caso valerão 
contra .terceiros, sem a indispensavel 
formalidade da inscripçã{) e especilisa-
ção.» 

Não comprehendemos a razão por que o 
Projecto voltou sobre uma conquista feita e 
consignou a hypotheca legal geral mormen-
te quanrlo no art. 972 exige a inscripção 
àas hypothecas mencionadas nos numeras 
de l a 5 do art. 971 para que as pessoas a 
ellas sujeitas tenham direito ás respectivas 
vantagens. 

Nesta providencia, que 'resalta do art. 972, 
está a suJilciente precaução para defesa dos 
interesses que a lei quer proteger, túrnando-
se obrigatoria a especialisação de bens e 
responsabilidade, e a respectiva irrscripção 
para que as pessoas de que tratam esses nu-
meros do art. 971 entrem nas funcções dos 
respectivos cargos. 

« Desappareceram do nosso syste· 
mo. de direito as hypotheeas geraes ; foi, 
sem duvida, um grande passo em bem 
do fim economico que se propõe alcan-
çar um bom regimen hypothecario, ele-
vando o credito territorial, pela certeza 
da valorisação da propriedade immo~el, 
valorisação intimamente ligada á pullli-
cidade do seu estado, em referencia aos 
omts reaes, que a possam gravar e espe-
cialmente aos encargos hypothecarios. 
- Didimo da Veiga-Direito hypotheca-
1'iO,>) 

Falando das hypothecas geraes, ainda 
consignadas na lei de 24 de setembro de 1864, 
diz Didimo da Veiga: 

«0 defeito era capital, pois diJilcultava 
a publicidade sobre o estado dos bens 
do responsavel, ao passo que ill~dia a 
garantia creada pela lei; porquanto, não 
sendo gravados bens especialmente, as 
transferencias successivas operadas no 
patrimonio geralmente hypothecado, tor-
nava illusoria. a responsabilidade ào 
t utor e do marido. » 

Por. que retroceder agora á lei de 1864, 
exigindo uma. hypotheca geral que já estava 
abolida pela lei de 1890 e da. qual não ha 
absolutamente necessidade para defesa dos 
interesses que a lei pretende proteger ~ 

A bypotheca é uma excepção e uma res· 
trição ao direito que teem todos os cre-
dores e, como tal, deve ser entendida de um 
modo restricto e organizada de fórma a não 
dar logar a fraudes que veriam entorpecer o 
credito, que ella tem tanto em vista servir 
e favorecer. 

A eliminação das hypothecas lcgaes geraes 
constitue não só um progresso da nos~a le-
gislação, corporificada no decreto de 1890, 
como tambem de legislações estrangeiras, 
de Olfde ellas foram desapparecendo aos 
poucos, impellidas pelas necessidaàes de 
ordem economica e mesmo da maior ga-
rantia dos interesses que ellas devem servir 
e defender. 

« O codigo adaptou os mesmos prin· 
cipios, mas lhe fez soffrer modificações e 
excepções que destruiram uma parte dos 
seus effeitos; assim, admittia como va-
lidas, sem publicidade, as hypothecas . 
legaes das mulheres casadas, dos me-
nores e dos interdictos sobre todos os 
immoveis dos maridos e 'dos tutores. 
Era um grave attentado contra o prin-
cipio da publicidade e o da especialidade 

As hypothecas Iegaes do Estado, das 
communas e dos estabelecimentos publicas 
sobre os immoveis dos seus administra. 
dores deviam ser publcadas, mas como 
feriam todos os immoveis e por dividas 
indeterminadas, redundaram em atten-
tado ao principio da especialidade. » 
Thiry - Curso de Dil·eito Civil. 

Estes dous vicias attentatorios dos dous 
pri*ipios basicos e característicos do sys· 
temfl. hypotheco.rio que, conforme diz Thiry, 
permaneciam no Codigo Belga, foram expur-
gados da legislação daquelle paiz pela lei 
de lô dezembro de 1851: 

« A nova lei veio desenvolver em toda 
a sua extensão os dous princípios (publi-
cidade e especialidade).» Thlry, livro 
citado. 

C9m o douto parecer da Commissão da Fa· 
ouldflde Livre de Direito do Rio de Janeiro, 
pen~amos que não ha razão para voltar a 
um regimen já condemnado e abandonado, 
que fere de frente um dos princípios cara· 
ctertsticos do regimen de excepção, qual é o 
systc(ma bypothecario. 
L~fayette, tratando da lei de 1864, escreve 

que: 
«Uma ]ei hypothecaria é uma obra 

esoencialmente j uriclica, mas não podem 
deixar de influir na comdinação dos 
~rincipios, que a devem constituir, con-
~iderações tiradas da ordem economica. 
Na nossa reforma, elaborada sob a 
pressão das exigencias do credito terri· 
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torial, prelominam evidentemente os 
motivos economicos; d'a.hi o sacriticio 
do elemento jurídico em pontos de maior 
importancia. Expuogiram-se diversos 
casos de hypothecas legaes que tinham 
por si a sabedoria dos seculos e r -tzões 
ponderosas de justiça e eqllidade. Des-
armou-se o devedor de meios de defesa 
inauferives, derogando-se pua esse fim 
princi pios fundameutaes do Direito das 
Acções e elo Processo. » 

• Thjry, tratando ela hypotheca e conside-
rando a sua alta. fuocção economica, como 
base do credito territorial, depois de falhw 
das di versas reaes garantias que ella deve 
olferecer, como sejam a publicidade de 
transmissão de propriedade, a dos onus 
reaes e bypothecas que pesem sobre os immo-
veis e a esp ::Jcialidade, accresceota: 

«De um ou tro lado, uma outra causa que 
prejudicava muito o credito era a dilfi-
culdade que o credor tinha ele rehaver os 
seus capitaes, .por causa ela lentidão e elas 
despezas do processo, despezas que devo-
ravam muitas veze3 uma grande parte 
elo valor do immovel. » 

·Depois, continuando, diz o illust1•e c i vil1sta 
belga que esse vicio da lentidão e de grandes 
despezas rios processos, que permanecia no 
regimen do codigo, i oi « corrigido pela lei 
de 15 de agosto de 1854 .. » 

Em douto parecer, subscripto pela Com· 
missão de Constituição, Lesgislação e Justiça 
da Camara tdos Deputados, o nosso illustre 
collega Deputado Azeve~o Marques, diz tra-
tando de estabelecer regras para a execução 
do art. 34, u-. 23, e arts. 63 e 65, § 2°, da 
Constituição ~ 

« A hypotheca, affectando o credito 
publico da nação inteira, vive entrela· 
çada indissoluvelmente a formalidades 
processuaes que influem « não só no 
modo de op~rar como no modo de ser do 
credito real.» 

Basta ãtlender á inscripção, especia-
lização, averbação, etc.» 

E accrescenta o douto parecer: 
« Si os EBtados estabelecessem a acção 

ordinaria, hoje, para solução judicial da 
hypotheca, não é cer to que ficaria esta 
quasi nullificada? Nã.o dar-se bia irrepa-
ravel offensa aos fins dJsse instituto ?» 

Ainda o douto parecer mais adeante ac-
crescenta: 

« Si um Estado, regulando o processo 
de penhora, se lembrasse de estatuir que 
em todos os casos sem excepções, fossem 
penhorados primeiramente os moveis e 
Vol, III 

semoventes, e, só na falta destes, os im· 
moveis, inclusive os hypothecados, teria 
esse Estado legislado sobre ma teria de . 
proce:>so qua l é a ordem na penhora dos 
bens, mas, incontestavelmente, teria of-
fendido o d ireito m ate1·ial que ga rante ao 
c1·erlor hypotllecario a i mm9diata pe-
nhora da causa bypothecacla, antes de 
outros bens.» 

Deante da funcção excepcional que a hypo· 
theca foi chamada a exercer no campo do 
direito, apparecendo como um elemento pri-
mordial e basico do ct'e•iito territorial e que 
vae, como diz Didimo da Veiga, «em sua lenta, 
mas progressiva transformação, de instru· 
menta accessorio de garantia dos contractos 
assenta~os nos bens immoveis, em factor da. 
expanoão do credito real, nas suas variadas 
morlalidacles, com fuocção econom1ca accen-
tuada» ; cleante elo objecto especial e exce-
pcional elo systema hypothecario, que resal· 
ta das palavrns traoscriptas das diversas au-
toridades acim<t citadas, seria extravagante 
consignar no Projecto do Codigo Civil a 
acçâo a que a hypotheca « vive entrelaçada 
indissoluvelmente », como fez a lei de 19 de 
janeiro de 1890 ? 

Não nos sentimos com a sufficiente auto-
ridade, mesmo escudado nas a ltas opiniõ ::~s 
ele que nos valemos afim de formular a in· 
ter roga ti v a, pai'a emittir um parecer posi· 
tivo e franco a respeito de questão de. tanta 
relevancia e magnitude ; e pensamos cum-
prir o nosso dever chamando para ella a 
att,enção esclarecida e intelligente da iUu:;:-
trada Commissão. 

O Projecto do Codigo não determinou o 
modo da constituição da hypotheca conven-
cional, o que aliás faz em relação ao con-
tracto de penhor e ao de cmphyteuse, quando 
determina que aquelle póde ser feito por es· 
cripta particular e que é da substancia deste 
ultimo a escriptura publica. 

A mesma disposiçã·o exigida para o con-
tracto de emphyteuse deverá ser exigida 
para o de hypotheca, que, pela sua na· 
tureza, deve ser rodeado de precisas e as-
seguradoras garantias. 

Passamos a considerar as differentes emen· 
das e ob3ervações otrereciuas ao ProjeJto. 

A illustr,tda Commissão da Facul·lade Li-
vre de Direito elo R1o de Janeiro apresenta. 
a idea de ser substituído o art. 907 do Pro-
jacto pel'l al't. 27 1 do Cwli go do Commer-
cio, que, diz ella, « encerra bem mais clara 
noção elo penhor, em redacção elegante e 
veroacula.» Não nos parece procedente a 
observação, porquanto a noção dada no arti-
go do Projecto está perfeitamente clara e 
encerra a vanbgem de já conter o modo por 

1.~ 
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que se dá a tradição da causa empenhada, o 
que o Codigo faz em artigo apartado. 

Pensamos, pois, que o artigo do Projecto 
deve ser mantido. 

A mesma illustrada Commissão observa 
que a parte do art. 916, que se refere a em· 
prezas ele transporte, trata de mataria com-
marcial, porque estas emprezas são mer-
cantis, de accordo com os arts. 99 t1sque 118 
do Codigo Col;Ilmercial e que o peincipio g<1 
rantido nos mesmos pelo art. 166 do Codigo 
é mais razoavel do que a nova disposição. 
A observação tem toda a procedencia, em 
vista das disposições tão expressas daquelles 
artlgos do Codigo de 1850, e ella resalta do 
proprio Projecto do Codigo Civil que exige 
que os conductores sejam matriculados para 
terem direito ás regalias do art. 916. 

O Projecto não só reduziu os casos de 
penhor agrícola como restringiu o prazo 
desses penhores. Deu isto logar a nova e 
justa observação por parte da illustrada 
Commissão da Faculdade Livre de Uireito. 

Realmente, não !Ja rJzão para que o Pro-
j acto, ao envez do que autorizou o decreto 
n. 370, de 2 de maio de 1890, só consigne, 
como objecto de penhor, as colheitas pen-
dentes ou em via de formação no anno cor-
rente e os instrumentos aratorios e de lo-
comoção. 

Porque excluir os fructos armazenados, 
beneficiados ou não'l 

Ninguem desconhece a gravidade da crise 
oconomi a por que o paiz está pas ando e 
um dos factores dessa crise é incontestavel-
mente a so.ITreguidão com que o productor, 
apremeado de necessidades urgentes, leva o 
proclucto de sua lavoura aos mercados com-
pradores e consumidores, quando poderia 
melhor reputar o tructo do seu trabalho e 
do seu capital, si tivesse elementos com que 
pudesse lutar com os exportadores desses 
procluctos. Todos rechonbecem que, si o fa-
zendeiro estivesse em condições de conservar 
nos armazens ou tulhas o producto da 
lav~mra, deixando de ir ofl'erecel-o por qual-
quer preço aos ompratlores, seria, . estabele-
cido o correctivo entre a ufferta e a procura 
o o pl'oducto se valor1saria. 

Até certo ponto, o proüuctor podel'Ú. con-
~eguir isto, penhorando as safras, em todo 
Oll em parte, e g-uardando-as um ou dous 
aunos, afim de melhor reputa,r o producto 
do seu esforço, que, valorisado pela regula-
ridade que se estabelecerà nos mercados, 
compensará com vantagem os sacritl.cios 
feitos com os juros pagos aos credores penho-
r.ltJCios. 

Porque, pois, fechar com as disposições do 
Projecto essa possível p rta de salvação ou 
do allivio que se offerece á lavoura~ 

Como consequencia, se impõe o alarga-

mento de prazo, que devera ser o que ja 
estabelecia a legislação anterior, de um a 
tres annos, conforme o accordo das partes, 
sem mais dependencias de renovação dd con-
tratos e de inscripção, evitando a repro-
ducção de despezas desnecessarias. 

Procedente, é, pois, a observação suggerida 
pela illustrada Commisão. 

Não encoritrámos procedencia na observa· 
ção feita pela mesma Commissão quanto ao 
serviço de registro geral, porquanto en-
tendemos que as disposições contidas no 
f>rojecto são sufficientes e completas em re-
lação a esta mataria. 

-Ao Art. 957, não só esta illustre Commissão, 
como tambem a não menos illustre Com-
missão do Superior Tribunal de Justiça do 
Maranhão, offereceram observações. 

O objecto que resalta da observação da pri-
meira illustrada Commissão está satisfeito 
no art. 959, que da ao credor posterior a 
faculdade de remir a divida anterior ven· 
cida e niio remida pelo devedor, nem ex.: 
ecutada pel 0 primeiro credor. 

A este mesmo art. 957 offereceu o depu-
tado Adolpho Gordo um substitutivo, que 
reputo valioso e que vem sanar a duvida e 
ditflculdade levantadas pela illustre Com-
missão do Tribunal do Maranhão, quando se 
dê o caso de vencer-se a bypotheca posterior 
pela falta de pagamento de prestação e a 
anterior continue em vigor pela pontuali-
d~de dos pagamentos. 

A emenda substitutiva do Sr. Adolpho 
Gordo nos parece sati$fazer á necésroidacle do 
caso, rodeando de mais garantias o credor, 
e, portanto, facilitando as operações do cre· 
dito, que, sem isso, teriam ele se restringir 
n ~JrS bypothecas posteriores. 

Uma outra emenda do depuM.do Adolpho 
Gordo, mandando supprimir as palavras do 
ant. 959, 1• parte:-« ou o credor não ex-
ecute», tambem nos parece procedente e lo-
gira, pois que não vemos inconveniente em 
q~e o credor posterior faça remissão de uma 
divida já em andamento de execução, uma 
vez que exhiba, além da importancia da di-
vida, as despezas juJiciaes, coma manda 
fazer o substitutivo a 2" parte deste artigo, 
offerecido [JOio Sr. Adolpho Gordo, como 
cqnsequencia da alteração da 1 a pat'te. 

A illustl'ada Commissão do Tribunal do 
Maranllão não tem razão na alteração que 
propõe ao art. 952, § lo, porque a disposição 
dHste artigo é bem clara e deve ser enten-
d~da de accordo com os princípios em que 
assenta a ant)chrese. 

Esta mesma illustl'ada Commissão, em 
longo e brilhante parecer, pede a subtituição 
d~L 2"' parte do Art. 970, por julgar insutfi-
cientes as medidas nesse artigG contidas e 
«niio satisfazerem ao desenwl vimento pro-

J 
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gressivo do cummercio marítimo moderno e Nas operações de credito, assentes sobre 
muito menos ás necessidades do armador» . garantias reaes, não ha duvirla que o maior 

A hypotheea marítima é hoje adaptada factor é o valor elo objecto penhorado ou do 
nas legislaçães de muitos paizes, indepen- immovel bypothecado, mas é incontestavel 
dente de ser o navio considerad l movei ou que um outro elemento ou factor ahi ap-
immovel. · parece tambem, e é o credito pessoal, que a 

Maxime Giraudet-Das Hypothecas no Di · e~enda procura eliminar. Em bem dos pro-
reito Intenwcional P rivado -diz: pr10s tomadol'es de emprestimos, é pl'eciso 

« \. hypotheca marítima existe ern. um rodear os empl'estadores de todas as possi-
certo numero de Estados :· na Ingl u. tel'ra, v eis garantias, sejam estas de caracter pes-
desde a lei sobre marinha merc:1nte, de soal ou real. Por estas razões de ordem eco-
lO de agosto de 1854; nus Estados Uni- nomtca, parece que a emeud<t não pó:Je ser 
dos; na Prussia, desde a lei de 24 de acceita · 
junho de ISS !; nos numer,Jsos Estadc·s da No art. 9ô5, o deputado Barros Franco 
Allemanha; na Hollamla (art. 315 do co- Junior manda supprímir a palavra - esta-
digo do Commercio); nn. Belgica, desde doai- que alli está caracterizando um dos 
a lei de 21 de agosto de 1879; na Italla, títulos que podem ser offerecidos em caução 
desrte a lei de 1882, que organisou 0 cre- para substituir a hypotheca legal. 
dito naval, e em· Portugal. Outros Es,- N~o ve~os razão para que possam ser 
tados reconhecem sobre os navios um accettos tltulos rla dt vid.a publica fed.eral e 
direito real que S) approxima da h·ypo- o não sejam os da dtvida estadoal, quando o 
theca maritima .» · ·artigo determina que serão recebidos pela 

Diz ainda Maxime Girandet: cotaç:ão minim:a do anuo corrente. · 
«Parece que se poderia dividir as le-

gislações que reconhecem a hypotheca 
marítima em di veraos g·rupos: aquellas 
que consideram os navios como moveis; 
a. que os consideram como i'mmoveis, 
e as que não os considet'am nem como 
moveis nem como imrnovess. » 

Não ha r ealmente, como diz o parecer da 
!Ilustrada Commissã0 elo Tribunal do Mara-
nhão, nada que com vantagem se possa op-
pôr· a adopção ela hypotheca maritim <~ no 
Co digo Civil, o que pJderá tanto contl'ibuir 
par-a o desenvolvimento da nossa marinha 
mercante, ainda tão pobre e tão longe de sa-
tisfazer ás necessidades de um paiz de tão 
vastD s cos ta8. 

Parece, pois,-que não ha inconveniente na 
acceitàção da emenda sullstituitiva ofl'erecida 
e brilhantemente fundamentada pela ·digna 
Commissão. 

O deputado Barros Franco Junior apre -
senta o seguinte substiiutivo ao art. 905 : 

«Com à. terminação da execução solJre 
o objecto constante de contratos de pe· 
nhor ou hypo theca, fica cxtincta a di-
viria, sempre que o dever.lot• não possua 
outros bens, sal v o o caso em que fica r 
provada a existencict de fraude ou dolo 
por parte do devedor, caso em que sub-
sistirá a divida com o c Lracter de clivid l 
commum ou or-dinaria.» 

Esta emenda não pó Je merecer o nO $SO 
apoio, pois que tendo ella em vi'sta fa.l·ore-
cer os tomadores d:3 emprestimos ou devedo-
res, não vem sinão crear-lb.es difficulda,les 
t.ornanclo mais precarias a.s condições do cre-
dito. 

A emenda não deve ser acceita. 
A illusteada Commissão ela Faculdade 

Livre ele Direito ainda offereceu uma obser-
vação e(Il r elação ao art. 9@8, em que se 
exige a prévia autorisação do Governo da 
União ou dos Estados para a b.ypotheca das 
estradas de ferro. 

Estamos de accorclo com o douto parecer 
da Commiosão, não comprehendendo a neces-
sülade dessa exigencia, que é uma limitação 
ao direito de propt'iedadd, quando o unico 
interesse do E~tado, no caso, é o reO'ular 
fun~ciooamento ela vía-fsrrea, qnet• 0 esta 
estAJa ~m poJei· do seu primitivo dono, quer 
em maos dos credore . .; ilypotecarios, que 
po e qualquer moti vo tenham excutido o 
immo vel. 

O deput-ldo Barbosa Lima ofl'ereceu cinco 
emendas, não ao Projecto sujeito ao estudo 
desta Commissão, mas ao projecto pr imitivo 
do Dr. Clovis ·sevilaqua, já revistos e alte-
rado pela Comrnissão de Jurisconsultos no-
meados pelo governo. 

Por esse motivo, deixamos de emittir 
parecer sobre essas emendas, espJranclo que 
caso tenbam razão de ser em f,we elo P!'O~ 
jecto 11evisto, sej :~. m reproduzidas, quanclo Ee 
abrir a discussão no seio da Camara. 

Uma emenda do Jeputarlo Comelio ela 
Fonseca é consequencia de outra que apre-
sentou á parte tlo capitulo 3° do titulo 3n, 
arts. 826 a 832, que se escreve - da s~,. 
perficie. 

E:;s?- emenda, p·Jis, ficJ. dependendo do 
que for resolvido sobre a s~'per(i.cie, de cujo 
relator-ia está incu~bido u1n outro i!Justrc 
coHega. 
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Em consequencia do que deixamos dito 
neste relatorio, vamos apresentar as emen-
das que entendemos dever sujeitar á consi-
deração da illustrada Commissão Especial : 

Ao art. 924, depois das palavras -cor-
renta-intercalem-se :-fructos armazenados, 
em ser, ou beneficiados e acondicionados para 
se venderem, lenha cortada ou madeira dos 
mattos preparada para o córte. 

O art. 925 substitua-se pelo seguinte : -
O penhor agricola poderb. ser estipulado pelo 
prazo de um a tres annos. 

Art. 963- Supprima-se. 
Ao art. 972 substitua-se a palavra-fazer-

por-especictlisar-e no mesmo artigo, de-
pois da palavra-vantagens-intercale-se- e 
exercício. 

Arts. 973, 974 e 975- Supprimam-se. 
Art. 976 - Supprima-se o § 2°. 
Art. 977- Supprima-se a parte final, desde 

as palavras - sob pena. 

Art. 998- Substitua-se pelo seguinte:- As . 
bypothecas sobre estradas de ferro serão 
inscriptas no município da estação inicial da 
respectiva linha. 

Artigo- Onde convier, accresce~te-se: 
«E' da substancia do contrato de hypothe-

ca a escriptura publica.» 
Com a apresentação destas emendas, que 

decorrem logicamente das considerações que 
formulámos no corpo deste relatol'io, pen-. 
sarnas ter dado fim á missão que nos foi 
commettida e que reconhecemos superior 
ás nossas forças. 

A competencia de cada um dos membros 
da Commissão Especial supprirá as falhas 
e defeitos deste despretencioso trabalho, 
filho do cumprimento de um inilludivel 
d9ver. . 

Sala das Commissões, 14 de setembro de 
190 l . - Rivaclavia Co1·reia. 

------

" 



IX 

PARECER 
DO 

Sr. Oliveira Figueiredo 
Parecer sobre o livro 3°, titulas 1o 2o e 

3° da Parte Especial do Projecto do Co-
dig-o Civil 

Arts. 1011 a 1227 

A parte do Projecto do Codigo Civil, que 
me cumpre relatar, comprehende: no Titulo 
I •, que se intitula « Modalidades das obriga-
ções », sete capítulos destinados ás diversas 
espe.gies de obrigações e attributos destas· no 
Titulo 2°, sob a epigraphe « Effeitos das obri-
gaç_ões » qu!nze capítulos, em doz'l dos quaes 
estao precettuados todos os modos de extin-
guil-as, occupando-se os tres ultimas das 
consequet)cias juri~icas da sua inexecução; 
e, finalmente, no Titulo 3•, que se denomina 
«Cessão de credito», um gó capitulo, que a 
regula. 

Gomo resalta da simples inspecção desses 
títulos, a materia delles é uma das mais 
vastas do direito privado, de constante e im-
mediata applicação no movimento ela vida 
social, sendo, em compensação, uma das mais 
triibal)ladas pela contioutt ac\.âO dos juris-
consultos e a em que melhor se manifesta a 
tendencia para a uniformidade na legislação 
dos povos cultos. 

A medida exacta do valor e aperfeiçoa-
mento deste ramo do Direito Civil nos é dada 
p~lo dou.to autor do Projecto, o Sr. Dr. Clo-
VIS Bevllaqua, neste trecho das meditadas 
« Observações», que serviram de exposição 
de mo ti vos do Projecto. 

« ... a parte (ob rigações ) mais abs-
tracta elo direito privado, aquella em 
lJue a evolução tbeorica se póde consi-
derar completa, tendo se elaborado sóbre 
as seguras bases do Direito Romano. A 

theoria das obrigações é, por assim di· 
zer, a parte central do Direito Civil, a 
mais solida, a mais extensa, pois que os 
seU$ fundamentos estão definitivamente 
lançados, e por todas as outras divisões 
do Direito ella penetra. » 

E' igual o conceito externado no anuo l2o 
da Republica Franceza perante seu Corpo 
Legislativo pelo conselheiro de Estado Bigot 
Préameneu, ao apresentar-lhe os titulas do 
Codigo Civil correspondentes aos de que me 
estou occu!)ando: 

« Avo ir prévu ( referindo se ao Direito 
Romano) le plus g-rand nombre de con-
ventions, auxquelles l'état des hommes 
en société donne naissance, avoir ba-
lancé tous les motifs de décision entre 
les intérêts les plus opposés et Ies plus 
compliqués, avoir dissipe la plupart eles 
nuages, dont souvent l'équité se trouve 
enveloppée, avo ir rassemblé tou t ce que 
la morale et la philosophie ont de plus 
sublime et de plus sacré: tels sont les 
travaux réunis dans cet immense et pre-
cieux dépôt, qui ne cessara de· mériter Ie 
respect des hommes, dépôt dans leque! 
toutes Ies nations polieées se felicitent de 
reconnaitre Ia Raison E'crite ... Il serait 
difficile d'espérer que l'on put faire des 
progrés dans cette partie de la science 
législative. » . -

Sob o intl11XO de iguaes impressões, De La 
Grasserie, na sua introducção á edição fcan-
ceza do Codigo Alie mão, observa que: 

- o direito das ol11'i g-ações, no ponto 
de vista genealogico, emana do Direito 
Romano e,n<t sua essencia, e um assam· 
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pto todo psychologico, cuja preoccupação 
é a intenção d<~ s partes e as conse-
quencias logicas, que de lia derivam ; e 
que, não dependendo de instituições par-
ticularistas, nem dos costumes locaes, 
conserva-se commum, pelo que os .juris-
consultos de todos os )Jaizes podem se 
congregar no seu estudo. 

O receio que elle experimenta, é o do pe-
rj go da subserviencia. aos p1·incipios de Di-
reito Romano, os quaes, posto que notaveis, 
não Ee adaptam ás vezes aos factos eco-
nomicos que substituíram aos que lhe servi-
ram de base. 

E~tes tres irrecusaveis testemunhos veem 
provar que minha tarefa é simples, si me 
quizer limitar, como devo, ao e:x;ame do ar-
ticulado no Projecto, comparando-o com as 
disposições congeneres dos outros codigos e 
com a licão dos commentadores destes para 
a~signalar os desvios, alterações e deficien · 
cias, que, proventura, vier a encontrar nelle. 

Ardua e até impossível, quando menos 
pela escassez do tempo, se tornaria ella, si, 
a proposito da materia de cada capitulo em-
preh.enuesse eu expor toda a relativa dou-
trina, com seu desenvolvimento historico e 
com as explanações da razão jUI'idica que 
aquella tem despertado atravéz de muitos 
seculos. 

Além de improprio, excessivo e mui supe-
rial' ás minhas forças es&e programmai. cor-
reria elle o risco de se expor ao espirituoso 
anuthema do illustre relator do parecer da 
Commissão da Faculdade Livre de Direito 
desta cidade: « fai:er exhibição de barata 
etudição, com estareis, sinão bysantinas, 
disputas de caracter meramente especula-
tivo ». 

Niio ultmpassarei os limites a que acabo 
de all udii·. 

Ha perto de um seculo duas esrolas, fm•-
madas pelo interesse que de::;perta a codifi-
ca,ão do Direito Privado, disputam entre si 
a primasia:- a classica, ou latina, que não 
dispensa para um bom Codigo Civil os am-
plos preceitos ela doutrina, com todos os seus 
det<tlhes e minudencias de classificação;- e a 
tuuesca, que u-nicamente permitte uelle, con-
sub tanciado em prescripções breves e claras, 
o que dos princi~ios da doutrina a razão ju-
rídica item apurado como indispensavel ao 
regular movimento da acti vidaJe social de 
uma nação. 

O Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, como seus 
precedrntes e importantes trabalhos, que 
tanto illustram na zona do direito nossa lit-
teratura, faziam prever, é adepto da se-
gunda daquellas rscolas. 

E disso resultou que a parte do Projecto 
- Obriga~ões -, unica de que me occupo 

neste momento, recebeu em seu articulado 
o cunho 00. disciplinr~ mental de seu ill ustre 
autor, restringindo os seus dispositivos ao 
estrictamente necessario para attender á 
ordem de interesses, a que se propõe prover. 

Guiado com tenacidade por essa orie.nta· 
ção, o trabalb.o do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua 
corresponcleu á expectativa . 

O articulado cl,o projecto, sem prejuízo do 
fim a que visa, é simples, lucido e bem enca-
deado. Não lhe aproveita minha opinião, sem 
valor; mas, é eo.te o testemunho, em abono 
delle, dado pela alta competencia de um dos 
nossos mais abalisados jurisconsultos o Sr. 
Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, que 
assim se pronuncia ( Diario do C'/Jngresso, 
pag. 1447): 

« Tolerem-se as pequenas correcções de 
fórma, que faço á parte do. projecto que 
trata das obrigações, uma das mais cui-
dadosamente formuladas do trabalho». 

Outro jurisconsulto de igual nomeada, que 
aliás não poupa sua judiciosa critica ao Pro-
jecto, o Sr. Dr . Amaro Cavalcanti, tambem 
reconhece o merito do trabalho, pois outra 
interpretação, não comporta este seu con-
ceito, sobre o que analysa ( Diario do Con· 
gresso, pag. 1398, .• ) : 

« Contém elle na sua maior parte regras 
e preceitos em tudo semelhantes, as 
vezes identicos, ao$ do Direito Rol!!Jl.no, 
de onde, sabe-se, terem sido transp6i'tados 
para o corpo do Direito Civil das nações 
civilisadas da Europa e da America. As 
divergencias dos dispositivos do projecto 
com os textos romanos consistem muitas 
vezes, tão somente, ou nas fórmas da re-
dacção ou em certas restricções e alguns 
additamentos. » · 

Isto é, o projecto escapou ao peri go da 
subsevviencia, que De La Grasserie aponta . 

Nem outra causa era de e~perar do illustre 
autor do projecto, que, além do vasto ca-
bedal de sciencia jurídica de que dispõe, tinha 
especialmente sobre a mataria das obriga-
ções, opiniões muito accentuadas, que se re-
velar~m no seu exce llente tratado sobre 
aquellas, um dos mais bellos fructos de ·sua 
sazon~cla mentalidade. 

E, si quizesse eu appellar para a prova 
circumstancial do que affirmo, tel-a·hia no 
facto qaracteristico de não haver sido o:ffere-
cida á consideração da Camara, emenda al-
guma a essa parte do projecto por qualquer 
dos Sr~. Deputados, sendo as apresentadas 
pelos tres dos quatro pareceres ou exames 
criticas a respeito ela mataria, enviados ao 
estudo desta Commissã.o, em numero muito 
escassq, e oo maior parte relativas a defeitos 
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de redacção, ora corrigidos pela douta Com-
missão Revisora. 

Existem, como acabo de referir, quatro 
estudos criticas á alludida parte do projecto, 
todos elles emanados de auctoridades respei-
taveis em direito: o do Sr. Dr. Manoel An-
tonio Duarte de Azevedo, já por mim citado; 
ouh·o da digna Commissão do Superior Tri-
bunal de .Justiça do Maranhão e por este 
approvado, inserto no Dim·io do Congresso, 
pag. 1030; o t erceiro da distinct.a Commis-
são da Faculd<.lde Livre de Direito desta 
Capital; sendo relator o provecto advogado 
e emeríto professor o Sr. Dr. Candido de 
Oliveira, publicado no dito Diario, pagina 
1217; e o ultimo, da privilegiado penna do 
Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, como orgão do 
nobre Instituto da Ordem dos Advogados 
desta Capital, tambem publicado no referido 
Dü.wio, pag. 1398. 

Este ultimo, naturafmente porque o seu 
signatario dedicou sua attenção exclusiva-
mente a esssa parte do Projecto, co o vergindo 
para elle todos os remrsos de sua opulenta 
erudição, muito se recommenda a esta Com-
missão pela profundeza de suas observações, 

. lucidez de exposição e tão copiosa como 
systematica referencia ás respectivas fontes 
do Direito Romano e aos textos comparados 
do11 Codigos estrangeiros. 

O unico com razão para se queixar delles, 
sou eu, porque tirou-me toda a possibilidade 
de origínaes e ~roveítosas observações. 

Seria imperdoavel deixar sem referencia 
a critica feita por um dos mais considerados 
advogados do fôro desta Capital, o íllus-
trado Sr. Dr. Antonio José Rodrigues Torres 
Neto, que ao conhecimento do direito . a !lia 
o grande tirocino de sua profisão; ella foi 
publicada na Revista de Jurisprudencia de se-
tembro, tomo 3 °. pag. 25', e serviude pro-
veitoso guia ás minhas investigações. 

Para não alongar este parecer, irei exami-
nando cada uma das opiniões exhibidas à pro-
porção que fôt• expondo a mataria de cada 
secção dos títulos, sobre que deve versar este 
trabalho. 

H<J,, porém, critica generalisada, que re-
clama observações preliminares. 

Tem ella tríplice objectivo: - methodo de 
clasificação, omissão de textos e falta de 
definição para certos vocabulos, cujo sentido 
não póde deixar de exercer influencia sobre a 
intelligencia do dispositivo. 

Nesta ord€lm de consideraç~es, é commum 
a critica dos Srs. Drs. Torres Neto e Amaro 
Cavalcanti. 

Este ultimo manifesta-se contrario á classi-
ficação seguida no projecto e consequente 
distribuiÇ'ão dos títulos. 
· Segundo elle, o Titulo 2°, que tem por epi-
graphe « Effeito das obrigações:., em vez de 

« Extincção das obrigações» como em muitos 
outros codigos, convém que se occupe das 
«Causas das obrigações», que o projecto cala, 
passando a materia do dito Tilulo 2° par~ o 
Título 3°, que deverá conter uma u1t1ma 
secção com toda a ma teria do actual Titulo 9o 
«Liquidação das obrigações» . 

A iosolvencia do devedor e o concurso de 
credores, actualmente objecto do Titulo 10, 
deviam sel-o do ultimo titulo do Livro 3° ante-
rior ao que articula sobre cada especie de 
conntractos. 

Como se acha distribuída a mataria , 
observa a critica, não guarda ella sua devida 
coonexão, o que é grande defeito em Codigo 
Civil. 

Por esta analyse, verifica-se o que já 
expuz a respeito das duas escolas sobre codi-
ficação. 

O pr0jecto, tendo em vista .que são as 
fontes geradoras da obrigação, segundo seu 
autor,-o ac~o lícito, a declaração unilateral 
da vontade e o acto i! licito- tratou das obri-
gações derivadas de cada um desses ma-
nanciaes, sem entrar na investigaQão das 
causas dellas, porque só os e:tl:'eitos destas 
causas teem utilidade pratica . 

Tambem entende'!! o autor do projecto 
que seria de melhor logica articular sobre 
todas as obrigações derivadas de cada uma 
daquellas fontes, para depois fazel-o a. re-
speito da respectiva liquidação . Do contrario 
nesta ultima parte ter-se-hiam deestabelecer 
disposições que iriam recahir sobre obriga-
ções ainda não articuladas. 

Demais, como ja fez sentir nesta Commis· 
são o honrado Deputado Sr. Dr. Azevedo 
Marques esta questão de classificação está 
sempre aberta, sem alcançar a communhão 
de suffragios dos mais elevados espíritos; 
em fim, é um assumpto em que -cada ca-
beça, cada senten~a . 

Alguns codigos modernos, como o portu-
guez e o allemão, absolutamente nfio co-
g·itam e nem se occupam das causas das obri-
gações. 

Como é sabido, não é licito confundir, no 
sentido jurídico, as causas das obrigações, 
fundamento legal das mesmas, com os -moti-
vos determinadores da vontade dos cont :1.-
hentes. 

Estes ultimos de todo escapam á investi-
gação da lei. 

Limitada a significação, da «causa» á ra.-
zão jurídica do vinculo contractual, bem 
pouca utilidade ou nenhuma presta a enume-
ração das causas em codigo. 

E' verdade que o Codigo Italiano se deu ao 
trabalho de ter uma secção especial para as 
causas das obrigações ( art. 1097) e outra 
paraDS doscontractos, (arts. lll9a 1122). 
Nelle se. declara quanto' as pr.imeiras, qae 
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Bão: o contracto, ou quasi contracto, o deli-
cto, ou quasi delicto comprehendendo nas 
segundas a mesma materia do Codigo Civil 
Francez, arts. 1151 a 1153, que é, em re-
sumo, a das regras preliminares para a va-
lidade dos contractos, antes do que fontes, 
de onde estes emanam. Eil-as: 

Ja, a obrigação sem causa, ou fundada em 
causa falsa ou illicita - não produz efl'eito 

. algum; 
2•, o contracto vale, ainda que a causa não 

seja nelle expressa ; 
3"', a causa se presume .até prova em con· 

traria; 
4 .. , a causa é illicita quando é contraria a 

lei, aos bons costumes ou a ordem publica. • 
Não se está percebendo que são preceitos 

perfeitamente aclaptaveis ao titulo sobre as 
n ullidades dos contra.ctos? 

Tivesse sahido o projecto, tal como se 
acha elaborado, do chiws do Direito ainda 
assim, á sagacidade do primeiro observador, 
que o estudasse, não escaparia quaes são por 
e lle as causas geradoras das obrigações que 
enumera. 

Attenclendo a estas considerações, não lo-
brigo vantag·ern a lguma de ordem pratica, 
em que se abra no projecto capitulo ou 
secção para as causas das obrigações. 

As disposições geraes, attinentes, quer aos 
actos licitas, quer aos illicitos, ja existem no 
projecto- arts. 97 a 217, quantas bastam 
para o desenvolvime nto da Parte Especial: 

- Obrigações (arts. I OII a l 127 ).- Con-
tractos (arts. 1128 a 1789 ).- Obrigações 
derivadas da declaração unilateral da voJ;J -
tade (arts. 1790 a 1811) e-Obrigações 
resultantes dos actos illicitos (arts. 1812 a 
1.827 ). 

As disposições geraes do Codigo Francez 
(art. JlO I a 1107) e do Italiano (artigos 
1098 a 1103) nada mais conteem do que a 
definição do contracto e a divisão deste se-
gundo seu objecto. 

Se este assumpto não é puramente dou-
trinai não consigo apprehender qual o seja. 

o projecto do Sr. Coelho Rodrigues, que 
merece todo o acatamento, não se occupa 
das disposições geraes dos contractos, senão 
quando trata de cada uma das suas especies 
e em relação a estas; tem-nas para os quasi 
contractos em quatro artigos ( 1176 o 11 79 }, 
tras dos quaes são referentes a especies e 
genero, restando apenas um de dispositivo 
propriamente geral, destinado a definição 
daquelle instituto juridico. 

A terceira critica é exactamente dirigida a 
este ponto- omissão de difinição dus voca-
bulos, que devem ter UillcL Signiflcação de-
terminarta pela influencia que podem exercer 
nos clispositivos em que forem empregados. 

A esta critica, que não apparece pela pri· 
meira vez, respondeu o digno autor do pro· 
jecto com esta explicação ( Diario do Con• 
g1·esso n. 75 ): 

« ..• Havendo no Direito dous b·em 
discriminados aspectos - a. legislàção e 
a doutrina, a primeira para ordenar, e 
a segunda para descobrir a razi\.o de ser 
da ordem, naquella deixam de ter cabi-
mento as definições, a menos que não 
appareça a necessidade ele accentuar·: os 
contornos de um instituto, ele solver 
uma duvida, ou de dar esclarecimento 
que melhor oriente a execução da lei. 

Nestas mesmas hypotheses não tem 
Jogar propriamente a difinição, mas indi· 
cações breves e sufficientemente lucidas, 
sobre as quaes a doutrina levantará suas 
definições exactas. » (Resumo 'do texto 
do autor.) 

Como se vê por esta defeza, trata-se de 
definição ou de ind icação breve e lucida. Aro· 
bos os jurisconsultos- o critico e o criticado 
-estão de accordo sobre o ponto principal, 
isto é, a necessidade de explicação exacta do 
sentido de alguns vocabulos ou institutos. -

O criterio para discriminar quaes destes 
exigem a fixação do seu sentido, é, e nem 
póde deixar de ser; vario. 

Assim, na opinião, sempre merecedora de 
respeito, do Dr. Amaro Cavalcanti, os voca· 
bulas r- obrigação, contracto, pagamento, per-
das e aamnos e outros- dispensam explica· 
ção, ppr mui conhecidos e vulgares, ao passo 
que outros, como- dólo, culpa, solidariedade 
e condições -a reclamam. 

E' d~ suppor que para o criterio elo iliustre 
autor do projecto uns e outros tenham a 
mesm~L vulgaridade, sinão no uso commum, 
ao menos para os que conhecem o Direito, o 
que p<1ra elle é quanto basta, pois que-
«por certo um Codigo não poilera ser urna 
obra p0pular na sua expressão.» ( Citadas 
observações. ) 

Conyém, enteetanto, lemlJrar que nas rnen-
cionadj~-s observações seu autor accresceota 
ainda poro rcferencia a Codigo : « Mas pórle 
e deve ser uma obra clara, transparente, mo-
vendo-~e com facilidade e na occasião oppor-
tuna ». 

O qu,e, em todo caso, não póde desconhecer 
é que, smio um Codigo o conjuncto de dis· 
posições destinadas a regular as relações de 
Direito privado, é indispensavel que, pela 
massa geral das pessoas, aos interesses das 
q uaes flS mesmas disposições vão servir, elle 
possa ser bem compreheodido, sobretudo, 
regendo o principio legal - a ignorancia da 
lei não aproveita a quem a infringe. 

Auhiro, pois, á opinião do Sr. De. Amaro 
Cavalc(tnti, pensando como elle, que- im-
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medio tutissimus ibis- é preciso dar no Co-
digo o exacto valor jurídico da palavra que 
nelle desempenhe uma funcção. 

Passo agora ao detalhado exame de cada 
seeção dos titulos sujeitos ao meu parecer 
indicando a legislação estrangeira que lbe 
é correspondente, a critica e as modificações 
propostas, com a minha opinião a respeito . 

TITULO I 

MODALIDADE DAS OBRIGAÇÕES 

SECÇÃO 1 DO CAPITULO I 

. DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA 

Arts. 10ft a 1021 

Codigos- Francez, arts. 1136 e· 1141 
- Portuguez, arts. 714 a 719- Italiano, 
arts. 1125 a 1130- Allemão, arts. 242 
e seguintes- Argentino.· arts. 608 e se-
guintes- Chileno, art. 1508. 

O articulado nesta secção combina com o 
dos outros codigos, distinguindo-se destes, 
para melhor, na separação de preceitos, que 
nos outros se acham englobados, com dispo-
sições cabi v eis para obrigações di versas das 
de dar cousa certa. 

Critica do Dr. Torres Netto: «Esta 
secção só trata das obrigações de dar 
couS'\ certa ou restituir quando haja na 
entrega transferencia de domínio. Deixou, 
pois, sem preceito a entrega para seu 
uso ou simples detenção». 

Esta censura parece encontrar apoio no 
dispositivo do art. 900 do Esboço de Texeira 
de Freitas, que distingue os dous fins da en-
trega. 

Mas não acho procedente o reparo: o 
art. 1011 dispõe genericamente sobre a en-
trega de cousa certa, estendendo a sua ap-
plicação a todos os casos em que ella se deve 
realisar. 

As providencias para cada especie de obri-
gação ficam reservadas para quando se le-
gislar sobre cada contracto. 

Critica do mesmo senhor: «O art. I 013 
não prescreve o modo da tradição, apezar 
de exigir o Projecto nos ns. 619 e 625 
formn.Iidades especiaes para a tradição 
de immoveis, o qua revela só se ter co· 
gitado naquelle artigo da tradição de 
moveis». 

Tambem não me parece procedente esta 
censura. 

Ahi se trata da tradição, que aproveita a 
todas as transferencias de domiuio ; quando 

Vol, III 

estas recahirem em immovets, a tradição se 
fará com os reqnisitos dos al!udidos arts. 619 
e 625. 

O art. 1013 não tinha de repetir preceitos 
já estabelecidos em outros artigos do Projecto 
e que eram apenas complementaras de seu 
dispositivo. O processo contrario até daria 
ensejo a grande confusão na redacção do Co· 
digo. 

Opiniões do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
<{Art. 1016 -a phrase «fructos sepa-
rados» dá Jogar á iniquidade de poder o 
devedor resolver a obrigação, se o credor 
não se prestar a pagar o valor delles.» 

O Sr. Dr. Torres Neto, a quem tambem 
não escapou a inconveniencia da phrase, at-
tribue a defeito de redacção sua inclusão em 
Jogar que póde provocar a interpretação 
dada pelo Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. 

Esta é tambem rp.inha opinião. 
De facto, se pelo art. 601 do Projecto, os 

fructos separados (ou percebidos) pertencem 
ao possuidor de boa fé, não ha fundamento 
para que no art. 1016 sobre elles se tomem 
providencias. 

O Sr~ Dr. Amaro Cavalcanti propõe a eli· 
minagão da phrase e que se accrescentem ao 
alínea do artigo estas palavras« e os fructos 
separados pertencem ao devedor». 

Concordo com a eliminação proposta, mas 
não com o accrescimo, que considero · desne-
cessario p[lr já se achar a materia prevenida 
no art. 601. 

Não entende o Sr. Dr. Amaro .Cavalcanti 
a pbrase do art. 1017- «ficam-lhe, porém, 
salvos os direitos até o dia da perda». 

:Eu compartilho sua impressã(;r. 
De que direitos~ cogita nessa phrase? 
Se são os de reclamar a entrega da cousa, 

vencido o prazo ou condição da obrigação, 
taes direitos já estão resalvados para a. en-
trega da cousa, que não foi perdida; se são 
os da indemnisação pela perda, a providencia 
já está dada no artigo subsequente, se houve 
culpa do devedor, e se não houve, no proprio 
artigo que absolve o devedor de qualquer 
responsabilidade. _ 

Parece-me, tambem, de vantagem a eli-
minação das alludidas palavras. 

Procede, ainda, esta outra observação do 
mesmo senhor :- o art. 1013 trata da perda; 
sem ou com culpa do devedor, da cousa certa 
a entregar-se; os arts. 1014 e 1015, da 
deterioração della em identicos casos, e os 
arts. lO!& e 1017, da perda ela cousa a re· 
stituir-se, sob os mesmos clous aspectos. 

Entretanto, o art. 1019, da deterioração 
desta ultima, quando não ha culpa do de-
vedot', deixando o Projecto de providenciar 
para o caso da deterioração por culpa do 
mesmo . 

16 
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Para sanar essa lacuna, que é real, propõe 
o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti ao art. 1019 
o seguinte accresciino: «Se a deterioração se 
der por culpa do devedor, terá logar o dis· 
postopoart. 1015». 

E' ele toda a utilidade o addendo. 
O art. 1021, ligado, como está, aos 

arts. 1017 e 1020, só diz respeito ao pos-
suído~ de boa fé. Não é, pois, opportuno, 
ex.ammar com o illustre critico qual o pre-
cetto pt'efertve1 para indemoisação ao pos· 
suidor de má fé, se o do art. 604 do Projecto 
ou se o do Esboço de Teixeira de Freitas. 

SECÇÃO 2• 
OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA INCERTA 

Arts. 1022 a 1025 

Codigos- francez,"art. 1136- portu-
guez, art. 716- e allemão, ar t. 243. 

Na~da ha a comm!'lntar nas disposições desta 
~ecçao. El!a guaraa os mesmos preceitos de 
outros cod1gos. O Sr. D.r. Amaro Cavalcanti 
censura-a por incompleta, mas não indica as 
lacunas. 

CAPITULOS li e UI 
OBRIGAÇÕES DE FA~ER E OBRIGAÇÕES DE NÃO 

FAZER 

Arts. 1026 a 1031 

Codigos- francez, arts }l42 a 1145-
portuguez, arts. 711 a 713 - italiano, 
arts. 1221 a 1223- allemão, art. 241. 

Não merecem reparo as disposiçÕes destes 
capitulos, que estão de accordo com a legi-s· 
laçao dos outros povos e com a doutrina. 

A_o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti parece con-
vemente que no art. 1031 seja incluída dis-
posição marcando prazo, de 90 dias, por 
exemplo, ao credor, para dentro delle 
exercer o seu direito ele desfazer o facto e 
isso unicamente para tranquillidade de ter· 
teiro, a quem _o ~acto .ll~ja aproveitado, pois 
que o prazo nao mflUtra sobre a obrigação de 
indemnlsar, a que está sujeito o devedor. 

A medida proposta e original no sentido 
de não .exi~tir nos outros colligos. De S.].la 
convemenma resolverá esta Commissão. 

Antes de passar ao estudo do Capitulo 5•, 
o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti propõe o se-
guinte para uma secção no-va, que terá por 
epigraphe- Objecto das Obrigações: 

« Art. Considera-se o _objeeto da pre-
stação impossivel:-physicamente, quan· 
do a impossibilidade resultar das leis da 

propria natureza ; - jurídica mente, 
quando ella resultar da prohibição da 
lei. 

Incluem-se nesta·segunda especie: 
lo, as co usas que estão fóra do com-

mareio; · 
2°, a cousa certa, que se suppoz existir, 

mas não existia realmente ao tempo de 
ser contrahida a obrigação ; 

3o, o direito successorio, na bypothese 
do art. 1236 deste Codígo. 

Art. Considera-se o factoillicíto, como 
obJecto da obrigação: 

lo) a acção ou omissão p:robibida por 
lei ; 

2• ) o acto ou facto contrario aos bons 
costumes. 

Não desconvenho na utilidade destes dous 
additivos, mas penso que o primeiro tem sua 
collocação conveniente entre os artigos 136 e 
137 do projecto, pois seu fim é completar 
aquelle, e o segundo, antes do art. 180, por 
igual motivo. 

O Codigo Allemão, arts. 134, 135 e 138, 
contem disposições iguaes a algumas do lo 
additivo proposto, insertas, porém, na sua 
parte geral. 

A segunda da'l prestações que o Sr. Dr. 
Amaro Cavalcanti considera juridicamente 
impossíveis - « a da cousa certa que se sup-
poz existir e, de facto, já não existia quaudo 
foi cont{ahida a obrigação »- é uma das hy-
pothese:l comprehendidas no erro substancial, 
que vicia a obrigação, a tornando annulla-
vel. Esyá prevista, pois, nos arts. 103 e 168, 
n. 2, d~l projecto. 

Insistindo em que sejam consignadas no 
pro,iectg as causas das obrigações, propõe 
elle qu~ ao art. 98 seja accrescentado o se-
guinte: 

« Paragrapho unico. A causa presume-
se .de direito ; provada, porém, a sua 
ineJFistencia ou que ella fôra illicita, o 
actq torna-se annullavel ». 

Por S\ta vez o Codígo Italiano, art. 1097, 
considem, como ja fiz ver, divergentemente, 
outras a,.s causas das obrigações. 

Outra falha do projecto, na opinião do li-
lustre critico, é a ausencia nelle de regras 
sobre ~ interpretação das obrigações, tanto 
na part13 geral,quando tracta dos actos jurídi-
cos,_ COIIfO na especial, ao occupar-se das obri-
gaçoes. 

Sobre semelhante assumpto, o projecto, 
ponder~ elle, só contém dous artigos- 101 e 
1240 - o primeiro, determinando que nas 
declara~ões da vontade mais se attenda á 
intenção das partes, do que aos termos em 
que ell~s são enunciadas, e o Sfigundo, para 
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preceituar que os contractos benetico3 devem 1 
ser interpretados estrictamente. 

Recommenda o Sr. Dr. Amaro Cavalcánti, 
para supprir a deficiencia arg·uida, os segui-n-
tes dispositivos, que combinam com os dos 

Cocligos- Francez, al'ts. 1156 e so-
guintes - Portuguez, aets. 684 e 685 
- Ital iano, arts. 1131 e seguintes-
Allemão, arts. 133 e 157, 242 e 329 -
Chileno, arts. 1560 e seguintes. 

" CAPITULO 

Art. Na interpretação das obriga-
ções serão guardadas as seguintes dispo-
sições: 

I ) a intenção commum das partes 
contrahen tes deve ser attendida, ele pre-
fereucia ao sentido litteral das proprias 
palavras; 

2 ) as expressões ou clausulas de uma 
obi'igação, quando duvido8aS , devem ser 
interpretadas de modo que antes man-
tenham do que invalidem o acto ou os 
effeitos da obrigação; 

3 ) as difTerentes clausulas se devem 
explicar mutuamente, como sendo parte 
de um só todo ; 

4) duas clausulas contraclictorias re-
putam· se ambas como não existentes ; 

5 ) as palavras devem ser tomadas no 
seu sentido usual e conforme a natureza 
ou a mataria elo acto ; 

6) por mais genericas que sejam a,q 
expres:oões empregadas, devem ser en-
tendidasconforme a intenção e o tlm ma-
nifestado pelos contrahentes ; 

7) ao sentido geral e proprio das ex-
pressões se deve, no caso de duvida, pre-
ferir o sentido, que teem no Jogar onde 
foi estipulada a obrigação, ou, ainda, 
aquelle que as partes contraltentes lhe 
dão na sua linguagem par-ticu lar ; 

8 ) as clausulas de costume se sub· 
entendem, posto não expressas; 

9) a citação de um caso particular de 
applicação ou de explicação de uma clau-
sula ou obrigação não importa a exclu-
são dos outros casos, corii.tanto que estes 
sejam de direito commum ; 

lO ) quando a clareza e a signiticação 
dos vocabulos não admittem duvida , 
cessa toda a razão para se recorrf'r á 
interpretação. 

Art. Se,observadas as regr as do ar-
tigo anV3cedente, a duvida subsistir 
acerca da obrigação ou de a lguma clau-
sula da mesma, são ainda de guardar ns 
seguintes: 

a ) se o acto for benetico unilateral, 
sértí interpretado restrietamente ; 

b) S' a d11V'Ja v. rs r s;kc a Gxisten-
cia ou extensão da obrigaçã.o bilateral, 
sera resolvida em favor do devedor. 

Prefere o St' Dr. Amaro Cava'lcanti que 
estes artigos sejam incorpoeados, em capi· 
tu lo novo, no Livro 3°- da Parte E:;pecia!-
« Mod<didade das Obdgações », a que sejam 
englobados em igual !t vro da Parte Geral, 
porque cont.eem Jisposições , das quaes umas 
não são para applicarcom justeza aos« actos 
j uriclicos » em geral e outras não convem a 
certos actos especiaes, como sejam - testa· 
mento e dote . 

Ora, desde que não comportam applicação 
geral, conclue elle, seu logar está assigna-
lado na Parte Especial. 

Como se verifica elo confronto, estes arti· 
g·os, offerecidos ao projecto, se inspiraram, 
com l igeiras a lterações , nos Codigos Francezes 
( arts. 1156 a 1164 ) e Ital iano ( arts. 1131 
a 1!39 ). 

O Cocligo Portuguez, arts. 684 c 685, so-
bre a interpretação das obrigações, limita-se 
a muito pouco, sendo que o primeiro dell es 
apenas determina que sejam nullos os con-
tractos em que não se possa deprehender 
qual tenha sido a intenção e vontade dos 
çontrahentes. 

O Ood igo Allemã.o, em seus quatro artigos, 
( 133-157-242-329 ), esparsos por diversas 
secções, pouco a1Jean ta ; clous delles são re-
petições de dispositivos. 

Com effeito, os arts . 157 e 242 se repetem 
ao recommendar, o primeiro p 1ra as obri-
gações e o segundo para os contractos -que 
S(\jam int':lrpretados attendendo-se á h.oa fé 
e ct.OS USOS. 

Gom a. devida venia ao prestigio scienti-
fico do Sr. Dr . Amaro Cavalcanti e aos Iegis-
dores que suifragam sua opiniilo, manifesto-
me opposto á adopção dessns regras de in-
terpretação, como parte integrante do Co-
digo, 

Os contrahentes as dispensam para a 
execução ele seus compromissos ; elles teem 
pn aropria consciencia todos os elementos in-
dispensa vais para a fiel inter pretação de sua 
intenção e vontade. 

Taes regras aproveitam quando a contro~ 
versü1 surg-e; mns, então, quasi que apro-
veitam exclusivamente ao juiz que tem 'de 
decidir sobre a divergencia. 

E e este que eu julgo inconveniente sub· 
metter ao despotismo deltas. O juiz deve 
sempre agir ele accorclo com o que houverem 
apurailo a sagac·idade de se u espírito, a ex-
p t• riencia, adqu irida no exercício rl e suas me-
lindrosas funcções e a cultura jurídica de sua 
razão. 

Não póde, não Eleve, ficar coacto pelas re-
gras nem adstricto a ellas. Sua oo.usc,ien· 
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cia m1Iitas vezes forçal-o-ha a aberrar dellas 
~o que então importará no desrespe"ito á lei. 

As regras teem grande valor: ellas são 
como a crystalisação da experiencia de lon-
g-os annos na investigação dos factosjuri-
dicos e da aHa mentalidade de homens supe· 
ri ores. 

Servem, devem servir muito ao magis-
trado como conselho dos sabios ; mas, não 
podem ter para este o caracter imperativo ; 
desde que o não tenham, ficam sem logar no 
Codigo, cujas disposições não podem em cir-
cumstancia a!guma perder o o caractor coer-
citivo. 

Prefiro o laconismo dos Codigos Portu-
guez e Allemão ; o nosso já expõe quanto 
basta nos arts. 101 e 1240, que deverão ser 
eliminados, se forem acceitos 03 additi vos 
apresentados pelo Sr. Dr. Amaro Cavalcanti 
porque, n~sse caso, elles seriam uma repe-
tição da mataria. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

Arts. 1032 a 1036 

Codigos- Francez, arts. 1189 a ll95 
- Portuguez, arts. 733 a 737- Italiano, 
arts. ll77a 1183-Allemão, arts. 262 
a 266. 

Proposta do Sr. Dr. Amaro Cavctlcanti: 

Ao art. 103~ - accrescentar depois da 
palavra «obrigação» as palavras« ou 
vier perecer ou tornar-se impossível » ; 
e no final cless9 mesmo art1go: «Se a 
escolha for do devedor, este poderá 
sol ver a obrigação, o.tfereceodo o preço 
da cousa que pere~eu ou se tornou 
impossível, em vez de da!' a subsistente». 

Quero cret' que na expressão do art. 1033 
- « uma não podia ser objecto da obri-
gação » - estão comprehendidos todos os 
factos, que concorrem para ioutilisar uma 
das prestações. 

Se a razão está do lado da minha inter-
pretação, o accrescimo, em primetro logar 
prorosto sara verdadeira reduodancia. 

O segundo accrescimo, a meu vê r, desn 1-
tura a obrigação alternativa. Formado o 
vinculo da mesma, o credor tem direito 
perfeito, preciôarr:ente, a uma das presta-
ções co o tractadas, dependendo qual dellas na 
hypothese figurada pelo accre3cimo, apenns 
da e~co lha. do devedor, que não póde ter· a 
liberdade de o.tfeJ'ecet• prestação estranha e 
não cogitada ua olJrigação. 

Propõe aind:J. o Sr. Dr. Amaro Cavalcanit 
est~ novo artigo: 

- «Antes de determinado o objecto da 
prestação pela escolha ou por caso super-
veniente ( art. 1033 ), não se admitte 
pretenção acerca de melhoramentos ou 
deterioração da cousa. 

Feita, porém, a escolha, terá applica-
ção o que se acha disposto a respeito da 
obrigação de dar cousa certa ». 

Não considero necessaria esta ~medida ; 
antes da escolha, não é preciso dizel-o, não 
póde haver cousa certa; e, não havendo 
cousa certa, não se póde reclan1ar a pre-
texto de melhorament0s ou deteriorações. 
Isto já está no projecto. 

Causou-lhe reparo o emprego da palavra 
« obrigações » em vez de << prestações » no 
art. 1.034. 

Na verdade, em todos os outros artigos do 
capitulo a palavra empregada é ::- « presta-
ção» naturalmente para distinguir da« obri-
gação» commum a todas as prestações. 

CAPITULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Arts. 1037 a 1042 
I 

Codigos-Francez, arts. 1222 a 1224-
Italiano, arts. 1206 e 120 7. 

A criY,ica commum dos Srs. Drs. Torres 
Neto e ,/\maro Cavalcanti a este capitulo é 
que nelle não foram reguladas as relaçt1es 
dos creqores e dos devedores entre si, depois 
de cumJ?rida a obrigação indivisível. O Co-
digo Al~emão, art. 421, a confunde com a 
solidaria. 

No intuito de sanar a falta, occorre ao 
Sr. Dr. Amaro Cavalcanti que se accres-
cente ao art. 1039: 

«O devedor que paga a obrigação indi· 
visível subroga-se no direito do credor 
em relação aos outros co-obrigados. » 

Lemb1.~a mais o seguinte artigo: 
«Se um só dos credores receber a pre-

Rtação, os outros terão o direito de re-
haver do mesmo as partes, que respe-
ctivamente lhe devam caber. Neste caso, 
a ohrígação será comiderada divisivel, 
dan~o-se ás partes dos credores um valor 
peCl,m iaJ'io. » 

As disposições lembradas me pa1·ecem 
uteis; ,mas me parece tumbem, que não ha 
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necessidade de transformar um.a obrigação 
indivisível em divisível . Bastara articular: 

« Se um só dos credores receber a :(ll'~· 
stação, os outrõs terão o di~eit? de exigH' 
delle indetnuisação pecumana, corres-
pondente ao valor da parte que ~ cada 
um delles deva caber na prestaçao.» 

Indica mais o St'. Dr. Amaro Cavalcanti 
que, ao paragrapho unico d~ art. 1041 ·se 
accresceute á pa lavra« confusao »as« e suc· 
cessão hereditaria. » . 

Não considero opportuno este . ac~resmmo, 
visto como a successão heredltarla e um dos 
meios, e o mais commum, de se opera~ a 
confusão, estando, portanto, compreheud1da 
nesta. o ultimo artigo additivo recommenda~o 
pelo illustrej lirisconsulto é este, reproducçao 
dos Codigos Francez, art. 1225 e ltaltano, 
art. 1208 : 

« No caso de ser accionado um só dos 
devedores pela prestação indivisível, 
elle tem o direito de chamar o~ seus 
co-obrigados para ~espopderem JUnta~ 
mente com elle em JUizo.» 

Se for acceito este additi v o, será preciso 
adaptar a elle alguma ~ova figura. d'e> pro-
cesso, porque a assistenma, a auctona ou a 
opposição não ll1e quadram. 

CAPITULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS 

SECÇÕES i", 2a e 3• 
t\.rts. 1043 a 1062 

Codigos-Francez, arts. 1197 a 1~16 
-Portuguez, arts. 750 a 757-Allemao, 
arts. 421 a 432-Italiano, arts. I 184 a 
1201-Federal das obrigações, arts. 162 
a 170. 

A materia deste capitulo é da maior im-
portancia. "' 

Já foi com especial brilho tractada J?.elo 
auctor do projecto, na sua obra sobre obriga· 
ções, e pelo não menos illustre ~r . Dr: La-
cerda. de Almeida, na delle, sob 1gual titulo, 
§§7all. 

o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti !econh.eee 
que os artigos supra indic~dos ~~tao redigi· 
dos com clarezà e conc1sao, parecendo·lhe 
suas disposições acertadas e, tal vez suffi-

gam por um::L mesma cousa e de modo 
que esh póde ser exigida na sua 
totalidade de qualquer delles. 

Dá-se solidariedade entre· credores, 
quando a dous ou mais indivíduos é de-
vida a mesma co usa., e de modo que ell:a 
pó le ser exigida na sua totalidade por 
qualquer delles.» 

Acho conveniente o artigo. O Codigo Por-
tuguez prescindiu da definição de solidarie-
dade: em seus ar·ts . 750 e 757 procede como 
o projecto. O Codigo Francez define a soli-
darieclode act iva no art. 1197, a passiva 
110 art. 1200; o Codigo It<\ liano define a 
primeira no art. 1184 e a outra no artigo 
1186. O Codigo Allemão tem para ambas, 
nos seus arts. 421 e 428, aquellas indicações 
lucidas e breves que agradam ao digno auctor 
do projecto. 

CAPITULO VII 

DA CLAUSULA PENAL 

Arts. 1063 a 107 4 

Codigos- Francez, arts. 1228 e se-
gu.intes-Portuguez, arts. 673 a 677-
Italiano, arts. 1209 a 1217-Allemão, 
arts. 336 a 345. 

Não houve critica ao que está articulado. 
Mas o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti propõe 
duas emendas e um artigo additivo: 

Art. 1066- Accrescentar-«Nesta hypo-
these, póde, todavia, o devedor evitar a 
pena, cumprindo a clausula especial antes 
·da contestação da lide.» 

Art. 1068-Accrescentar á palavra-
« penal»- as- «de pleno direito». 

Art. A pena não se tornará effectiva 
«Se o devedor for impedido de cumprir 
a prestação por facto do credor, ou por 
caso fortuito ou de força maior. » 

O accrescimo lembrado ao art. 1066 póde, 
em certas circumstancias, accarretar grave 
prejuízo ao credor; muitas vezes o valor de 
uma clausula póde depender da opportuni· 
dade de sua execução. E basta este risco 
para não me parecer acceitavel a emenda. 

A pro[ilosta ao art. I 068 me parece des-
necessaria, dado que a regra do proj'.lcto é 
o principio- die interpel'at p1·o homine. 

cientes . _ . . 
Só nota a falta de definiçao de sohdarle-

dade, que procura supprir com o seguiete 
artigo: 

Nas legislações em que vigora este prin· 
cipio, é inteiramente inutil a declaração de 
que a móra com tsdas a~ s.uas consequen-
cias se verifica do pleno direito. 

O additivo tambem me parece superfluo ; 
no que dispõem os arts. 1013, 1014, 1017, 
1019, 10.27 e 10~0 • . ha garantia sufficiente 
par.a o devedol;', que, sem culpa, ficou em 
móra, 

«Dá-se solidariedade entre devedores, 
quando d,ous ou mais indivíduos se obri~ 



126 CO:DIGO CIVIL i3RAZILEIR0 

Em remate, obseeva o Sr. Dr. Amaro Ca· 
valcanti que a r edacção do art. 1065 não 
é clara, convindo que seja substituida por 
esta: 

- «Quando a causula penal fôr esti-
-pulada para o caso da inexecução com-
pleta da obrig.tção, o cr~dor póie, a seu 
arbítrio, pedtr o cumpnmento da obrt· 
gação ou da clausula penal. » 

Não é isto exactamente o que se dá na 
obrigação alternativa, quando a escolha da 
prestação pertença ao credor '? 

o art. 1067 dispõe que a clausula não 
póde exceder do v:alor ela obrigação. E'_ o 
regimen da Orrl. Ltv. 4, Tttulo 70; mas, nao 
é o do Codigo Portuguez, que no art. 67 4 
deixa. aos contl'aheutes a plena liberdade de 
fixar a taxa da clausula penal. 

O co,Jigo Allemão, no art. 343, tambem 
cencede essa liberdade, mas auctorisa o juiz 
a reduzir a pena qua.ndo eUa fôr exaggel'ada. 

O Codiqo Italiano nada preceitu;l; o seu 
silencio importa em dar a liberdade de ser 
fixada pelos contrahen tes. . 

o Sr. Dr. A.maeo Cavalcanti, antes de 
passar ao exame do Tttulo 2°, aconselha 
que se abra um novo Capitulo ao Titulo I 0 , 

com a epigt·aphe: -«Das obrig,\ çõe:;~ puras, 
condiciouaes e a prazo, com duas secções. 

SECÇAO I 

D.\. OBRIGAÇÕES PURAS E OONDICIONAES 

Art. Considera-se a obrigação pur'' e 
simples· quando ella é perf'eita e efficaz 
desde o momento em que se effectua o neto 
ou ill.cto de que resulta a obrigação. 

Art. A obrigação é condicional qull:ndo a 
sua subsi tencia e elticacia, ou a sna reso-
lução, ficam dependentes de um aconteci-
mento futur e ince r·to. 

Art. Diz-se condição suspensiva (artigo 138) 
aqnella que , uspemle a existencia dtt o~ri
!l'at;ào até qne a condição se verifique. 
Diz-se condiçã.o resolutiva, aqnella que não 
susp nde a o!licaoia ou a exccnçõo drt obri-
I!RÇÜO ; runs, veriticamlo- e a condição, ns 
oou as se estabekcom no 111 ·mo e~tado 
om que e achavam ante' da obl'igação. 

Art. Além elo dh;p1sto nos ai'ts. 134. a 14.1 
do Cudigo, sã. applicavei" ú' obr·igações cou-
dicionae:; a guu.te disposiçõe~: 

A.t·t. Si n cnra perecer, ,,end 'nle o. con-
diçii.o su pensiva, sem culpa do devedor, 
desÜ\Z·Se a oi.Jrt o ação; si perecei' , por sua 
ulpa, o devedor é obr·igado aindemni ar o 

9rodor dos dt>mnos realmente soffJ'idos ; 

Art. Si a cousa deteriorn.r-se, sem culpa 
do devedor, o credor tem o direito ou de 
resilir a obrigaçãó, ou de receber a cousa 
no estado em que se achar. Si a dete-
rioração provier de culpa do devedor 
compete ao credor, a lém da opção sobre-
dita, o direito de exigir a sa tisfação dos 
damnos realmente soffridos. 

Art. A condição resolutrva da obrig·ação 
póde ser expressa ou tacita: 

§ I. o A condição resolutiva, senrio clat·a-
mente expresa, produz effeito de pleno direito, 
independente ele iotel'venção judicial, consi-
derando-se a resolução consummada, desde 
que a parte a quem ella aproveita, asssim 
declara!' ou fizer constar á outra parte conlra-
hente. 

§ 2. o A condição resolutiva. tacita é sempre 
su bentendida nas obrigações bilateraes, des•le 
que uma tias partes deixa de cumpl'ir a obri-
gação contrahida. E !la, porém, não tem etreito 
de pleno dirdto : a resolução precisa ser 
pedida em juizo, e este poderá couce:ler um 
prazo razoavel para o cumprimento da obri-
gação, si o mesmo, além de inteira ausencia 
de culpa, provar motivo procedente que ex· 
cuse a sua falta. 

Art ! Resolvida a obrigação, na liquidação 
dos clftoeitos das partes, serão applica.veis as 
disposições dos arts. 1011 a 1021 deste Co-
digo, salvo si outra cousa se achar disposta 
em lei, ou ti ver sido convencionada pelas 
partes., 
Para~rapho uni co. Tr<:ttando-se de co usa 

cert!l., concernente a obt·igc~ção resolvida. e, 
por ventura, alienada a terceiro, a parte, a 
quem ella pertença, tem o direito de exigir 
o valon equiv<den te da mesma; st a alienação 
ti ver si Li o feita de má fé o aliooao te, além 
do valor da cousa, responderá por perdas e 
damnos. 

SECÇ~O II 

OBRIGAÇÕE5 A PRAZO 

Art. Alóm do disposto nos arts. 142 e 
IH de"te Cod.igo, ·[o applicaveis ás obriga-
ções a. prazo as segulll tes di ·posiçõ3 : 

Art. Si da obrigação não constar prazo 
algum para n. sua ell1caci~, ella. t rua·se 
exigível ünruediatamente ao acto, do qual 
re ult<t. 

Hwenrlo prazo estipulado, a obrigação 
não pq ie el' exigida antes de expirarlo este, 
ma o devodor não póde rapetit· o que es· 
pontaqeamente pagou adiantado, ainda q ne 
ignore n. existencia do prazo. 

Art. S l>o estipulaçã e::rpres3a em con-
trario1 o prazo se suppõe estabelecido em 
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favor do devedor, e, neste caso, elle póde re- finições, na Parte Especial, mas fel-o, certa-
nuncial-o, satisfazenilo a obrigação antes do mente, porque, na parte Geral do mesmo pro· 
vencimento. Si o credor recusft acceitar a jecto, não tratou da modalid<1de das abri-
prestação, poderá o devedor conslgnal·a em gações. 
juizo nos termos do art. 1120. Qu~nto ao quinto e ao sexto artigos, que 

Art. Durante o prazo suspensivo, póde o bem podiam tigurar como paragraphos do 
o credor exercer t0dos os actos necessarios art. 4°; suct materia, na minha fraca opinião, 
par-a a conservacão do seu direito (art. 140 ). já se acha attendida nos arts. 1013, 1014 

Art. A obrigação, não obstante a au· e 1015 do projecto. Pouco importa que a 
sBncia de clausula a respeito, póde ser con· cousa certa a entregar se perca dura.nte ou 
siderada a prazo, q ua,nio, pela sua própria depois de realisada a condição suspensiva. 
qualtdade, ou pelo modo rle sua execução, Chegado o momento da enteega, si esta não 
ou Jogar convencionado, tornar-se necessario pó:ie ter logar pela perda da co usa, v e-
um prazo razoavel para o seu cumprimento. rilicam-se então as hypotheses previstas 
Este prazo deve ser fixado de maneira im- naquelles mencionados artigos. 
prorogavel pela autoridade judiciaria. Nem outra cousa dispõe o Codigo Allemão 

Paragrapho unico. Do mesmo modo, sempre oo art. 160. 
que a determinaç'io do prazo ticar á vontade Demais o sexto artigo colloca o credor em 
de uma du.s partes e a mesma se recuse de- menos vantajosa. posição do que o art. 1014 
terminal-o, póde a outra requerer em juizo a do projecto, visto que por este o credor tem 
fixação do prazo. o direito de, preferindo receber a cousa de-

Art. Durante 0 prazo resolutivo, a teriorada, abater do preço ,o valor da de-
obrigação é exequivel, como se fôra terioração, o que nã.o acqntece pelo disposto 

. naquelle sexto artigo ora proposto. . 
pura e simples, mas uma vez expirado 0 o setimo e o oitavo artigos, destinados a 
a prazo, a obrigação ceasa i'nteiramente. reger a condição resolutiva, tambem teem 

§ I. o Não se repete o que h ou ver 
sido p 'go, e, pelo contrario, si deve sa· agasalho no menciona.do Cap. 3o da Parte 
tisfazer a prestação obrigada até o dia Geral ~este projecto . 
do vencimento do prazo ; sal v o si se O § I o do art. 7o é um pouco antagonico, 
trata de pagamento referente á cousa, na sua parte final, coma anterior, porquanto, 
que hão ti ver sido ainda recebida. de3de que o implemento da condição se veri-

§ 2" os direitos puramente pessoaes, tica de pleno direito, todos os effeitos dare-
subordinados ao prazo resolutivo, consi- solução independem dcL intervenção judicial, 
deram-se extinctos. e, neste caso, ces~a a necessidade da com-

§ 3. o Si a prestação feih\ consistir em municação de uma das partes á outra sobre 
cousa certa e não fuogivel, ainda não estar resolvida a obrigaçlio. Os meios .pra-
parr0!1, a mesma voltará ao seu dono ticos da execução são da esphera do direito 

formal. 
primitiyo; a rr.enos que outra cousa não A principal disposição. do § zo J"á está 
estivm• prevista em lei ou no accordo 
das partes. Si a co usa ti ver sido alie- attendida no art • 1242 deste j:Jrojecto. Con-
nada, guardar:se-ha a re~peito o que foi tém esse paragrapho, na parte restante uma 
estabelecido para a condição resolutiva. verdeira innovação ao nosso actual di-

Art. Dada a insol v~ncia do devedor, rei to, é verdade que sanccionada, pelos 
cons-idera-se vencido o prazo da obri- arts. 1184 do Codigo Francez e 1165 do 

- 1 ll · Codigo Italiano. O Codigo Por.tuguez, no 
gaçao, qua quer que e e SeJa. art. 70\:l, cogita do assumpto, mas não con-

Não sendo opportuno alongar me neste cede ao d.evetlor esse prazo de favor. o Co-
parecer em considerações geraes, limitar-me· digo Allemão, art. 326, permitte o prazo, 
hei a dizer com brevidade o que penso a comtan to que seja concedido pela propria 
respeito de cada artigo apresentado para o parte prejudicada com a mó!'a. 
novo capitulo das obrigações. Insisto em ponderar que uma e~ecução 

Os tres primeiros da Secção I destinam-se tardia pódejá não aproveitar ao credor, que, 
á definição das condições suspensiva e reso· aliás, concedida contra sua vontade, lhe tit'a 
Iutivn, nas. ob rigações. os meios de se indemnizar do damno que haja 

Já seu autor havia insistido na necessidade soffrido. 
de tal definição, e eu o acompanho. Mas o O 8" artigo, pela sua referencia aos 
logar adequado para a collocação desses tres arts. 1017 e 1021, está a dizer que seu caso 
primeiros artigos é, tCJrno a dizel o, o Cap. 3° já foi prdvisto nestes artigos. 
do Li v. 3°, da Parte Geral. E' certo que o Sr. Quanto á liquidação, hx ainda a notar que 
Dr. Coelho Rodrigues, no seu projecto, · e !la já está regulada nos arts. 1829 e se-
art. 405 e seguintes, collocou a materia cor- guintes do Projeeto, não carecendo de novas 
respondente á delles, abstendo-se a-liás de dp- medidas. 
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O paragrapho unico desse artigo não en-
contra s1milar nos codigos estrangeiros, 
como se pôde verificar, cotejando-o com os 
arts . 1183 do Codigo Francez, 1!64 do Itct· 
liano, 680 do Portuguez, e lfuS e !60 do Al-
lemã·J,. e nem no projecto do Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues, arts. ,t105 a 413. Tratando-se de 
uma hypothese, que não pod ia ter escapado 
á attenção dos autores de todos esses tra-
balhos, o facto de não ter sido ella provida 
do remedio agora indicado, é signal que este, 
de todo, não convem. 

O dispositivo do 2° artigo já está nos 
arts. 146 e 1101 doProjecto, o do 3°contem 
ma teria tambem attendida nos arts. 145, 
segunda parte, e 1103 proemio; o do 4° está 
Jgualmente prevenido no art. 143, assim 
como o do 5°- é a mesma co usa tratada nos 
arts. 146 e 1101 do Projecto. 

O § 1 o do art. 6° é contrario ao disposto no 
art. lll3, alinea do Projecto ; entretanto, 
está mais de accordo com a legislação 
estrangeira. Si o pagamento foi feito pelo 
devedor sem erro, então não póde este re-
petil-o. E' o que dispõe o art. 1114 do Pro-
jecto, combinado com o anterior. 

O Codigo Allem'io; no art. 163, confunde, 
nos contractos para os effeitos jurídicos, as 
condições com os prazos. 

TI1'ULO II 

DOS EFFEITOS DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Depois de recordar, sem espírito de cen-
sura, que em outros codígos a epigt•aphe 
deste titulo. é outra-« Da extincção das 
obrigações»-, diz o Sr. Dr. Amaro Caval-
canti que o Projecto comprehende rnateria 
que não se encontra naquelles - Codigo C i vil 
Francez, L. 3, Tit. 3°, Cap. 5°; Italiano, 
Tit. 4''· Cap. 4°, L. 3° ; Allemão, L. 3·', 
Secção 3•. Refere-se á transacção e ao com-
promisso. 

Occupando-se do capitulo, occorre-lhe ft~ zer 
sentir que a redacção da primeira. parte 
do art. 1075 é má pel(\, sua inutil vul-
garidade, propondo-se a substituil-a por 
esta outra : 

«A obrigação, legalmente contrahida, 
tem força de lei entra as partes, e trans-
mitte-se aos herdeiros deotas, sal v o si 
houver estipulação expressa em con-
trario, ou si for personalíssima. » 

Não me parece que valha a pena a subs-ti-
tuição, porque, em primeiro logar, não sôa 
bem a phrase : «legalmente contrahidas teem 
força de lei» ; e, depois, a excepção estabe-
lecida-« salvo si houver estipulação ex-
pressa em contrario»~ torna-se desneces-
saria, desde que essa mesma regra ficou 
tirmadi),. logo no começo do artigo-« a 
obrigação contrahida tem força de lei». 

Si é este o principio basico do artigo, para 
que ilnmediatamente nellt3. mesmo ; a decla-
ração-« salvo si houver estipulação expressa 
em contrario » 1 

CAPITULO II 

DO PAGAMENTO 

SEÇÇÃO I 

QUEM DEVE FAZER O PAGAMENTO 

Arts .. 1072 a 1081 

Codigos- Francez, arts. 1241 e se-
guintes; Italiano, art. 1237, e Portuguez' 
arts. 747 e seguintes. 

O Sr. Dr. Am!1ro 'cavalcanti desejara que 
o projecto, uma vez que indicou quaes as 
p,essoast capazes de receber o pagamento, 
tambelljL mencionasse quaes as habilitadas a 
effectuRl·o. 

E' befn. de ver . que as consequencias não 
podem ser de igual importancia. , 

O ilh,1stre jurisconsulto, entre.tanto, não 
faz -sua observação com o animo ae censura 
pois qt,Le está convencido de que o Project~ 
em ou~ra parte h a via de ter .providenciado 
sobre as. pessoas genericamente iacapazes. 

Outrq reparo seu é a contradição, pelo 
menos apparente, entre o art. 1079, que 
admitte terceiro, não inte.'essado, a pagar, 
e o art. 1026, que da ao credor o direito de 
exigir a prestação pessoal do devedor, 
quando estipulada como essencial. 

Para p reparo não era preciso ir tão longe, 
bastava ater·se ao art. 1075, muito mais 
proximq daquelle. ' 

Mas elle não procede. Si as clausulas de 
uma oi,Jrigação devem ser entendidas de 
mutuo accorJo, como ainda ha pouco susten-
tava cqm vigor o douto critico, muito mais 
os artigos de uma lei, e lei extensa como é 
um Co~ligo. , -

O Sr. Dr. Amaro Cav.alcanti lembra a con· 
veniencia de se tornar menos vaga a phrase 
final dg art. 1080- « até onde chegar o 
seu be!jlefl.cio no pagamento», Eu a consi~ 
d.ero cl~ra , 
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SECÇÃO II 
A QUEM DEVE SER FEITO o. PAGAMENTO 

Arts. 1082 a 1087 

O art. 1083 do Projecto contém disposição 
semelhante á dos Codigos Francez, art. 1240; 
Italiano, art. 1242; Argentino, art. 766, e 
Chileno, art. 15i6. 

Estes codigos referem-se ao possuidor elo 
titulo; o Projecto usa de uma expressão que 
abrange mais- credor putativo. O Cocligo 
Allemão, art. 370, exige para a validade do 
pagamento ao terceiro que este seja o por· 
tador da quitação. 

O Codigo Portuguez, art. 748, é mais se-
vero: só reconhe validade no pagamento 
feito · ao proprio credo1• ou ao seu legitimo 
representante. 

A nobre Commissão do Supremo Tribunal 
de Justiça do M<.tranhão manjfestn.·se con· 
traria ao art. 1085, cuja disposição não se-
achava no primitivo Projecto e é uma inno-
vação perigosa. ao nosso Direito. O paga-
mento ao credor do credor não póde ser 
qualificado sinão como um acto de gestão de 
negocio ; mas, para a validade de actos dessa 
natureza, é necessaria a approvação do dono 
do negocio . Como, pois, admittir que, sem 
permissão do credor da prestação, ella seja 
feita a·> credor deste~ 

Não descubro conveniencia alguma em se 
mant~r esse artigo . 

SECÇÃOIII 
OBJECT0 DO PAGAMENTO E SUA PROVA 

Arts. 1088 a 1098 

Só h a a notar que no Projecto do Sr. Dr. 
Coelho Roli•rigues, art. 528, as despezas do 
pagamento correm por conta do devedor e 
as da quitação pela do credor. 

SECÇAOIV 
LOGAR DO PAGAMENTO 

At·ts_. 1099 a 1100 

Estes artigos combinam com os arts. 1247 
do Codigo Francez ; 739 do Portuguez e 
1249 do Italiano. 

SECÇAO V 
TEMPO EM QUE DEVE Slm FEITO O 

PAGAMENTO 

Arts. 1101 a 1103 

O art. :UOl foi criU'cttdo pela digna Com· 
missão da Fuculuade LivreM Direito ll(}:sta 

Vol. UI 

Capital, por não ter, ad instar do Codigo do 
Commercío, art . 137, assignado o prazo de 
dez dias para a exig·íbilidade das obrigações 
que o não tem fixado. 

A disposição censurada é i.gual ás dos 
arts. 1173 do Codigo Italiuo ; 743 do Por-
tuguez ; 86 do Federal das Obrigações ; 1113 
e 11 28 do Hespanhol ; 149,1 do Chileno e 
271 do Allemão. 

Nas obrigações de Direito commum não ha 
a celeridade exigida para as commerciaes . 
O prazo de dez dias, fixado indistinctamente, 
póde vir a se1' apertado em muitos casos. 

SECÇAO VI 

MÓRA 

Arts. 1104 a 1112 

O Sr. Dr. Amaro C>1Valca-nti propõe que 
aos arts. 1104 a 1109, l" parte, IllO e llll 
- sejam accrescentadas, onde melhor con-
vierem, as palavras «de pleno direito». 

Pelas razões que já add uzi, acho-as desne-
cessarias, pois que, segundo o systema do 
Projecto, a móra se opéra pela terminação do 
prazo. · 

Os Codigos Italiano , art. 1223, e Allemão, · 
~rts. 293 a 304, seguem o systema do Pro· 
Jecto e em nenhum dos seus artigos se julgou 
necessaria esta precaução. 

CAPITULO VII 

PAGAMENTO INDEVIDO 

A1·ts. 1113 a 1119 

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti não vê nos 
arts. 1113 e 1114 sufficientes disposições 
para ser comprehendido no pagamento inde-
vido o_ que se pagou sem causa ou por causa 
que nao se realizou. Observa ainda que o 
art. 1115 só faz referencias aos arts~ 601 -·. 
a 604, que tratam de fructos, quando devia ., 
extendel-as até o art. 609, desde que tambem 
se occupa de bemf'eitorias e deteriorações. 

Tem todo o fundamento a segunda obser-
vação. O artigo eleve ser emendado: «em vez 
de-604, diga-se - 609 ». 

A primeira ob.'lervação, porém, não me 
parece bem cabida. Todo o pagamento feito 
por erro póde S9l' repetido, como dispõe o 
art. 111 4. E o pagamento feito em causas 
ou por causa que n[o se realizrm, é um pa-
gamento feito por erro . 

Repugna llte o disposto no art. I I 16 e 
propõe que seja sub~tit uido por es te outro: 

« Si aque lle que indevidamente rece· 
beu um immovd ( ou uma cous:t 0111 
geral ). o ti ver alienado de boa fó, re 

q 
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~€-sponde sóm~nte pel~ p~eço recebido ; e, 
f~J si o tiver fmto de ma fe, responde pelo 
~'<;õii:equjvalente com perdas e damnos.» 

E inquire: qual o direito, si a causa tiver 
sido doada ? 

Esta pergunta não póde ser dirigida !J.O 
Prujecto, porque, nos t ermos delle, alienada 
a causa, por titulo gratuito ou oneroso, está 
sempre sujeitn, á rei vindicação. 

A ma teria do substitutivo tem por si o 
Codigo Francez, art 1380 ; o Italiano, 
art. 1145 ; o Portuguez, art. 758, § 1 o, e 
o Allemão, art. 822. Estes dous ultimas só 
dão ao proprietario da causa o direito de 
reivindicai-a do poder do adquirente, no 
caso de boa fé, quando a acquisição foi feita 
por liberalidade do alienante. 

Ao art. 1118, consoante com sua opinião, 
emittida quando offereceu artigos additivos 
sobre os prazos das obrigações, o Sr. Dr. 
Amaro Cavalcanti lembra que se accrescentem 
as palavras: «ou a prazo». . 

O Sr. Dr. Duarte de Azevedo, partindo do 
principio que não ha obrigaçõés moraes que 
se devam cumprir com infracção de pre-
ceitos legaes de ordem absoluta, propõe que 
seaccrescente ao dito art. 1118 o seguinte: 
« salvo em virtude de acto absolutamente 
prohibido por lei». 

Não será um golpe vibrado na theoria dos 
effeitos das abrigações naturaes ? Nada ha 
abaixo da torpeza ; entretanto, por Direito 
Romano, o torpe não podia repetir o que 
tinha pago por motivo de torpeza- In tur-
pt'tudine melior est possidentis conditio-Di.g. 
de cond. ob. turp. ca~1s L. 12 § 5°. 

Em direcção opposta, o Sr. Dr. Amaro 
Cavalcanti, entendendo que o art. 1119 não 
é bem explicito, propõe que se accrescente a 
elle o seguinte: « A mesma disposição pre-
valece, quando a prestação foi feita para sa-
tisfazer obrigação proveniente de acto im-
mora.l ou illicito ». 

Sou de parecer que o art. lll9, pela sua 
redacção, abrange as duas hypotheses. 

CAPITULO IIl 
DO PAGAMEr TO POR 80NSIGNAÇÃO 

Arts. 1120 1132 

Codigos- Francez, arts. 1257 a 1264 ; 
Portuguez, aets. 759 a 7L14 ; Italiano, 
arts . 1259 a 1266 ; Allemão, arts. 372 
a 386. 

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti propõe: 
Que a redacção do art. 1120 soll'ra esta al-

teração: 
Em vez de -extingue a obrigação o consi· 

clera.· ~'e pagamento- fl.qne: considera-se pa-
gamento e extingue a obrigação. 

Propõe mais que se supprima por inutil, 
podendo favorecer a chicana, o art. 1122. 

Propõe ainda: accrescente -s.e ao art. I 123 
o n. l do art. 1121, isto é, que o começo 
do art. 1123 fique assim redigiria : 

«Nos casosdosns. l, 2 e 3 do art. 1121 ... » 
E' natural que o Projecto não incluísse 

nesse artigo a citação do credor_, que recusou 
o pagamento, por considerai-o já citado. 

O Godigo Portuguez, art. 759, paragrapho 
unico, dispensa a citação do credor incerto. 

A nobre Commissão da Faculdade Livre de 
Direito desta cidade não considera propria-
mente articulados no Projecto os arts. 1123 
a ll25 por conterem materia processual. 

A defesa já. ~stá feita , em geràl, no qm 
expoz o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua nas suas 
observações preliminares ao Codigo, pag. 7. 

CAPITULO IV 

DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇÃO 

Arts. 1133 a 1138 

Codigos - Francez, art. 1252; Ita-
liano, art. -1254; Portuguez, arts. 778 
a 784. · 

Analysando os a,rts. l 137 e ll38, declara 
o Sr. 1 Dr. Duarte de Azevedo que o primeit·o-
faz re,surgit• doutrina antiga sobre usun1., já 
abandonada. Lemb1•a que o Codi go Portuguez, 
art-.· 786, ·mante-m ig11al disposição, mas só a 
appliqa á cessão de obriga~tões litigiosas. 

O a:rt. 1138, que dá preferencia ao credor 
origi~ario sobre o subrogado ua cobrança da 
divid<j. em parte subrogada, está de accordo 
com 9 disposto nos arts. 1252 ·in fine do Co-
digo lj'rancez e 782, paragrapho unico, do Co-
digo j?ortuguez. 

O Italiano, art. 1254, considera os dous 
credores, no caso de concurso para pag-a-
mento, em pé de igualdade. w 

Est11 disposição do Codigo Italiano tem siJo 
muitq criticada como contraria ao principio 
- nerrw cont1·a se subt'Ogasse censetur. En-
contr;,t tambem applausos. 

CAPlTULO V. 

DA IMPUTAÇÃO DO l'AGAi\IENTO 

A1·ts, 1139 'a 1142 

Codigos - Francez, art. 1256; Por-
tjlguez , art. 729; Italiano, l~rt . 1258; 
J\.llemão, art. 366. _ 

Nada ha a commentar. 
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CAPITULO VI 
DAÇÃO EM PAGAMENTO 

• Arts, 114.3 a 114.6 

Os codigos não se occupam da materia em 
especial. O Codigo Allemão, art. 365, rapi-
damente a ella se refere. 

CAPITULO VII 
DA NOVAÇÃO 

Arts. 1147 a 1156 

Codigos- Francez, art. 1273;- Por-
tuguez, art. 803 ; -Italiano, art. 1267; 
Allemão, arts. 364 -e 414. 

O Sr. Dt'. Amaro Cavalcanti não sabe si 
pelo art. ll48 o animus novandi deve ser 
expresso ou tacito. 

Cumpre confessar que a redacção do 
art. 1148 não tem a precisão dos codigos 
supra indicados ; mas o principio dominante 
é o mesmo. 

O Sr. Dr. Duarte de Azevedo não dá seu 
assentimento á denominação de aonullavel 
ao acto, que emprega o art. 1156. Prefe· 
riria a de acto rescindível, pelas razões que 
expõe em seu parecer. 

CAPITULO VIII 
DA COMPENSAÇÃO 

Arts . 1157 a 1172 

O Sr. [)r. · Amaro· Cavalcanti pensa que o 
art. 1166 é r epetição do art. 1164. Si 
não me engano, este ultimo artigo teve por 
fim evitar as duvidas que sua · ma teria le 
vanta entre os tratadistad francezes. Toul-
lier, entre outros, T. 7, n. 397, não admitte 
a renuncia prévia ela compensação, ao passo 
que Aubry et Rau, T. 2, pag. 413, é de opi· 
nião ditrerente. O art. 1166 cog·ita de hy· 
pothese diversa- o ·accordo depois da exis· 
tencia das duas dividas, si bem o com· 
prehendo. 

O Codigo Allemão, art. 388, tem dispo-
. sição singular a respeito da compensação; 

ella não opéra de pleno direito, mas por 
declaração de uma das partes á outra no 
sentido de tornai-a effectiva. 

A' digna Commissão do Superior Tt'ibunal 
de Justiça do Maranhão causa desagrado o 
preceito do art. 1160, que não admitte com· 
pensação entre prestações de causas incertas, 
quando a escolha pertencer aos dois cre-
dores, ou a um delles como devedor de 
u:rp.a obrigação e credor de outra. 

O Projecto primitiyo a permittia. 

~Em minha opinião o art. 1!60 está de 
inteira conf6rmidade com a Ord. L. 4, T. 78, 
§§ 7 e 8, que a consente quando as cousas 
já teem recebido estimação pecuniaria . 

CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO 

Arts. 1173 a 1184 

Codigos- Francez, art. 2044;- Por-
tuguez, arts. 1710 e 1711 ; - Italiano, 
arts. 1764 a 1777; - Allemão, art. 779. 

Não tenho considerações uteis a apre-
sentar; 

CAPITULO X 

DO COMPROMISSO · 

Arts. 1185 a 1196 

o·sr. Dr. Amaro Cavalcanti limita-se a 
observar que a materia deste capitulo tem 
sido regu1ada nas legislações estrangeiras 
pelos respectivos codigos de processo. 

Entretanto, não lbe repugna que o Pro-
jacto a insira entre seus dispositivos, pare-
cendo-lhe bem acticulada. 

Não é da mesma opinião a Commissiio da 
!?acuidade Livre de Direito, que, invocando 
os precedentes do nosso Codigo Commercial 
e dD decreto processual n. 737, de 25 de no-
vembro de 1850, censura, até pelo lado con-
stitucional, que se incluam os dispositivos 
do capitulo no Codigo Civil. 

O assumpto é delicado e do exame delle no 
seio da Com missão resultará. seu conveniente 
esclarecimento. 

A Commissão do Superior Tribunal de 
Justiça do Maranhão opina que ao final do 
art. 1189 seja accrescentado « e o disposto 
no art. 1194». 

Estão tão proximos os dous artigos que 
não reputo de grande vantagem a refereucia., 
cujo effeito seria apenas de esclarecimento 
ao primeiro. 

CAPITULO XI 

DA CONFUSÃO 

Mt. 1.197 a 1.200 

Codigos- Francez, a.rt. 1300 e se-
guintes- Portuguez, arts. 796 e se-
guintes- Italiano, art. 1296 e seguintes 
- Federal das obrigações, arts. 144 e 
outros. 

Nada que mereça ser relatado. 
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CAPITULO XH 

DA REMLSSÃO DAS DIVIDAS 

Arts. 1201 a 1203 

O art. 1.201, á imitação do Codigo Fráncez, 
arts. 1282, e do It,aliano, art. 1279, só trata 
dn. entrega do titulo ( escripto particular) ao 
devedor para o effeito da remissão da. di-
vida. 

O Codigo Portugue.1., art. 815, e muito 
amplo na. sua disposição; ella póde adaptar-
se a todos os modos j uridicos de transmissão 
de direitos. Pelo seu lado o Codigo Allemão, 
art. 397 exige contracto, accordo entre 
credor e devedor, para. a effectividade da 
remisão. 

CAPITULO XIII 

DAS OONSEQUENOAS DA INEXECUÇÃO DAS 
OBRIGAÇÕES 

Arts. 1204 a 1206 

O Sr. Dr. Ámaro Ca valca.nti não desconhece 
que os tres artigos deste capitulo estão de 
accordo com a doutrina do Direito Romano ; 
mas não póde deixae de salientar que o Pro-
jacto, nem na Parte Geral e nem na Especial, 
cogitou dos gráos da culpa- lata, leve e le-
víssima- si bem que a theoria da culpa 
tripartida tenha sido muito combatida e 
haja divergencia em determinar os criterios 
que devem regular o effeito da culpa ·nas 
diversas obrigações. 

De facto, esse criterio é difficilimo e para 
o Projecto sem applicação, pois que não ha 
dispositivo algum oelle que ligue á maior 
ou menor intensidade da culpa determinados 
eireitos. 

As nossas proprias Ord. nada dispuzeram 
. sobre a culpa levíssima. Reconhecem apenas 

a culpa lata, equiparada ao dólo - magna 
culpa dolo compm·abitu1·, dolus est - e a leve. 

Propõe o SL'. Dr. Amaro Cavalcanti os se-
guintes additivos ao capitulo : 

Art. Dá-se culpa, quando o indi-
viduo procede sem o devido cuidado ou 
negligentemente a respeito da prestação 
u. que se o brigou. 

Art. Entende-se por dolo o acto 
peorosital de preju•lic1r a outrem. 

Art . Dã.-se caso fortuito de força 
mnior, qu.wdo a inexecução da obrigação 
re ulta de um acto ou facto necessario, 
cujos eireitos lhe foi impossível impedir, 

Art. O devedor tambem não re-
sponde por prejuízos ou damnos, quando a 
inexecução da obrigação se der por acto 
ou facto do credor, ou quando a mesma 
se tornar no todo impossi vel. 

A inclusão no capitulo dos tres primeiros 
artigos me parece de utilidade, o· qmrto, 
em meu modo de pensar, é dispensavel, 
uma vez que o art. 1205 não admitte re-
sponsabilidade sem culpa, e esta exige 
prova. 

Propõe ainda o mesmo senhor, que ao 
3• alínea do art. 1205 se accrescentem estas 
palavras « ou por dólo » . 

Nilo as acho necessai·ias ; quem responde 
pl)r culpa, responde forçosamente por dólo ; 
sendo ainda de notar que esse mesqJ.o artigo 
responsabilisa por dólo ate a parte que não 
colhe p1•oveitos da obrigação. 

Está patente que os contrahentes, a que se 
refere 'o alínea, respondem por dólo, desde 
que respondem por culpa. 

CAPITULO XIV 

DAS PERDAS E DAMNOS 

A.rts. 1207 a 1210 

A doutrina não soffreu contradicções, cor-
responde á dos outros codigos e está bem 
articulada. 

CAPITULO XV 

DOS JUROS LEGAES 

Arts. 1,211e1.212 

Entra em duvida o Sr. Dr. Amaro Caval-
canti i, dado valor peéuniario a qualquer 
presta9ão, tem o credor direito aos juros da 
móra. 

A duvida foi levantada em seu espírito 
pela summaria redacção do art. 1209, que 
não é supprivel pelo disposto para caso es-
pecial pelo art. 1833. 

Entretanto, pende para a affirmativa, no 
que o acompanho, porque me parece claro a 
tal respeito o art. 1209. . 

Couviertida para valor pccuniario qu:J.l-
quer prestação, ella torna·se obrigação de 
pagamento em dinllair·o. 

A mataria referente á capitalisaçãl) de 
juros não está compreheudida na parte que 
me cab~ examinar neste parecer. 
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Titulo UI 

CAPITULO UNICO 

CESSÃO DE CREDITO 

Arts. 1214 e 1227 

Codigos ::- Francez, arts. 1.689 e seguin· 
tes - Porluguez, arts. 785 a 795 - Ita-
liano, arts. 1538 a 1548 :- Allemão, 
arts. 398 a 413. 

O exame da legislação estrangeira dá. teste-
munho favoravel do acerto com que foi 
articulada a mataria deste titulo, tão uni-
formes se mostram suas disposições cõm as 
della. 

Não houve critica a seus preceitos. Apenas 
o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti manifesta-
se duvidoso da significação que o Projecto 
attribue á. palavra «credito», isto é, si ·com 

ella quer expressar unicamente titulo de 
divida (instrumento da obrigação), ou todo e 
qualquer direito a prestações, não importa 
de que especie. 

Para a applicação dos dispositivos do titulo 
essa duvida não traz perturbação, porquanto 
o art. 1.227, ultimo do titulo, a resolve, 
uma vez que o faz regular todas as cessões. 

No titulo não se encontra prohibição de 
cessão de direitos litigiosos; segue-se, pois, 
que a permitte . 

São estas as succintas observações que a 
estreiteza do prazo de que dispuz, aggravada 
pela minha incompetencia, permitte-me ofl'e· 
recer á. consideração da honrada Commissão 
do Codigo Civil, cuja indulgencia com sin-
cera e pezarosa contricção impetro. 

Sala da Commíssão do Codigo Civil, 
Camara dos Deputados, 14 de setembro de 
1901.- O relator, Ca1·Zos Augusto de Oliveira 
Figueiredo. 



X 

PARECER 
DO 

Sr. Tavares de Lyra 
Arts. 1228-1324 

Quem sabe que« o cruzamento de direitos 
e obrigaçQes se opéra em todas as espheras 
das relações humanas que incindem sob a tu-
·tela do direito, constituindo o trama e o 
urdume da vida jurídica» (I )bem compru-
hende a importancia da theoria das obri-
gações no quadro do direito privado. 

Estudando-a, debaixo do ponto de vista 
estrictamente jurídico, o eminente juriscon· 
sulto a quem o Governo encarregou de re-
digir o Projecto do Codigo Civil Brazileiro, 
em um livro de inestimavel valor, expoz 
com grande saber e notavel erudição, como· 
a cultura do direito e as necessidades polí-
ticas, economicas e sociaes dos tempos mo-
dernos, introduziram novas fórmas e gran-
des modificações no organismo jurídico das 
obrigações, dando a estas outros f!Spectos, 
amoldando-as a exigencias differentes, reves-
tindo-as de modalidades diversas. 

Nesse livro encontram-se brilhantemente 
desenvolvidas as lições dos mestres, os ensi-
namentos da sciencia e as disposições dos 
codigos de varios paizes, onde o ·laureado 
professor foi beber as inspirações e colher as 
idéas consagradas, mais tarde, no trabalho 
que, depois de revisto por uma commissão 
de competentes, está agora sujeito ao exame 
da Commissão Especial nomeada pela Camara 
dos Deputados. 

O estudo da parte do projecto referente 
aos contractos -a principal das causas ge-
radoras das obrigações - torna-se relativa-
mente facil, attenta a circumstancia acima 

li<(l) Clovis-Direito~das Obrigações-Pag. 3. 

apontada, que dispensa. ~ Commi~são lar~as 
explanações com a c!lt~ca de · d1vergenc~as 
doutrinarias e a apremaçao de controversms 
escolasticas. Ella não tem a fazer outra cousa 
que não seja a analyse dos dip_ositivos, 
justificando ligeiramente as corr:ecçoes q~e, 
a seu ver sejam, porventura mdispensaveis. 

O prnjecto, nos arts. 1228 a 1241, trata 
das disposições geraes que devem ser obser-
varl.as nos contractos, sendo que em todos 
elles !leproduz com peguenas a_lteraçõe~, 
quasi :lempre de redacçao o proJecto pri-
mitivo : · 

A Cpmmissão reviS\·ra entendeu acertado 
supprimir os arts. 1225, 122ô e 1227 do 
projecto Clovis. 
Esse~ artigos que são reproducção dos ar-

tigos 3Q4, 305 e 30ô do projecto Coelho Ro-
drigue1:), deviam ser conservados, embora 
seja mpito respeita vel a opinião em contra-
rio manifestada pelo illustre Dr. Duarte de 
Azevedo, com a qual se conformou a Com- -
missão revisGra. 

Elles estabelecem regras para a hypothese 
de haver impossibilidade de dar ao acto con-
tractu~l, na occasião do accordo, a sua de-
vida fqrma. · 

- U1na questão importante que se resolve 
nessa parte do projecto é a que diz respeito 
ao momento em que se devem considerar 
formados os vínculos obrigacionaes nos con • 
tractos por correspondencia-epistolar, tele-
graphiea ou telephonica- questão que se 
prende' á d,a vontade unilateral como causa 
de obrigações. 

o autor do projocto primitivo, inspiran-
do-se 1\o oodigo suisso das obrigações, e a 
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Commissão revisora afastaram-se daquelles 
que só julgam o contracto perfeito depois 
da pessoa consultada acceitar a proposta, 
porque só então se dá, segundo pensam elles, 
o concurso e accordo de vontades. 

O projecto harmonisa, como aliás já o 
havia feito o illustrado Dr. Carlos de Car-
valho, em sua «Nova Consolidação», o nosso 
direito civil com o commercia I. 

O .art. 1223 do projecto Clovis dispõe: 
reputa-se o contracto celebrado no logar de 
onde foi expedida a proposta. 

A Commissão revisora alterou-o, esta-
tuindo no art. 1237 que a elle corresponde: 
reputa-se celebrado o oontracto no logar em 
que foi prosposto, salvo, quanto d sua execução, 
o disposto no art. 34, lettra b, do titulo pre· 
liminar def>Je Codigo. 

A emenáa approxima duas disposições que 
se completam :-a que fixa o logar do con-
tracto e a que regula sua execução. 

As considerações do Dr. Duarte de Azevedo 
sobre os art. 1229 e 1230 do projecto pri-
mitivo foram attendidas pela Commissão re· 
visora. 

Os art. 1240 e 1241, correspondentes 
áquelles, se acham devidamente corrigidos: 

Nos demais artigos do capitulo I titulo IV, 
livro Ili da paJ?te especial, as modificações da 
Commissão são tambem acceitaveis. 

Os arts. 1.242 e 1243, encerram a mesma 
m!l.teria dos arts, 1.231 e 1.232 do projocto 
Clovis. Este ultimo foi bastamte criticado 
pelo Dr. Duarte de Azevedo. A commissão, 
concordando conr essa critica, consignou 
que o distracto seja feito pela forma exiqida 
para o acto e _a quitação dada por qualquer 
instrumento qu-e a comprove. 

Os arts.. 1244, 1245, 1246 e 1247 dispõem 
sobre arrhas ou signal, isto é, uma cousa ou 

' quantia que uma das partes dá á outra como 
garantia da firmeza do contracto. 

Eis aqui um instituto de conceito vacil-
lante no estado actual do direito privado (2). 

Pelo nosso direito civil , as arrhas não en-
volvem, necessariamente, a obrigação de 
concluir o contracto :-São apenas o penhor 
do futuro cumprimento da obrigação contra-
hida (3). Os contrahentes podem arrepender-
se, e, nesta hypothese, si quem se arrepende 
é quem as dá, pede-as; si ê quem as recebe, 
é obrigado a repol-as em dobro ( Ord. L. 4 
tit. 2§10), 

(2) Clovis - Direito das Obrigações -
Pag. 83. 

(3) Coelho da Rocha-Direito Civil.-Pag. 
585. 

No caso de importarem ellas em principio 
de pagamento não é mais licito o arrependi-
mento (cit. ord. § 3° ). 

Pelo art. 218 do Codigo Commercial 
«0 dinheiro adeantado antes da entrega. 

da cottsa vendicla, entende,se ter sido por 
conta do preço principal e pa1·a maior 
firmeza da compra, e nunca como con-
dição suspensiva da conâuscro do con-
tracto l> ••• 

O Dr. Clovis Bevilaqua, no Direito das 
Obrigações, accentúa bem o facto de ser 
e1cepcional no direito civil o que é regra 
principal na legislação mercantil (4) ; e no 
seu projecto, dá. ás arrhas o mesmo conceito 
que teem no direito commercial : ellas asse· 
guram desde logo a firmeza do contracto. 

Deixou, entretanto, ás partes, a liberdade 
de estipularem que, apezar de dadas as 
arrhas, seja permittido o arrependimento, e 
manteve, para esse caso, os mesmos disposi-
tivos por que já. nos regíamos. 

A Commissão revisora não discordou da 
doutrina do projecto primitivo : fez sómente 
modificações de redacção. 

Os arts. 1248, 1249 e 1250 referem-se a 
estipulações em favor de terceiro. São, 
mutatis mutandis, as mesmas disposições do 
projecto Clovis. 

Os vícios redhibitorios podem existir em 
diversas especies de contractos - compra e 
venda, troca, dação em pagamentos e 
outros (5) ·- e foi por esta razão que o autor 
do projecto constituiu um capitulo especial 
com os princípios geraes que devem dar 
lagar ás acções que nelles se fundam, di ver-
gindo assim das legislações que os incluem 
no capitulo relativo á compra e venda . 

Nos arts. 1251 a 1256, que delles se 
occupam, está consignada, com pequenas 
variantes, a mesma doutrina das leis 
vigentes. 

A reducção dos prazos, constante do artigo 
1256, mereceu os applausos do Dr . Dua1•te 
de Azevedo e da Commissão revisora, que a 
co!'lservou. 

Em relação á evicção, pbde-se dizer o 
mesmo que sobre os vícios redhibitorios ; 
ella póde dar-se em outras contractos que 
não exclusivamente o de compra e venda. 

(4) Clovis-Dir~ito das Obrigaqpes-Pag. 
83. 

(5) T. de Freitas- Gonsolidaç~o-Art. 559 
e Clovis:-Direito das: obrigações-Pag. 203. 
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Conveniente é, portanto, approvar o que 
fez o projecto, tratando della em capitulo 
especial, sem afastar-se das idéas geralmen-
te acceitas, entre nós, relativamente a esse 
instituto. 

Os arts. 1268 a 1310 dispõem sobre o con-
tracto de compra e venda .e algumas clau-
sulas que lhe podem ser adjectivas : - re-
trovenda, venda a contento, perempção ou 
preferencia, pacto de melhor comprador e 
pacto commissorio. · 

A mataria, bem regulada já pe lo nosso 
direito, não dá margem a grandes innova-
ções. 

Em geral, o que ahi se encontra já existe 
nas nossas leis ou nas tentativas mallogradas 
que outros jurisconsultos teem feito para a 
sua consolidação. 

Poucas são as novidades. 
- Ha uma disposição do projecto, a elo 

art. 1729, que foi censurada pela Commissão 
que, por parte da Faculdade Livre de Direito 
desta cidade, interpoz sobre elie parecer. 

Diz esse artigo: 
Os paes não podem ~omprar, nem mesmo 

em hasta publica, por si ou por interposta 
pessoa, os bens dos filhos sob o patrio 
poder 

Lê-se no parecer : 
Presentemente o que os paes não 

podem fazer é vender a seus filhos, sem 
que os outros descendentes consintam 
expressamente na venda. Para que pro. 
hibir a compra, ainda mesmo em basta 
publica, dos bens dos filhos ~ob o patrio 
poder '? 

Desde que ha concurrencia e a hasta 
não po1e ter lagar sem a intervenção 
judicial, a disposição do artigo não tem 
razão de ser. E antes a faculdade conce-
dida ao pae de comprar os bens dos 
:filhos evitará muitas vezes sahir do pa-
trimonio familiar bens que tenham valor 
de a:ITeição. » 

Não ba duvida, que tem grande peso esta 
consideração ; mas, a ser permittido aos paes 
comprarem em basta publica os bens dos 
:filhos, simplesmente porque a hasta publica, 
pela intervenção judicial, evitará a lesão, os 
vícios da compra e os prejuízos de terceiros, 
devia-se, logicamente, admittir que os tuto-
res, curadores, etc, tivessem tambem capaci-
dade para adquirir bens pertencentes aos 
seus tutelados, curatelados, etc . Si a hasta 
publica é garantia bastante em um caso, 
deve ser em todos. 

-0 art. 1282, que prohibe aos advogados 
e solicitadores a acquisição de bens e direitos 
que até um anno antes tenham sido objecto 
de litígio, em que uns e outros intervieréJ,m 

por sua profissão ou em razão _della, foi 
tambem mal vista pela commissão da Facul-
dade Livre de Direito. 

Deve, -apezar di sto, ser ma!ntida : é uma 
disposição justa. Não fere a honorabilidade 
da profissão de advogado, como pensa a 
mesma Commist.ão. 

O que é necessario em Tel•ação a este e 
outros artigos, como os de numeras 1273, 
1.282, etc., 'é dar,lhes uma -fórma sim-ples, 
clara e precisa, como fez, por exemplo, o 
douto conselheiro Coelho Rodrigues. -E isto 
poderá ser feito pelo r elator geral, quando 
tiver de r edigir o vencido no seio da c·om-
missão dos vinte e um. 

Em alguns pontos, o projecto di:trere do 
primitivo. _ 

Por exemplo : no art. 1286, onde estabe-
lece que : 

nao podem comprar nem vende1· 1·ecip1·o· 
comente os conjuges, excepto aclwndo-se 
judicialmente sepárados de pessoas e bens. 

Esta disposição é, com pequenas modifica-
ções, a do al't. 598 do projecto Coelho Ro-
drigues. 

A Commissão revisora, inspirando-se nos 
codigos francez e portuguez, acrescentou 
um ~aragrapho á mesma disposição : 

Não serd, comtudo havida corno venda 
prohibida entre casados a cessão ou dação 
em pagamento, feita pelo conjuge devedor 
ao qutro conjuge por divida antedoP ao 
cas1rnento. 

O pro{ecto Clovis, nesta parte, exclue os 
conjuge~ do numero dos que não podem 
comprar( ou vender. 

Outro ponto em que a Commissão revisora 
alterou o projecto primitivo: o art. 1289 
estabelepe que, nos contractos em que houver 
a clausula de retrovenda, o prazo para o 
resgate 'não póde exceder de tres annos. 'E' 
o mesmo prazo do codigo argentino. O pro· 
jecto Clovis estava de accordo com os codigos 
francez, ' italiano e hollandez, elevando-o a 
cinco·anpos. 

Não ht, distincção, nem no projecto, nem 
no traba,1ho do Dr. Clovis, sobre a retrovenda 
em relmção aos moveis e im.(lloveis, como 
fe z o Dr: 1

• Coelho Rodrigues (art. 649). 
Relativamente ao pactum displicentus 

(venda ~ contento) o projecto, acompanhando 
o codigo argentino, não fixa prazo. 

O proj,ecto Clovis não trata do pacto com-
missorio1 isto é, clausula que consiste no 
ajuste d~ que fiqu e a venda desfeita, si o com-
pradol· mio pagar até certo dia (6). 

(6) Coqlho da Rocha-Direito Civil-§ 821. 
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A commissão revisora firmou regras 
sobre elle. Manteve" a doutrina da Ord. 
L. 4", tit. 5•., § 2•, no art. 1309; e accre· 
scentou, sob o n. lBlO e paragrapbo, um ar-
tigo estabelecendo o disposto no Godigo Civil 
Francez. 

Como se vê, estas e outras divergencias, 
que se notam no trabalho da Commissão não 
auctorizam a apresentação de ememdas, (!].Ue 
embaraçariam a discuªsão do projecto. 

Os arts. 1311 a 1319 occupam-se da le~ão. 
Não ha unidade de vistas, accordo de idéas 

nos codigQ,s e entre outrosjuriscpnsultos spb_re 
a resciEão dos contractos por lesão. 

Fundando-a na equidade - humanum est-
os romanos acceitaram-na em sua legislação. 
E della foi que passou para outras codifica-
ções. 

I-Ioje a opinião inclina-se a deixar de lado 
. essa causa da. instabilidade dos contractos : 

ella entrega á incerteza a propriedade, ori-
ginando larga fonte de litígios. 

Os codigos mais modernos, como o portu-
guez, o argentino, o -bespanhoi, o federal 
suisso, das obrigações, dão-nos a expressão 
da tendencia actual da jurisprudencia, que 
é pôr de parte as rescisões por lesões o que 
já fora feito pelos codig-os commerciaes, que, 
em geral abo liram esses previlegios nocivos 
á marcha celere e á segurança das trans-
acções mercantis. (7) 

O Dr. Coelho Rodrigues, em seu projecto, 
admittiu a acção rescisoria por lesão apenas 
em benetlcio do vendedor e, mesmo assim, 
restringiu as condições, o prazo e os meios 
de prova. 

O Dr. Clovis preferiu não consignar dis-
posições a respeito desse instituto. · 

A Commissão revisora, modificando o 
projecto primitivo, estatúiu a rescisão por 
lesão, não como fez o Dr. Coelho Rodri-
gues, mas ampliando-a tambem ao compra-
dor, de conformidade com a legislação 
vigente. 

Não parece que existam vantagens na 
adopção dos arts. 1311 a 1319. Elles devem 
ser supprimidos, como opina o Dr. Adher-
bal de Carvalho. (8) 

E' ocioso recorrer á lesão quando ha 
erro, dólo ou fraude e, não havendo ne-
nhum desses vicios, é injustificavel e~se 
recurso. (9) 

(7) Clovis- Direitos das Obrigações -
Pag. 202. 

(8) Diario do Congres'so, de 6 de agosto de 
1901. . 

(9) · Clovis-Direito das Obrigações-Pag. 
199. ' 

Vol. III 

Os artigos 1320, 13!21, 1322 e 1323 refe· 
rem-se a vendas alea toria:s : são disposições 
que não existiam no p-rojecto primitivo. 

O art. 1324 foi alterado no seu nu-
mero 2. 

A moilificação da commissão revisora não 
esta em desa:ccordo com o art. l . 278. 

Podé ser approvada. 

Em conclusão: 
Considerando que, em ma1eria de direito 

civil, .não temos a simplicidatle, a clareza e 
a segurança que, nesta ordem de íi.léas, ,são 
vantagens que a todas superam, temos, pe1o 
contrario, a duvida a confusão, a anarchia, 
que fe.ciliLa a subtileza elas interpretações 
cavillosas e escóra a franqueza das decisões 
vacillantes; (10) 

Considerando que desde muito está ama~ 
rlurecida e assentada no Brazil, a idéa da co-
dificação do nosso direito civi l, idéa ainda 
mais necessariamente sentida e urgente-
mente reclamada, depois do novo regimen 
politico consagrado na Constituição de 24 ele 
fevereiro, o qual, creando novas relações 
jurídicas e influindo nas existentes, desman-
tellou profundamente aquelle, de modo que 
«sem temeridade é licito affirmar a incer-
teza do direito vigente,· podendo sem exag· 
gero collocar-se ao lado de cada regra de di-
reito um ponto de interrogação>> ; (ll) 

Considerando que o projecto do Codigo 
Civil Rraziieiro, elaborado por incumben· 
c ia do Governo, pelo egregio professor Dr. 
Clovis Bevilaqua, revisto por uma Com-
missão especial de jurisconsultos e pelo mes-
mo Governo apresentado ao esclarecido 
exame do C0ngresso Federal, traduz os sen-
timentos e corresponde ás necessidades so-
ciaes no actual momento historico, á luz dos 
princípios da seincia, e de modo que, sem 
esquecer as tradições ethnicas do nosso pas- . 
sado, attende ás novas exigencias da vida, 
reconhecidas, depuradas e encaminhadas 
pela doutrina, sem comtudo procur&r as-
pbyxiar a natural expansão da que deve 
desenvolver-se sob a feição do novo re-
gimen; (12) 

Considerando que a- capacidade do auctor 
do projecto e a competencia dos mestres 
eminentes que o reviram são uma garantia 
de que elle, embora possa ser passível de 

(lO) Epitacio Pessoa- Exposição ao Presi-
dente da Republica. 

(11) Parecer do Superior Tribunal do Rio 
Grande do Norte. 

( 12) Parecer do Superior Tribunal do Rio 
Grande do Norte. 

18 
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censuras, em alguns pontus, é um trabalho 
consciencioso e acceitavel ; 

Considerando que sobre elle foram ouvi-
, dos, por deliberação da Camara, os governos 

estaduaes, magistrados, congregaÇões de fa-
culdades jurídicas, advogados, todos, emfim, 

· que podiam trazer-lhe o concurso de seus ta-
lentos, a lição de sua experiencia, o fructo 
de seus estudos ; 

Considerando que aão convém, salvo casos. 
excepcionaes, difficultar a sua approvação, 
com a apresentação de emendas que, nem 
sempre, obedecerão a uma ·systematisação 
logica, de que não póde prescindir uma lei 
dessa natureza ; 

Considerando, finalmente, que o facto de 
não ter sido apresentada nenhuma emenda 
ou additivo á parte do projecto a que sere-
fere o parecer, indica estar ella em condições 
de merecer o assentimento da Camara : 

Pensa a Commissão que deve ser appro-
vada a parte do codigo relativa aos con-
tractos, a saber, dos arts. 1228, a 1324, 
com as seguintes modificações: 

la, depois do art. 1238, restabeleçam-se 
os arts. 1225, 1226 e 1227; 

2a, supprimam-se os arts. 1311 a 1319. 
Sala das Commissões, 14 de setembro de 

1901.- Tavares de Lyra, relator. 
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XI 

RELATO RIO 
DO 

Sr. Teixeira de Sá 
Livro 3°, direito das obrigações; tit. 5•, lidade, transfere de seu patrimonio uma causa 

differentes especies de con tractos; cap. 5°, para com ella augmentar 0 de outra, que 
da doação concorda em acceital-o. 

(Arts. 1325 - 1481) 

SECÇÃO 1 a - DISPOSIÇÕES GERAES 

Definições não conveem a formulas legis-
lativas, porém, desde o mais antigo codigo, 
em que se tomou a rota de compilar o direito 
(romano, indubitavelmente a razão escripta), 

. aos subsoquentés, .se ha observado, a flux , o 
systema de trasnadar para elles as definições 
extrahirlas das Institutas, que _constituíam a 
:parte elementar e clidactica daquelle direio, 
dando-se a essas definições a fórma de pre-
ceitos legislativos. 

O illustre auctor do projecto, competentis~ 
simo para o desempenllo da ardua e glo-
r iosa tarefa confiada ao seu vasto talento e 
erudição, podia ter· se afastado dessa estrada 
coimbrã. Não lh'o consentia, talvez, a pressa 
que em trabalho de tamanho tomo as cir-
cumstancias lhe impunham, não podendo dar 
largas ao seu" engenho, visto que o Ministro, 
que então servia a pasta da Justiça, de algum 

: modo o prendia a cingir-se a estudos e 
· ensaios anteriores- comtanto que (como 

disse): · 
« A Nação não mais anceiasse por vêr 

reflectida na esphera do direito privado 
a !JXpressão nítida e vigorosa de sua uni-
dade política, e por sentir no domínio 
j ~;~ridico a força cohesiva que do Codigo 
Civil havia de promanar, como base dos 
codigos processuaes dos Estados.,. 

Art . 1325 - Considera-se doação o acto 
-: Bntre vivos pelo qual . 1~ma pessoa, por liberct-

- DoAçÃo ACTo. Sabe-se porque vem esta 
expre&aão no art. 894 do codigo civilfrancez: 
estava na primitiva reclacção a palavra con-
trctcto, mas impugnou-a o primeiro consul 
(refere Lacantiniére, Tratado de Direito Civil) 
observando que o cnntr acto suppõe obrigaçõ~s 
mutuas entre os contractantes. Não houve 
quem lhe replicasse que a doação é con-
tracto unilateral. Já havia então o calar ·e 
obedecer com a di:fferença que vinha do pre-
stigio de um grande genio, e fez-se a substi-
tuiçí1o - de contracto por ctcto. 

-ENTRE-VIvos. Mas, se pelo projecto fo-
ram relegadas para as disposições de ultima 
vontade as outras doaçõe~, causa mortis, 
(art. 1328) e assim deixarão de ser con-
tractos, com excepção de uma, a que é feita 
pc,r motivo de casamento e esta veio a ser 
classificada entre as antenupciaes --:- Pa1·te 
Especia~, liv. 1°, tit. 3°, cap. 6°; se foi natu· 
ralisada corno entre vivos a condicional-de 
reverter a cousa doada para o doador se o 
doado morrer antes delle (art. 1335), não 
atino com a razão de se chamar ainda as 
doações actos entre vivos . 

-PELO QUA,L (acto entre ViVOS) UMA PESSOA 
POR LIBERALIDADE TRANSFERE DE SEU PATRI-
MONIO UMA COUSA PARA COM ELLA AUGMEN-
TAR O DE OUTRA, QUE CONCORDA EM ACCEI-
TAL-A. 

Para augmentar o patrimonio do doado' 
- dahi a duvida, se póde haver doação no 
caso em q.ue o doado não tenha patrirnonio 
a augmellliiar-se,é um desherdado ; mas, cer-
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tamente não foi isto que o projecto quiz si-
gnificar, sim que o Lloador com a doação 
desfalca o seu patrimonio, se despoja àe uma 
parte delle para fazel-a pertencer ao doado, 
tenha este ou não patrimonio. Como está, 
porém, a definição, não ha duvida, vae além 
do definido,-diZ que a doação diminue um 
patrimonio e tem de augmentar outro. 

O projecto primitivo dizia: E' doacção o 
acto entre vivos em virtttde do qual uma pes· 
soa _qratuitamente desloca de s et~ patrimonio 
uma vantagem para com ella augmentar o de 
outra, que concorda em acceital-a. 

Esta definição não e~tava em termos de 
ficar, mas, a da Commissão Revisora não foi 
melhor; e eu não sei se a que vou apresentar 
preenche bem a noção do contracto. 

Em todo caso corre-me o dever de apre-
sentai-a. 

- Art. 1325. Considera-se doação o con-
tracto em que uma pessoa transfere por l-ibe-
ralidade a outra bens ou vantagens, que alhei1 
de seu patrimonio e que esta acceita e adq~tire. 

Penso que estão .enfeixados nesta snmmula 
os caracteres distinctivos da doação-a libe-
ralidade-a transferencia da co usa dGada, se-
gundo a regra donner et retenir ne vaut- a 
acquisição immediata. e irretractavél da 
cousa doada eis que se dá ·acceitação. 

Art. I 335. Em vez de . premorrenclo o âo-
natario, diga-se como e'stá no proje·cto primi- . 
tivo-voltem (em vez ele voltarem) se o do-
adO?· fallecer antes delle. 

Art. 1341. em vez de acto da doação, di-
ga-se cont?·acto da doação • . 

SECÇÃO 2a-REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

Sufustitua-se esta secção pela elo projeeto 
primitivo, acrescentando-se entre os casos 
de ingratidão o attentado contra os bens do 
cloador, segundo o direito vigente. Ord. 
li v. 4° Ti t. 62 § 3° -se lhe machinou gra1'e 
prejuízo ainda que não o levasse a effeito. 

Razoes por que nestê! parte prefiro o pro-
jacto primitivo. 

O pt·ojecto revisto desgarrou do methodo 
daquelle, observado na secção antecedente, e, 
aliás, acceito pel <~ Commissão Revisora. 

Naquella secção estavam no projecto pri-
mitivo, exarados todos os princípios e regras 
sobre as diversas modalidaàes da doação, 
declarando-se que fóra dahi, o contracto seria 
irrito e nullo. E para esta secção que .se 
inscreve Da revogação da doação, o auctor do 
frojecto reservou os casos propriamento de 
revogação, no sentido stricto; iste e, os de 
excepç.ão á irretra.ctabilidade do contracto-
ingratidão do donatario, inexecução elos en-
cargos impostos á doa(jlão. 

A Commissão Revisora, porém, não es-
teve por isto, e levou o direito revogatorio 
de foz em fóra, até aos. casos communs de 
nullidade do contrãcto:-A doação e revoga-
vel, alem dos aasos em que o e qualquer con-
tracto. 

E dahi, incluiu entre esses casos o da in-
officiosidade da doação, o qual ella mesma 
tinha deixado previsto como de uullidade na 
secção antecedente, art. 1337:-::_- E' tambem 
nulla a doação na pa?·te em que exceder a 
porção de que o doado?· poderia clispôr por 
testamento no momento da doação. 

E não sei porque não fez o mesmo a respeito 
dos demais casos de nullidade das doações 
tambem já alli previstos, por exemplo, a. 
doação de todos os bens do doador, art .. 1336, 
e a do conjuga adultero a seu cumplice, 
art. 1338. 

Agora o caso revogatorio que ella accre-
scentou: 

A1·t. 134.3. A superveníencia de filhos le· 
gitimos ou daquelles a quem competir legitima 
anulla de pleno direito a doação, se o doador 
ao tempo della não tinha algum filho o~~ des-
cendente. 

Art. 1344. Revogada por essa causa a 
doação, os bens doados revertem livres de en-
ca?·go e com os (1·uctos desde o nascimento dos 
filhos. 

Vamos a saber de onde veio esta cousa de 
revogação. Dizem os tractadistas que de uma 
lei romana, que a estabelecia em relação a 
um caso particular, o de doação de patrono 
a libert4; que os antigos parlamentos fran· 
cezes esfeuderam essa lei a todas as doações; 
porém, ~uando se iratou de elaborar o co-
digo rrncez, o projecto do titulo das doações 
continh~, artigo em sentido contrario, nestes, 
termos: 

« A superveniencia de filhos não ope-
rará mais a revogação das doações mas 
sómpnte a sua reducção á porção dis-
pon1vel.» . 

A Co!I).missão encarregada desta parte do 
projecto1 diz Lacantiniere, pensava com Vin· 
nius : qpe não podia ?.aver maior absurdo 
(quo nih-,il absurdios dici potest) do que sus-
pender sobre a cabeça de um donatario e de 
terceiros semelhante causa de revogação. 
Mas fqi vencida-e tinha de seu lado a opi-
nião da secção de legislação do Conselho de 
Estado;--Cambaceres, que era segundoconsul, 
fez com que fosse mantido a antigo direito. 

Eis a j1istoria dos arts. 960 a 966 do co· 
digo fralfcez. 

Vê-se desse historico que dito codigo não 
tem na questão senão a auctoridadede codigo 
ou, aliá~;, ·a opinião de Cambace1·es ; mas, é 
preciso indagar se elle, além da auctoridade 
de codigq, tem a da razã,o, tanto mais porque 
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se tracta de fazer uma innovação ao nosso 
direito. 

Porque entre nós, segundo attesta Teixeira 
de Freitas, Cons., art. 420, nota 14, a revo-
gacão da doação por superveniencia de filhos, 
nunca foi reconhecida com assento em lei. E 
codigo por codigo, temos o argentino, que 
não a actmittiu sinão no caso de estipulação 
expressa, "art. 1838; e igualmente o chileno, 
que dispõe no mesmo sentido, art. 1424. 

E demais, o principio não encontra apoio 
em consideração alguma. Nem sei como a 
Commissão Revisora o acceitou. A revoga-
ção das doações por superveniencia de filhos 
e daquelles a quem competir legitima (logo, 
tambem os adoptivos) em primeiro logar é 
um embaraço á circulação dos bens, que 
nesse caso, hão de ser arrancados de poder 
de quem os tiver; mas qnem os arlqutrirá a 
titulo oneroso .na duvida de um dia lhe serem 
retomados e de os restituir sem esperança de 
resarcimcnto ou evicção ~ Mas dir-se-ha: o 
principio assenta no respeito que se deve á 
paternidade. Esta razão não é mais proce-
dente que a primeira. Porque o doador po-
dia ter sido pae antes de fa,zer a doação.-
Pois, então, será pelo interesse dos filhos 1 •.• 
Mas o pae, depois de rehaver os bens, póde 
dispôr delles a seu talante, e que não dis-
ponha, se o filho depois da re'Vogação vier a 
fallecer, quem lucrará com a revogação será 
o pae, prejudicando talvez a terceiros, vi-
ctimas de sua boa fé. 

Emfim, sejam quaes forem os motivos des-
sa injund<:ão contra a permanencia das doa-
ções, são muito mais para attender os dam-
nos, que ella póde occasionar, não tanto ao 
doado, mas a terceiros. E accresce o mal so-
cial, que ella traz, da multiplicação dos lití-
gios pelas evicções e a comequente inseg·u-
rança das transacções. Se isso afinal for adap-
tado, será necessario, in dispensa velmene, 
a creação d~ um registro especial para doa-
ções de doadores sem filhos. 

O projecto primitivo ccmsagrou o justo 
meio de acautelar o interesse dos filhos: 
basta a disposição de que, em caso algo~m as 
doações excedam a po?"ção de que o doador 
possa dispor po1· testamento, no rnometo de 
as fazer. 

E eis ahi porque entendo que se deve re· 
1:3tabelecer aqui a secção do mesmo projecto. 

CAPITULO 6' - DA LOCAÇÃO 

SECÇÃO 1 a - LOCAÇÃO DE CO USAS 

A - Disposições· Ge1•aes 

Na locação- dizia o projecto primitivo -
uma das partes se obriga a eeder durante 
um tempo determinado ou não o uso e gozo, 

etc. A Cotnmissão emendou, achou melhor 
dizer: em vez do tempo determinado ott não-, 
durante certo tempo ; e fechou o artigo com 
este alínea. -A locr ção de immoveis chama-
se tarnbem arrendamento. Prefiro o projecto 
primitivo: d1~rante certo tempo é expressão 
indefinida, Bão quer dizer tambem tempo de-
te?·minado, como se fosse antepondo o sub-
stantivo tempo certo; em ambas as accepções 
é que não póde ser tomado .. Além disto, o 
ret'erido alínea é in classifica v e I: quer dizer 
que o Codigo não revoga o nome de arren-
damento, da esse aviso, adverte para evitar 
as duvidas:-a locação de imrnoveis chama-se 
tarnbem an·endamento. 

Substitua-se, portanto, este art. 1352 pelo 
do J?rojecto primitivo. 

Art. 1362. Se · dw·ante a locação fÔr alie· 
nada a causa, não fica o adqnireute obrigado 
a 1·espeitar o contt·acto de ai·rendamento se a 
isto não se comprometteu. . 

Paragrapho unico. Nos a1·rendamentos, 
porem, de immoveis, o novo adqui1:ente não 
pócle despe.clir. o locatario sem obervar os 
prazos p1·escriptos no art. 1376 

E' o direito que nos rege- t~ extincção de 
locação desde que o bem locado é transfel'ido 
por venda, Ord. liv. 4, tit. 9°. Mas é um 
romani8mo, que não deve ser mantido no 
nosso Codigo. 

Vem elle da distincção que os romanos 
faziam do jtts in re e jus acl rem; da h i naseeu 
a L. 9, Cod. locat. emptorem quidem fundi 
necesse non est sta1·e colono, cu i prior clominus 
locavit: nisi ea lege emit. 

Era que pela compra, aquelle que a fazia 
adquiria o jus in re e pela tradiÇP.o da cousa 
comprada, fica:va investido no direito de 
apprehendel-a, consequentemente no de des,. 
pejar o inquilino rendeiro, ou detentor, fossem 
quaes fossem as obrigações contrahidas pelo 
vendedor a respeito da co usa, salvo condição, 
havida no contracto, em que se tivesse esti-
pulado que o comprador era obrigado a 
manter a locação ou indemnisar o inquilino. 

Mas note-se que posteriormente, já os ro-
manos nãole'Vavammais em conta ojusin re 
nas vendas feitas pelo Fisco, onde o com-
prador era obrigado a respeitar o rendeiro. 
L. ult. dejur. fisc. 

O codigo francez repudiou este roma· 
nismo ; mas foi incoherent.:l: dispoz que a 
venda não acaba com o arrendamenb, mas 
deu esse e.ffeito á transmissão por successão 
singular ou universal. . 

A este respeito, diz Teixeira de Freitas, In-
troducção da Consolidação, que muitos juris-
consultos, como Delvinc&urt, Toullier, Duran· 
ton, P.roudhon e Devergier, sustentaram que 
a locação só confere um direito pessoal ! o 
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sabia T1·oplong, porém (accrescentou elle), os 
refutou tão vigorosamente que nada deixou 
a desejar (Louage n . 49 I). 

Em apoio do codigo francez, refere o sabia 
auctor da Consolidação: em Genebra, no pro-
jecto de lei relativo á acquisição, conserva-
ção e publicidade dos direitos reaes sobre 
immaveis, organisando em 1827, por Gi?·on, 
Rossi e Betlot, foram submetidos os arren-
damentos á inscripção, como direitos ·re· 
strictivos da propriedade, dizendo a commis-
são em ;,ua Exposição de motivos que era a 
primeira vez que os arrendamentos eram 
collocadas entre os direitos reaes. 

E adduz o nosso eminente civilista (Cons. 
nota 1.08 introd): que a opinião de que a 
locação é um direito real vai ganhando ter-
reno. Cita Marton, Privil e Hip, tom 1., pag. 
51. MM. Dalloz, Repert, tom. 30 vb. Louage 
que consideram essa realidade entrevista com 
particular mais ou menos anormal, mas que 
não póde ser desconhecida. Faz vêr tambem 
que a lei hypothecaria da Belgica manda re-
gistrar os arrendamentos de mais de nove 
anuas ou contendo ao menos a quitação de 
tres anoos de renda, e a fcanceza os de mais 
de dezoito annos. Sem embargo, porém, diz 
elle.:....continúa em sua opinião de que a loca-
ção só confere um direito pessoal: mas 
abandona a L. emptorem e a Ord. li v .4, tit, 9; 
por não admittir que o adq uirent e possa 
despejar o locatario. 

Quer o r égistro da locação, porque deste 
modo o adquirente ficará conslit)lido em má 
fé e não poderá ser attendido em Juizo. 

No terreno dos p1'in0ipios, o arrendamento 
de prazo certo não póde deixar de ser consi-
rlerado um onus real. E' uma propriedade 
imperfeita ou na phra~e de Goyena uma sec 
gm;Jda propriedade - proxima est emptioni et 
venditioni. D. loc . Demolombe, tom 9., n. 475 
pag. 377 diz: 

«O numero dos direitos reaes é obra do 
Direito positivo, sobre a qual o tempo, 
os costumes, o genio particular dos difl'e· 
rentes povos, o estado mais ou menos 
avançado da civilisação e sobretudo a 
ferma da organização política e social 
exercem a mais profunda influencia. » 

E não temos nós no legado de prestações 
ou alimentos, expressamente consignado no 
immovel, um onus rea l~ Decreto n. 169 A, 
de 19 de janeiro de 1890, art. 6•- Teixeira 
de Freitas, Cons. art. 236. 

E, porventura, esse legado não confere 
mero direito pessoal ~ 

Quem compra uma causa não póde ter 
nella mais direito do que tinha o -ven-
dedor. 

Não se justifica o regimen da Ord. liv, 4•, 
tit. 9•; COI).Vem abolil-o. 

Os Codigos chileno, argentino e portuguez 
expurgaram-se desse prej udicial romanismo; 
prejudicial, porque resulta delle a incerteza 
das convenções e de seus r esultados, vindo 
além disso a ser uma das tyrannias do ca-
pital sobre o trabalho. 

Aquelle que toma de arrendamento a 
prazo certo uma propriedade, contando com 
os fructos que della pôde tirar por todo o 
tempo do ajuste; que funda ahi as espe-
ranças de sua actividade, uo seu bem estar, 
que fa z despezas de iustallação, de melhora-
mentos e de conservação, não póde ser aban-
donado pela lei a tudo perder por facto 
muitas vezes oriundo do capricho, da in-
veja0 do odio da parte do senhorio. 

O direito de indemnisação do rendeiro é 
um sarcasmo; porque nem sempre poderá 
ser efilcaz, além de fundar-se na confissão 
da propria lei de ter sido a causadora do 
damno. 

Por outro lado, é a permanencia dos arren-
damentos sufl'ragada por considerações de 
ordem economica ; pois tanto monta pro-
mover o incremento da producção e da ri-
queza, quanto proporcionar á industria e ao 
trabalho uma situação livre de incertezas e 
esperanças mallogradas. 

Substitua-se, pois, o art. 1362 pelo se-
guinte: 

Se duran te a locaÇâ:o a prazo determinado 
for alienada a causa ou trasmittida por he-
rança ou Zegado ficarà o adquirente em um e 
outro caso obrigado a respeita1· o contr{!cto . 

Paragra,pho .unico . A locação por tempo 
determinaçlo não se extingt•e por morte do 
locatario passando o contracto a seus her-
deiros. 

Supprima-se o art. 1363. 
Aqui o projecto inverteu os te1'mos da in-

coherenoia, em que -incidiu o codigo civil _ 
francez. ·· · 

Este faz subsistente a locação no caso de 
alienação ~a cousa, e_ não por transmissão 
heredJtaria a titulo universal ou singular; 
o Projecto dispõe que o contracto no pri-
meil·o caso fica extincto, mas no ~egundo lica 
subsistente. 

Art . 1364. Se o locata,?"io deixa de pagar 
o aluguel r-a época elo vencimento, o locador 
poderá assignar-lhe um prazo para o paga-
mento, declarando que cessm·á de pleno di-
,·eito a locqçâ:o, se, decorrido o tempo marcado, 
o pagamento não se etfectum· . 

Faculta-~e ao locador que - poderá as-
signar ul!l prazo ao locatario remisso no 
pagamentq do aluguel, declarando a. este que 
se o não fi?:er t1entro do mesmo prazo, ces · 
sará de pleno direito a locação. 

Mas como se opera, como se ha de en-
tender essl). cessação de pleno direito de lo-
cação~ Pelfo simples declaração do locador 
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como JUlZ em causa propria ~ Ninguern 
será sentenciado, diz a ·constituição, senão 
pela auctoriilade competente e na fôrma por 
ella regulada. Essa declaração terá apenas 
o efl'eito de normalizar o direito do locador 
para despedir o locüario pela rescisão da 
locação? Não é explícita.: e nesse caso serict 
melhor adaptar o seguinte dispo~it[vo: 

P·rovado por qu1,lquer meio que o locatario 
deixou ele pagar o atuguel vencido, depois de 
ce,to prazo que para esse fim lhe foi as signado 
pelo locado?·, não serd attendido em juizo para 
oppô1··-se d rescisão do contract.o e a rescituir 
incontinente a causa locada. 

Art. 1365. ( Trata do direito de retenção 
por bemfeitorias necessarias, ou uteis, tendo 
as consentido o locador.) 

.Accrescen te-se: se 11ão estiver em mora elo 
aluguel. 

B) - Locação de Predios 

Não é acceitavel a redacção do art. 1368 
com a alteração da segunda parte do art. 1346 
do pr·ojecto primitivo. Neste se dizia ... 
presumeni-se fraudulentos os 1·ecibos ele paga-
mentos adiantados feitos por 'elle (sublocata-
rio) ao sublocador, se não constarem de ins-
trumento publico anterior d: execuçcio. A 
emenda da Commissão: presumem-se fraudu-
lentos todos os recibos ele pvgamentos ade.an-
tados, a menos que não co·nstem de escriptos 
com data authenticada e ce?·ta. (A menos que 
-loc. conj.-salvo se; a não ser que; d 
moins que ne é lá no francez. ) 

Notrlicada a acção ao sublocatario .. para 
responder pela importancia que subsidiaria-
mente deva ao locador, a disposição emen-
dacta não vedava que se fizesse a; prova de 
pagamentos adeantados por meio de recibos 
com data authenticada .e certa, declarando o 
sublocatario na occwsião (o que se ~deve en-
tender na occasião de ser a notificação ac-
cnsada) que fez taes pagament0s; mas que 
se não o declaras>e, só podia provai-o, antes 
da execução, por instrumento publico. 

A CommiBsão cortou essa garantia, ad-
mlttindo que em todo o caso a prova se faça 
por meio de recibos, porém com data au-
thenticada e certcL 

Assim, o meu parecer é que se conserve 
o texto do art. 1346 do projtJcto primitivo. 

Art. 1375. (Em que se trata da respon-
sabilidade do locatario pelo incendio. 
- ]\1uito debatido tem sido este assumpto pelo 
rigor que lhe consagrou a jurisprudencia 
feanceza mesmo na lei de 5 de janeiro do 
1883. 

- . Desde o projecto do Codigo Civil, as mais 
vivas criticas se levantaram contra a dero-
g_ação do direito COIT1mum em se obrigar o 

locatario sem seu cónsentimento a resppn-
der por casos fortuitos. 

Alguns codigos, cemo o da Louisiana, de 
Vaud, da Republica Argentina, se afastaram 
desse rigor, disponrl.o que o incendio seja 
considerado caso fortuito até que o locado r 
ou o prejudicado prove ter havido culpa por 
ou o prejudicado prove ter havido culpa por 
parte do Jocatario ou suõlocatario, seus 
agentes, dependentes, r.essionarios, com-
manclitarios e hospedes. Entretanto, o pro-
jecto primitivo acceitou a jurisprudencia 
franceza, da presumpção legal condicio-
nal de culpa por parte do locatario :--A 
responsabtlidade do locatario comprehende 
o caso de incendio, salvo ete, Fez bem 
a Commissão em additar no para.grapho 
uni co deste artigo a extensão e as condições 
da responsabilidade, na forma das modifica-
ções ao codigo civil francez pela ~upracitada 
~. . . 

C) Disposição especial aos predios ttrbanos 

Com razão o Projecto, de accordo com o 
primitivo, dispõe sómente que o tempo da 
loca~·ão oo regule conforme os usos locaes, 
deixando o mais ao costume, relativo ás 
grandes e qequenas cidades. 

D ) Disposições especiacs aos predios rusticos 

Art. l . 378. Predios rustieos não sã,o só-
mente os da lavoura ou de cultura; entram 
igualmente nessa clsssificação cutra de diffe-
rentes mistéres ageicolas, por exemplo, as 
pedreiras, as olarias e terrenos annexos, as 
extracções de argilla, de aréas, assim como 
os de carbonatos calcareos. 

Se assim é, em vez de-O locatario do 
predio rustico de·iJe cultival-o segundo o cos- · 
tume do lagar e de modo . .. diga-se : O loca· 
tario do predio rustico deve aproveital-o 
conforme o mister a que é distinado e o cos-
tume do lagar, de modo etc. 

Art. -1379. Depois de urna colheita, acres-
ceu te-se: - ou, não sendo o predio de la-
voura, por wm anno. , 

Art . 1381. Anteponham-se as palavras-
Em predio de lavoura, e em vez de caso in-
solito. diga-se-caso fortuito. 

CASOS FORTUITOS. Disse O projecto primi-
tivo :-entender-se-hão como taes os ordinarios 
de chuvas, saraiva ou geada, mas não os ex-
traordinarios de inundações, guerras ou in-
cendios , casual ou propositalmente ateados por 
pessoas estranhas. 

Diz o projecto da Commissão, art. 1384 e 
paragraphos :-Ni'ío se comprehendlem nestes 
casos (fortuitos) os ordinarios de chuva, 
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saraiva ott ge1,da, mas so os extraordinarios de 
inundação, guerra ou incendio casual ou pro-
positalmente ateado por pessoas extranhas. 

A disp0sição do projecto p1·imitivo attende 
a que a renuncia aos casos fortuitos seja ex-
plícita nos eontractos, si só os ordinarios ou 
até extraordinarios ; porque diz o artigo : 
-Si elle (o locat::trio) tomar a si somente os 
casos fortuitos entewler-se-hiío etc. Donde se 
segue que o locatario póde tomar a si decla-
radamente os extraordinrios de inun-
dações guerras ou incendios. Si a lei tem 
estabelecido que o contracto de locação é o 
uso e gozo de uma cousa, não póde prescre-
ver de determinação sua nesse contracto-
factos que podem produzir a privação do uso 
e gCiJso da cousa, prejudicando-a em ,ua sub-
stancia ; isto deve ficar á livre convenção 
dos estipulant@s para que jamais possam ser 
induzidos em erro : é a mesma doutrina do 
Codigo Italiano. 

Entendo, pois, que se deve restaurar o 
art. 1362 do projecto primitivo. 

SECÇÃO 2• - DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 

SUB-SECÇÃO-DISPOSIÇÕES GERAES 

Nesta mataria divirjo inteiramente do 
plano que seguiu a Commissão revisora, no 
qual alterou profundamente o projecto pri-
mitivo. 

O referido projccto consagrou sómente 
uma sub-secção, conforme o seu methodo de 
divisão, para a lociLçãõ de serviços em geral. 
Mas a Commissão entendeu que o codigo 
ficava incompleto, defeituoso, havia de ser 
severamente criticado, si não tratasse dos 
se1•viços domesticas. Pois, si outros cod~go3 
se occuparam desses s.erviços, o Francez, o 
Po1·tugnez, o Hespanhol, o Chileno I 

Entretanto, o projccto p_rimitivo não 
adoptou esses exemplos e alguma razão teve 
para isso. Pelo que assiste-me desde já a au-
toridade do seu illustre autor nas considera-
ções ClUC passo a expender. 

Com certeza, Si elle não pensasse do mesmo 
modo, não havia. de ter deixaclo essa lacuna 
em seu trabalho. 

Não' ha duvida que a natureza anormal 
das relações jurídicas entre amos .. e criados, 
o, plano desigual para régular diraitos e 
obrigações de domesticos, a impossibilidade 
de, em certos casos, applicar-se a e3::H1S re-
lações uma sancção civil e o interessse 
local, tão vario que nessas relações pre-
domina, uão a tn.l e3pecie um aspecto que 
repugna a :ma inserção em um codigu 
civil. 

O Codigo Argentino está, nessas idéas, 
dispondo no seu a1•t. 1624: 

« O serviço das pessoas de wn e out1·o 
sexo, que se engaja1·em para suviço domes-
tico, será j~tlgado pelas ordenanças rnuni-
cipaes ou policiaes de cada povo. 

«Serão tarnbem julgadas po1· disposições 
especiaes as 1·elações entre os artezões 
e os aprendizes, e as entre mestres e discí-
pulos . » 

Do me3mo modo pensou o Governo Pro-
visOl~io (que ~inha em seu seio uma das 
mais culminantes intellectuaJidades brazilei-
ras) e com a iniciativa do actual Presidente 
da Repuhlica, então Ministro da Justiça, 
no decreto n. 213, de 22 de fevereiro dê 
1890. 

Eis o que continha esse decreto: 
«Art. 1.° Ficam revogadas. as leis ele 13 

ele. setembro -de 1830, 1..1 ele outub1·o ele 
1837, n. 2827, de 15 ele março ele 1879, 

. e todas as disposições exorbitantes do di-
1'eito cornmttm relativas aos contractos ele 
lo_caçiío ele se1·viço agrícola. 

Art. 2.° Fdm elo município da Capital 
Fede1·al aos. pode1··es de cada um elos 
Estados fedeTaclos pertence exclusiva-
mente a competencia pm·a Tegular as 
mutuas Telações entn! o locador e o lo-
cataria no respectivo territorio. » 

Est~u longe de contestar que a materia da 
locaçãt de serviços domesticos tenha feito 
parte da legislação civil geral ; esceve nas 
ords., c depois nas leis geraes de 1830, de 
1837 e 1879; porém lettra morta e attestan-
do, comGl a planta que detinha por não eu-
coutraf terreno proprio - que os costumes 
locaes atrophiam as leis feit~ts longe àelles. 

Proclamou-se a Republica Federativa para 
que os1 Estados particulares tivessem governo 
autonomo, provendo as suas necessidades em 
todas 11elações locaes, e ,antes da Constituição 
já dizi~L o Governo Provisorio - legislar de-
talhad:,l.mente, peculiarmente sobre locação 
do serviço agricola compete aos Estados ; 
como é, que agora se inclue no Codigo Civil a 
locaçãq de serviços domesticas e excluída a do 
serviço; agrícola ~ 

Mas por que esta incoherencia? Em que 
di !Ierem as relações jurídicas das pessoas 
que se empregam em um e em outro serviço 1 
Dir-se·\la que o agrícola deve t3r lei especial 
e que~ domestico está ligado ás necessidades 
do lar e da família ; por isso vae para o co-
digo ; pra, si esta razão serviu para incluir 
um uãc,> serve para exclLlir o outro, uma vez 
que se trat!il. do mesmo direito, só com a diffe· 
rença do objecto ' 

Tem o Congresso, mas isto ninguem con· 
testa, a privativa attribuição de legislar 
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sobre o direito civil, enlretanto da h i não se 
Eegue QU<l o faça desregradamente, que exerça 
essa attribuição de modu absoluto e despotiúo, 
não examinando o assumpto nem a forma 
por que deve sobre elle prover, si por dispo-
sição geral ou modal ou em de.talhé ; sem 
tambcm attender ao direito político, com o 
qual cl8ve estar sempre accordo e parallelo o 
civil. 

Ora, eu já apontei o clat'isslmo exemplo da 
Repnulico, Argentina, de ser alli o serviço 
domestico não da alçada do Couigo Civil, maa 
de ordenanças municJpaes ou policiaes de 
cada púVO ; e acetso, o Congre~so daquelllt 
Republica teria commeltido nisso algum dis-
:tJarate 1 

E o Codigo ItaJiano, ao qun.l <e poderá 
arguir da mesma lacuna . .. 

Folgo, portanto, do estar de perfeito accordo 
com o i!lustre autor do prejecto primitivo, 
que se circumscreveu a estabelecer disposi-
ções geraes sobre a materin, da locn.ção de 
serviços, nas qun,es compendiou as essenciaes 
relações do contracto, Eeja qual for a sua 
fórma e o .seLl objecto. 

A Commissão Revisora, alterando esse plano 
e consagrando mais tres sub-secções par ti-
culares para serviços domesticas e immate-
riaes, e fornecimentos, encheu-as de disposi-
ções casuísticas, algumas até redundantes, 
por exemplo, as dos arts. 1409, 1410 e 
14)5, que dizem e repetem a mesma causa, 

. isto é, qne o criado que abandonar o serviço 
do amo perde 6 direito ao salario vencido, e 
esta outra - que o criado respoode por 
perdas e damnos que causar ao amo, etc. 

Entendido está que retiro do meu parecer 
estas tres secções B, C o F do projecto da 
Commissão e proponho que se restaUl'e a do 
projecto primitivo com as seguintes emendas 
no sentidà de Ee dar mais clareza ao texto. 

Art. 1. 375 Em V•~Z de cenlo1·1 diga ~e lo -
cado,·. 

Art. 1376. I dem. 
Art. 1383. I dem. 
Devo dizer porque rej eito tamderh a sub-

secção C-Serviços immateriaes .• 
Define-se ahi o que seja serviços immate-

riacs : a sabe1·, aquelles em qtte predamina o 
trabalho intelt ectual; noutros arts. se diz, é 
permiltido que ... sejam icont1·actados e pagos 
na ra;.ão do tempo do trabalho ou do va lor da 
obm ou serviço •. -.Que tem a lei corn isto? 
Que aos que forem contractádos ou deverem 
ser pagos na razão do tempo síio applicaveis 
os a?·ts. 1.393 e 1, 395 -; disposição ínutil. 
Que os cont1·actos com esc1·ipto1·es, lit:te?·atos 
e artistas regem-se pelo d 1:sposto no oop . XI 
do 1·espectivo tit~~lo -; claro está não era, pre-
ciso dizel-o. Que as disposições relativas aos 
se1·viços immate1'i1es applicam-se aos se1·viços 
de manclata1·ios qtte disso fazem profisstio, . 
ainda quando queTf! os lJ?"estou sej a ?"epresen-
tante do dono elo negoâo como aclvoga·dos ou 
procuradores judiciaes , quando (uncéionm·em 
sem procuraçiío e cob1·adores de dividas, por 
porcentagem ou commissão, sem mon(lato do 
c1·edor. Seja como fôr, tudo isso fui previsto 
como serviço, em geral, na sub-secção pro-
lJria.-Finalmente, que ficam salvas as dis-
posições do Codigo Commercial acerca do m an-
dato e da commissão mercantil. 

Saltei a disqosição relativa ao arbitra-
mento dos serviços, que deverem ser pagos 
em razão do acto,-na qual se diz que o arbi· 
tramente sejet feito conforme et impo1·tancia 
dos se·rviços , a ?"eputaçíio de quem os tiver 
p?"es taclo e as posses de quem os houver ?"ece-
hido.-Arbitramento, avn.liação, 'Vistot·ia ou 
exames ... é mataria processual. Na;.ln, tem 
com isso o Codigo Civil. 

Voto pela supprassão das sub-secções das 
Iettras B e C; passo á da lettra D. ' Seja substituído o art. 1368 do referido 

proj3cto, onde se diz : 
Si o devedor do sr:wviço se constituir em D) -· Sel·viço de TranszJorte: 

mora, o devedor tem direito ao salario pelo 0 art. 1528 repete 0 que disse 0 anterior 
serviço não prestado em consequencict da 
mora, sem se?' obrigado a prestal-os depois • (sic) : Os que se occupam com o SJ?'Viço de 

l'l'ansporte respondem pelct fidelidade ele saus 
Deve ser, entretando, dedu3ido da impor- auxiliares ou s~tbo?·dinados e teem, quanto á 

tancia a pagar aquillo que o devedor deixa?' guanla e conservaçíio das causas que lhes são 
de gastar pm· não ter de prestar os serviços confiadas, as mesmas obrigações que os dezJosi-
devidas e o que dolosamente deixou de per- tarios. 
ceber • Art. 1428. Os encar?·egc1clos de t?·aJ~spOI'te 

Substitutl vo-Si o locador do s serviços se são obrigados não sà pelos objectos q~te elf.es 
constitui?' em mora, o que se obrigou a p1·e- prop1'Í03 receberem , como pelos que forem ?"e• 
stal-os tem di1·eito ao salario pelo serviço qtte cebidos pm· seus auxit·iares Ot! sttboniinq.dos, 
não continuar a p1·estar em consequencia da QU que ficm·em d disposição destes nos loga1·es 
mora, s011~ que sejx mais sujeito ao cont1·acto; pam esse fim destinados. 
deJcontando se, pJrem, no seu pagamento-, Este o.rtigo deve ser supprimido por cvi-
A) o que Zhe deveria custar em clispendio o dentemente superflao. 
serviço que deixou de prestar; ll) o valoi' dos Art . 1429 . Supprimam-se. tambem, por 
~ue tivlfsse ido p1·estar a o~tt1·em. igual motivo depois da~ palavras forÇa maior 

V9lc UI tíl 
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ou caso fol"tuito, as tinaes-indipendente das 
referidas pessoas, dos seus pr_epostos e da qua-
lidade e capacidade dos mews de transporte. 

E} - Da Emprr;itada : 

Nenhuma observação tenho a fazer. 

F) - FORNECIMENTOS : 

:f$ta sub-secção é ex:cusada : o projecto 
primitivo não \. fez d~ mate~ia d_e _forneci-
m entos objecto de parttcular dts_pos~ça:o. _E a 
razão vem expressa logo no pnmmro arttgo, 
em que se diz : _ 

Art . 1447 São fornecedo r es os que, me-
diante certo preço, se encarrega1·em ele p rover 
a outrem das cot;sas de que precisa, obrigando-
se este a recebel-as COMO COMPR ADOR OU LOCA· 
TARIO. 

G) - APRENDI ZAGEM: 

Com razão tambem o projecto primitivo 
não tratou especialmente desse serviço. Não 
ha aqui uma disposição que não seja desne-
cessaria: ou por já estar prevista nas dispo-
sições que em geral regulam a prestação de' 
serviços, ou pela propria natureza desse, e 
até pela ordem actual dos factos: por ex-
emplo, que o cant1·acto de aprendizc!gem se 
1·esolve por morte do mestre ou do apTen'diz . 

Vota ainda pela eliminaç[o desta sub-
secção. 

CAPITULO Vll - DO EMPRESTIMO 

SECÇÃO l - COMMODA.'Í'O 

SECÇÃO li - MUTUO 

Mais uma vez dou preferencia ao Projecto 
primitivo na m~teria cóncernente a esta 
secção. As alterações que faz aqui a Com-
missão não me parecem justificaveis; julgo 
impertinentes e ociosas as disposições da, ~a 
parte do art. 1473 e seus §§ l •, 2• e 3•, 
como as dos arts. 1474. 1475 e 1476 e as 
outras emendas. 

A obrigação resultante do emprestimo de di-
nheiro e sempre da som·ma decla1·ada por 
extenso no título e em moeda carrente do pai~, 
ainda que o vxlor desta haja variado entre a 
d1,ta do çontracto e a do paganiento. 

Mas, si já foram estabelecidas no li.v. 3•· 
cap. 4• dn Parte Geral as regras sobre afórma 
e prova dos contractos, sahe fói:'a do eSC()lio 
esta disposição estatuindo que, no mutl.io do 
dinheiro a quantia · seja declarada por ex-
tenso no titulo ; emquanto ao mais, ou el.la 
trata de estabelecer que o mutuo de dinheirz · 
só deve ser feito em moeda corrente do paio 
e sempre com o mesmo valor, o qu,e · é uma 
restricção á liberdade das convenções, ou· 
contém materia de púro accordo das partes. 

Do mesmo genero são as outras disposições 
accrescentadas pela Commissão sobre pontos 
que só dizem respeito ao interesse dos con~ 
tractantes. 

Voto, pois, parl'lt que se restabeleça a 
secção do Projecto primitivo . · 

Terlll,inando aqui o exame que. me coube 
instituir sobre o P1•ojecto, na parte referen-
te á doecão, loçação e emprestimo, seja-me 
licito., 

1
em observação geral, emittir o se-

gqinte conceito : que incontestavelmente o 
Projectp primitivo se avantajou a todes gua 
o prec~derem pelo systema e pela precisão 

O primeiro 11.rtigo desta secção no Pi'ojectb dos dispositivos; - infelizménte, . p.0rem, foi 
primitivo. é perfeito·, conciso, locução irre- encontnar sossôbro no seio da Commissão 
prehensivel, formula exacta do que seja o Révisona, onde o espi:Hto dispersivo do Cleta-
contracto benefico do commodato -, «O em- lhe, da~! particularidades, das cautelas; da:s 
prestimo gratuito de causas infungi v eis, explicapvas, fez delle um producto hybrü,lo, 
prefazendo-se com a tradição do objecto»- desarti9ulado ; as materias foram postas em 
(pre(az-se disae o Projecto); mas a Commis- desorde~, cemo já mostrei relativamente á 
são não admittíu esta fórmula, emqua:nto revega~ã:o das doações . 
a mim sem rázão. Substituiu-a por esta: ExaiDrinasse a Commissão o Projecto e at-
«0 commodato recàhe sobre cousas não fun- tentass<j~ para ó systema que elle adoptou 
giTeis, é gratuito e torna-se perfeito pe la (que pn,ra mim é o seu maior merecimento) 
tradição» - Puro desejo de emendar: não de domtnar os casos em clausulas geraes, e, 
podia embicar no prefixo do infungivel quem salvo u:m ou outro ponto de doutrina, não 
J}sou do verbo premor1·er e da locução con- teria o~tra causa a fazer de melhor que 
junctiva a menos que não . aperfeiqoal-o no estylo e na redacção ;_pois 

Acho que se deve conservar o texto do Pro- era isto só que elle carecia. 
ject<f primitivo, accrescentando-sé-lhe o· Mas 111 Comn:üssão pediu-lhe o manifesto 
art. 1470 do da Commissão; aliáS não bem da cargft, calculou-lhe a arqueação e embar-
expressi.'\':.0 a respeito dei ge11ero das despezas cou nelle o que viu em outros codigos, e 
de que deve o commod(!.rrte indemnisação ao ·consign&u á conta do descuido ou esqueci-
commodtttario, despesas ·que segundo se mento qo. seu autor os serviços clomesticos, os 
de~uz da L. 18 § 2" . D. commocl. são ús iue- inmoateriaes, os ('o nteoimentos e a ap;·endizá. 
vita v eis para a coJJSer~ação da ctusa . gem. 
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EMENDAS 

Não tive conhecimento de outras emendas, 
nas matarias que ficaram a meu cargo, 
sinão as apresentadas perante o Instituto da 
Ordem dos Advog.J.dos pelo illustre membro 
do mesmo instituto Sr. Dr. Fabio Nunes Leal; 
constam do Diario Gongresso, de 28 do passado. 

Doaçãry 

l""- Art: 1327 ( 1326 do Projecto ): 
« A doação não sujeita a encargo, inda-

pende de declaração de acceitação por parte 
do donatario para inteira validade.» 

-Mas não se estabeleceu que toda a doa-
ção tenha prazo para a acceitação. 

2• - Art. 1330 : 
« A doação feita a nascituros precisa da 

acceitação dos paes destes para sua vali-
dade.» , 

-«Substitue-se apenas a expressão - pes-
soa por nascer por nascituros. 

3""-Art. 1.333: 
«A 'doação, sob a fórma de subvenção 

por prestações, se extingue por morte 
do doador, salvo determinação expressa 
deste.» 

-Emenda de redacção. 
4"-Art. 1335: 

Si o encargo fôr de interesse geral e não 
tiver o doador em vida exigido sua execução, 
ao Ministerio Publico compete promovei-a.» 

Idem. 

Revogação da doação 

8""- Arts. 1342, 1343 a. 1351 : 
«A doação é revoga.vel- Por ina ... 

dimplemento das condições com que foi 
feita- por ingratidão do donatario -
superveniencia de filhos com direito á 
legitima,)> 

- Prejudicada pelas razões que oxpendi. 
9"'- Art. 1348: 
« A acção de revogação da doação, por 

ingratidão, não póde ser intentada contra 
os herdeiros do donatario ingrato, nem se 
transmitte aos herdeiros do doador ; salvo 
si, iniciada por este, já se achar contestada a 
lide ao tempo de sua morte. :~> 

- Esta emenda é de redacção e indispen .. 
savel, 

Locaçtlo 

Neste assumpto, o illustre membro do 
Instituto dos Advogados altera. o plano do 
Projecto. Divide a mataria em Disposições 
geraes - Locações dxs causas-Arrendamentos 
elos predios - Disposições especiaes elos z;re-

«0 doador póde estipular que os bens dios urbanos - Disposições especiaes aos pre-
doados voltem ao seu patrimonio, si o dona- dios rusticos sobre a locação de serviços -
ta rio m?rr~r antes delle · » . Disposições communs - Se1·viços domesticos-

-Pl'eJudwada pela emenda que apresentei. Operariado- Serviços immateriaes - Ser-
5"" Art. 1338 : ' viços de transporte - Empreitada- For~ 

«São nullas as doações feitas pelo con· necimentos- Aprendizagem. 
juge adultero a seu cumplice. Esta nullidade Essa alteração do plano do Projecto, cal-
porém, só póde ser declarada a requeiri- cada em disposições de codigos de outros 
manto da mulher elo doado!' ou dos herdeiros paizes, destóa do que disse o illustre advo-
Zegitimarios della, não podendo, todavia, a gado que a propôe, a respeito do mesmo 
respectiva acção ser intentada sinão dentro Projecto : 
de dous annos depois de dissolvido o matri~ 
monio.» 

- Prefiro a disposição do Projecto. 

Ô" - Art. 1339 : 
( ao 2° alínea. ) 
«Si os donatarios, porém, forem marido 

e mulher, so dará entre elles o direito de 
accrescer. » 

- Tambem é puramen te de redacção. 

7a- Art. 1341 
<< O donatario é obrigado a cumprir os 

encargos du, doação. 

« Si compararmos a doutrina e o 
systema do projecto com a doutrina e 
o systema das legislações dos paizes 
mais adeantados, ve:rifioaremos a superi-
oridade do Projecto, já como synthesa 
da materia,já no conjuncto e harmonia 
de suas disposições, já como depura-
menta de regras e preceitos secundarias 
e prejudiciaes, pelo casuístico de seus 
dispositivos, que ditlicultam a applica-
ção, sem conseguirem abranger os casos 
todos, que surgem na vida pratica. 

O Projecto traça as regras geraes, e 
es tas por si &'Ós hab4litam a direcção 
completa no assumpto. » 
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Serviços imrnal fWÍaes 

~ Jil. rllsse flUO estou de perfeito acoordo 
com o Pr 0octo primiliYO em quo so não 
tr"atou ospecinlmonte da locação de sc t·viços 
Jmuntoriaos. 

Art. 1.133 : 

parte do dono da obra em recebei -a ou 
con vençâo expr'essa em contt'ario. » 

- Emenda ue redacção. 

Sobre os mais substitutivos propostos pelo 
distiucto membro do Instituto, além dos de 
que acima fallei, acceital-os é refundir em 
parte o systema do Projecto ; um codigo nio 
ó obra quo so raça por lanços como já. disse; 
o que devia tet• feito a Commissio Revisora 
e o que é ainda tempo de fazer, seria recom-

« SI o el!l)ll'e iteiro, além do serviço, por na elocução o no estylo o Projecto pri-
fot ue< o o materiaos, todo o ri~co da mi ti v o. 
ulin~ OO I'f' (;) J'iL por· suo. contu, até ao aclo / Saio. Lias Commissues , lG do seleml!ro de 
dtt ·ntrcgn, ::;alvo si llouvo 111óra da 1\JO!.- 'l'e io:eint de Sú . 



XII 

PARECER 
DO 

Sr . .A.raujo Góes 
Em cumpl'imento do dr.ver, q ~1e UfS impu- Feitas as excepções que expre.:;~amente nc· 

zemos, COl'respondendo (L honrosa escolh1. flUe ceutuaram o meu desaccot•do sobre alguns 
nos collocou entre o.~ illustt·a.dos membJ•os . pontos eom nquelle nobvel cultor da scíencia 
da Commissão dos 21, encarregada de rh1r do direito, decl:lro-me do pleno accordo no 
pa~ecer sobre o Projecto do Codigo Civil do mais, com as opiniões que externa, fazendo 
emlllente profe;;sor do direi to, o Sr. Dr. mi11ltas, como pormitte o Regimento interno 
clovis Beyilaqun., tr.,zemos o resultado que da Com missão, as cmenJ:~s que elle apresenta . 
nos permtttm colher a e,trciteza do tempo Penso que se devu mant)t' o art. 1472 . A 
cou~edi•Jo, rola ti vamente á parte do mesmo censul'a. 1'c .t;L ao dispositivo de~ te artigo não 
PrflJccto quo nos couba na cli striuuição {'cita me parece p<·ocet.lente. No capitulo 8' é certo 
pelo digno presidente da C'o11mi>sãn. quo não se disse u quo era deposito em ger<.lJ, 

Não teremos a preocctlpação de de nnrar- como o fizeram alguns codigos, mas definiu-se 
nos em dissertações sobre os assumptos que perfeitamente a idéa nas duas .cspecies de 
estudamos, os quaes , ali ás, se acham am:. que tnüam a primeira e segunda secções . 
piamente examinados, cómmentados e discu- Quando no art. 1482 se diz « cotltracto do 
tit.los nos tratados que engrandecem a sciencia deposito », não se póde querer comprehender 
do direito e já constituem as codificações de o deposito creado por lei em decreto judicial 
povos cultos que nos precederam na acqui- (o caso do n. 1 do at't. 1499 ), mas sim o 
r;ição da lei reg uladora das relações do direito deposito creado por contracto, na confor-
civil privado. midade da epigt•aphe «deposito volun-

Ver si o Pr0jecto concrelisa em fÓl'mulas tario, a CJUO está subordinado o art. 1482 . 
precisas, clu.ras, nos dispQsitivos de carla um Ao at>t. 1483 proponho que, em voz de 
do seus artigos, as relaçõed jurídicas que « Este co11t.racto é gratuito» - diga-se ·- O 
codifi.ca,foi o nos3o principal intuito. contracto de depo>ito é gt'aluito- e no 2" 

Querendo cing ir-nos ao plano e ao mcthodo membro do mesmo artigo, depois da palavra 
adaptados pelo autor do Projecto, maxime - <1epositante - accrescente-sc - ou por 
isolando-S(l uma de suas partes para o es- quem legalmente o representar. . · 
tudo que nos foi commettido, vamos apre- Deste modo fica o artigo redigido sem pa· 
cial·a, diz~ndo o que pensamos, tendo E> m recer paragrapho ou a línea e as palavras 
vista n, I ição dos mestres que pl'ocurámos - ott por ·qtwm legalmente o rep1·esenta1·, pre· 
para o desempenho de nossa tarefa. veniudo a hypothese, que possa ::::ob r·evir, da 

Entre todos, rel eva dizd-o , ·ctcvo a mnis incnpaciJade do depositante pnra exigir o 
valiosa collaboração ao illustracto membro deposit'l. 
1lo Instituto dos Advogados, Sr . Dr. Soli- o Dr· . Solidonio combato a express1ío-
d·•nio Leite, que n,'a proporcionou com o « de qne é cap.1z » - emprogat.la. no artigo, 
offerecimento gentil rlo seu trabalho, digno por entender que o depositaria não deve ter 
de ser lido e aproveitado, cxaminan,lo de- na guarda da cousa depositada sinão 0 
tida e proficientemente, artigo p0r artigo, mesmo cuidado e diligencia que tem na. 
com a competencia de jurista abalisado. guarda das cousas que lhe 1)er tencem . 
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Do art. 1.505, em vez de supprimir-se, 
penso que deve ·haver sómente suppressão 
d~s palavras-« não excedente de um anuo», 
as quaes serão substituídas por estas -atá 
que entregue o deposito ou justifique sua in-
fidelidade. 

Não ó uma innovação a pena de prisão, já 
a~ceita em no3SO direito; gradual-a é que 
nao cabe ao Codigo Civil 1 mas sim ao Codigo 
Penal. 
. Neste parti?ular toi mais previdente o pro· 
Jecto de Cod1go do Dr. Coelho Rodrigues, 
que no art. 



XIII 

PARECEI{ 
DO 

Sr. Sa Peixoto 

Parecer sobre os arts. 1.688 a 1. ~28 do 
Projecto 

A designação de um immovel, pan t ga· 
rantir a renda constituída, grava e mes,mo 
immovel. De outro modo, a garantia seria 
nominal, e não ha contracto que mais careça 

Nas differentes especies de contracto bila- de garantias reaes do que este. 
terai, de que trata o titulo 5" do direito das Quer isto dizer que preferimos a doutrina 
obrigações, inclue o Projec~o a renda, o se- do codigo allemão, segundo o qual o direito 
guro, o jogo, a aposta e a fiança que corre- á renda póde ser onus real ou pessoal, con· 
spondem aos capítulos 15, 16, 17 e 18. forme se tratar de reuda expressamente con-
- O primeiro destes capitolos se inscreve stituída ou simplesmente reservada sobre o 

<< Da constituição da renda » e comprehende · immovel. 
os arts. L 688 a l. 699. 

Começa o Projecto estabelecendo as moda-
lidades desta especie de contractos e as des-
dobra nos artigos seguintes. Principalmente 
os arts. 1.688, 1.690 e 1.69<1 definem com 
precisão o contracto de renda e traçam os 
caracteres que o distinguem, entre outros, 
da locação e do mutuo. 

De facto, como· observa Fellcio dos Santos, 
naquelle ha sempre alienação e perda do ca-
pital, nestes o credor conserva o direito de 
exigil-o em especie ou no mesmo genero, 
qualidade ou quantidade. 

E' boa a doutrina seguida pelo Projecto, 
estando em geral bem regulado o contracto 
de renda; mas, tendo a illustrada Commissão 
Revisora mantido a herança necessaria, de-
via accrescentar a este capitulo alguma cUs-
posição que resguardasse as legitima,s, pois 
nada mais facil do que prejudicai-as por meio 
desta conversão ·da propriedade em renda. 

Deixatnos, entretanto, do apresentar qual-
quer emenda nesse sentido, por entendermos 
que da nossa legislação deve ser abolido o 
instituto da herança necessaria. 

Não nos parece procedente a disposiçiio do 
paragrapho unico do art. 1.694; cuja snp-

.. pressão propomos. 

Consta de cinco secções o capit ulo 16, rela-
tivo ao contracto de seguro: 

1n, disposições geraes, abrangendo os ar-
ti gos 1.700 a 171 8 ; 

2a, obrigações do segurado, arts. I . 719 a 
I. 727; 

3a, obrigações do :oeguraclor, arts. l. 728 
a I. 735; 

4", se o-uro mutuo, a.rts. 1. 736 a I. 740 ; 
5', outras especies de seguro, a saber: 
a) seguro contra fogo, arts. 1.741 a 

I. 742; 
b) seguro contra a secca, chuva e outros 

riscos, arts. 1. 743 a 1. 745 ; 
c ) seguro contra riscos de transporte, 

arts. 1.746 a 1.749; 
d) seguro de vida, a,rts. 1. 750 a I . 757. 
Este capitulo vem preencher uma lacuna 

·de nossa legislação. 
' O Codigo elo Commercio (parte 2". titulo 8".) 
apenas se occupa do seguro ma ri ti mo que, 
como direito subsidiaria, tem sido em geral 
a.pplicado ao seguro terrestre, gerando du-
vidas e incertezti. pela cli ver;;idade da rel:1ção 
de direito, que ca.l'acterisa cada. uma cle~sas 
.especies. 
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Salvo lige iras alterações, qua.si lonas lle 
rcdacção, repete o P!'ojccto submetticlo a.o 
estudo da Commissão Especial da. Camara, os 
arts. 922 a 983 do Projecto do Dr . Coelho 
Rodrigues. 

Notaremos, comtudo, o art. 1715, que, 
excepto no seguro de vida , cuja apolice deve 
sempre ser nominativa, permHte livremente 
a emissão de apolices ao portador. 

O OI'Jdigo Civil de Zurich limitou a emissão 
desses títulos aos seguros de pouco valor e o 
projecto do Dr. Coelho Rodrigues (art. 938) 
só fa&ulta a sua expedição em beneficio dos 
commerciautes em grosso e dos grandes in-
dustriaes ou das emprezas ou companhias 
de transporte. 

Não ha contestar que a apolice de seguro 
ao portador se presta a muitos abusos, diffi· 
ceis de provar e, portanto, de reprimir, 
sobretudo em um p.üz que não tem communi-
cações faceis; m•s não constitue isso razão 
bastante para a sua prohibição, desde que 
o1ferece vantagens largamente compensa-
claras. 

O legislador não deve, pois, ir além da 
restricção feita pelo art. 1715 citado. 

São em geral acceitaveis as disposições do 
capitulo, de que nos estamos occupando . 

Os pr incípios essenciaes e as diversas mo-
dalidades do contracto de seguro, estão clara-
mente expostos, ~em descer a minudencias 
ociosas. 

Basta, porém, que o Projecto destaque o 
seguro mutuo, geralmente considerarto civil 
e o de vida, que fórma uma classe espe-
cialissl ma do contrac to de seguro. 

Para regulnr os seguros, a que se referem 
ns lettras A B e C da secção q11inta, nrts. 
1741 a 1749, são sulficientes os lineamentos 
geraes traçados nas secções primeira, se-
gunda e terceira, arts. 1700 a 1735, que 
comprehendem essas e outras modalidades 
do contracto. , 

Ivlerece tambem reparo a disposição da 
2" part3 do al't: 1727. A .exigencia deste 
at•ti go tem por fim dar ensanchas a que o 
segurador pPocm·e evitar 0u, ao menos, at-
tenuar os prejuízos do sinistro. 

Não ha razão para eximil-o de pag-ar o 
t.lamno acontecido, desde qne se prove que 
não podja este ter sido impeiido ou dimi-
nuído e, portanto, que nenhum prejuízo lhe 
adveiu da omissão. 

Melhor será, por conseqnencin, á seme-
lhança do que dispõe pam o caso, quanto ao 
seguro marítimo, o art. 719 do Codigo Com-
mercial, presumir má fé da parte do segu-
rado e impor-lhe o onus dessa prova. 

Somem, pois, de parecer que ao art. 1727, 
seg undo período, depois das palavras « deso. 
nem o seguradot' » accrescente-se:- «si o se-
gLirado não prOV<W que as consequoncias <J o 

~ini s tt·o não podiam mais ser ev itadas ou 
diminuiuas . >) 

A sorle do art . I 754 depentle do que 
resolver a Commissão sobre os arts. 1901, 
2086 e 2088. 

E' uma providencia garantidora das Iegi· 
timas. 

Pensamos, todavia, de accordo como o que 
dissemos ao tratar da constituição de renda, 
que esse artigo deve ser supprimldo c rE-jei-
tados os outros que tolhem a liberdade de 
testar, e ~ssim pensamos, entre outras, 
pelas seguintes rnzões: 

l" porque o trabalho é o fundamento da 
propriedade; 2", porque a Coustltuiçã.o Fe-
derat, no art. 72, § 17, garan1iu esse di-
reito em toda a sua plenitude, salvo a des-
apropriação por necessidade ou utilidade pu-
blica, mediante indemnização prévin, e não 
ha propriedade plena sem a livre disposição 
dos seus donos. 

Deve ser acceita a emenda que foi pre-
sente á Commiosão, mandando redigir pela 
negativa, e não pela affirmativa, como 
est-á no projecto, a disposição do art. 1722. 
~ouve efl'ectivamente omissão da pala vra 

«nao». 

Do jogo e ela aposta occupa-se o Projecto 
no capitulo 17, arts. 1758 a 1764. 

Funda-se em um principio de ordem pu-
blica o não reconhecimento da divida do jogo. 

« Não hla vicio que actualmente tenha feito" 
mais mal ao Brazil, cs~reve il lu ;tre esta· 
dista, em~nente jurisconsulto patrio, do que 
esse, e p~rece que, quanto mai3 destroços . 
deixa apps si, maior é o numero e o ardor 
dos seus ~deptos . » . · 
Cumpr~ completar-se o art. 1758, ampli-

ando a exf·epção final ao caso d.e ser menor 
ou ioterd1,cto a pessoa que perdeu, como far. 
o Codigo Civil Italiano, art. 1804, estabele-
cendo para es~e caso a presumpção legal do 
ter havido dolo . 

A disposição do art. 1760 existia n-o c1 i-
reito romquo por motivos inteirr~monte pe-
culiares a esse povo e tem sido conservada 
com pequÜínas alterações em alguns coüigos 
modernoR ent1·e , os qnacs o da França, 
art. I9e6. E', porém, uma porta aberta ao 
abuso, á ~speculação e ao vicio, que não se 
justillca entre nós, pelo que, acompanhando 
o Co':ligo F~deral da Suissa, opinamos pel(l. 
sua suppressao. 

Devem igualmente ser eliminados os 
art. 1761 e 1762, em vista das seguintes 
ponderaçõ~s da i!lustrada congregação da 
Faculdade Livre de DiJ'eito da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

«A' fei c i vil não cabe a funcção de for· 
talecer di sposições de direito penal. 
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A tavolagem, a rifa, 11 lot>ria, não au-
torizl1úa, constituem contravenções de-
finidas nos arts 367, 368 e 369 do Co-
dogo Penal e outros actos legislativos 
posteriores. Estariam porventura re-
vogados esses artigos, si o Projecto não 
lhes fizesse referencias ~ Nem mesmo o 
flnal do art. 1761. .. «reputando-se il· 
licito o ganho nos respectivos jogos ... » 
beneficia a inserção. E' sabido que actos 
illlcitos não podem ser fonte de lucros» . 

O capitulo 18 trata da fiança e se compõe 
de duas secções: 

I', disposiçõas geraes, arts. 1765 a 1775 ; 
2'. effoitos da fiança ar ta. 1776 a 1789. 
Entendemos que este capitulo pó:le tambem 

ser acceito, feitas as seguintes correcções, 
as duas primeiras propostas pelo Dr. Sergio 
Loreto, conhecido e provecto membro do 
Instituto da Ordem dos Advogados Brazi-
zeiros, e a ultima pela distinctn. commissão 
do Collendo Superior Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão, incumbida do dar 
pare~el' sobre o projecto: · 

Art. !i65. Em vez de cumpri1· uma obri· 
gaçtlq-diga~se-:-1"eJponder pJr uma obrigaç<io. 

«Dizemos que se dá cumprim ento a 
uma obrigação quando se executa !lquillo 
que propriamente constitue o seu 
objecto. 

Ora, nem sempre o fiador se obriga a 
dar execução á propria oLrigação do de-
vedot', tal seja a natureza de~ta; as;ume 
apenas a responsabilidade da sua in-
execução. 

Que não é indifferente o emprego dos 
dous verbos, no!-o mostra o proprio Pro-
j ecto no art. 1076: 

Aquelle que tiver promettido facto de 
terceiro, responde por perdn.s e damnos 
quando este não cxecwar a prestação 
pro mel thla. » 

Art. 1773. Deve ser adaptado este sub-
stitutivo, que restabelece com ligeit''' modi-
ficação o artigo correspondente ( 1608 ) do 
Projecto primitivo : 

« Quando alguem for obrigado a dar 
fiador, deve olferecer pessoa idone11, llO· 
miciliada no município onde houver do 
prestar a fiança e proprie~arb1 de bons 
bastantes para satisfazerem a obrigação » 

ProcA 1e a critica feita uo mencionado 
art. 1773 do Proj~cto : 

« Quau<1o se diz que alguem é obriga do 
a rlar fiador, indubitavelmente se allude 
á fiança legal ou judicial. Dispensava! 
et•a, pois, que seadditns>e o qua!i(]cativo 
Vo!. Jli 

j u dicial ao substantivo fiador , na hypo-
tbese daquelle artigo. 
· Admittindo, porém, que tal addlta9 
tamento fosse necessario, seria então 
preciso completfil-o e dizer- fiador legal 
ou judic;al. 1> 

O Projecto no art. 1766 considera abonar 
como synonimo de aft11nçar. E', portanto, 
ambígua senão viciosa 11. é:"!:pressão pessoa 
sufflcientementt abonada, empregada pelo pro· 
jectJ para significar pessoa que tem bens bas· 
tantes para satisfazer uma obrigação. 

Art. 17i7. Substitua-se o vocabulo de-
vedor por fiador. 

A palavra devedor empregada neste ar-
tigo dá logar a confundir-se o devedor prin· 
cipal com o subsidiaria, a que elle se refere. 

o titulo 6°, do livro 3•, da parte especial, é 
consagrado ás obrigações derivadas de decla-
ração unilateral da vontade. 

Subdivide-se em dous capítulos :-títulos 
ao portador (arts. 1790 a 1805) e promessas 
de recomp msa ( art~. 1806 a 1811 ) . 

O.s títulos ao portador figuram em Jogar 
conspícuo entre os papeis mercantis pelos 
Yaliosos set•viços que prestam ao commer-
cio, mas •não deixam de interessar, emb:>r.t 
em menor escala, ás transacções civis, o 
que justifica a inserção dessa materia no 
corpo do direito c i vil. 

Influindo podel'osamente nos phenomenos 
economico-fin:mceiros da vida nacional, por-
que ~ão naturalmente clestiuados á circula-
ção e danclo logar a questões graves e a 
frau.Ies multitormes, melhor fôra, tal vez, 
reservar para um~t lei especial as disposi-
ções sobre taes títulos, regulaudo-as e intro-
duzindo as modificações, que a pratica fosse 
demonstrando necessarias. 

Teem soffridocensura os arts. li96 a 1902. 
Este3 artigos, dizem, conteem mat eria 

meramente processual, na maioria de su.as 
disposições, e, como taes, parece que não 
devflm ter guarida no codigo. 
· Ao que outeos aj!mbm :-regulam ma t eria 

da competeucia das legislaturas locaes ex-vi do 
art. 34, § 23 <h Conslituiçio F~deral. 

A primeira não é uma objecção grave. 
Quasi todos os coligos, ainda os mais mo-

dernos, descem por vezes ~t essGs minu,len-
cias, sobretud.o no3 caso3 em quo a fórma 
do titulo deciie da effi~acia do direito. 

A segunda não constitue mrtteria isenta d e 
controvor~ia. !Ilustres jurisconsultos õt tecm 
comh:l.tido corri vantagem. 

Não é tfí.o ampla qu:1nto p::trece aol autores 
da emenda a c::>mpete,Jcia que <l.')S E-;tados 
confere a Constituição p:1rc1. leg.islal' sobre o 
dit·oito processual. 

Da combinação do art. 34 §§ , 23, 53 o 65 
n. 2, e do üwto de encon tt'i\l'em ·se na propria 

20 
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Constituição certos princípios de direito pro-
cessual, se conclqe que essa competencia é 
restricta ás formalidades que não estejam 
tão intimamente ligadas ao preceito j uridico 
que se possa separal-as · sem prejuízo deste. 

Desde que se trate, porém, de fórmas do 
processo, que afl'ectem de perto a regrajuri-
dica, firmando a razão de decidir, é attri-
buição do Congresso Nacioual decretai-as, 
como um poder implícito na sua compe-
tencia privativa para legislar sobre o di-
reito civil, commercial e criminal da Repu-
blica. 

·Não se comprehende lei do estado em con-
trariicção com as leis federaes, e onde essa 
contradicção apparece a lei do estado cede. 

Os arts. 1795 a 1802 não estabelecem 
direito novo ; reproduzem rnutatis mMtandis 
os arts. 3, 5, 7 ( 1" parte), 9, 11, 12, 14 e 
12 do decreto legislativo n. 149 B, de 20 de 
julho de 1893, que não se limitam a pre-
screver formalidades propriamente dietas ; 
regulam tambem as relações jurídicas do 
emissor do titulo e do credor, injustamente 
desapossados entre si e para com os terceiros. 

São, comtudo, vexatorias as exigencias fei-
tas por essa lei e, como em rigor não têm ca-
bimento no codigo disposições processuaes, 
acceitamos a eliminação proposta excepte 
quanto ao art. 1801, que deve ser conveni-
entemente modificado. 

Aos arts. 1083 e 1084 apresentou o 
illustre e erudito Sr. Deputado pelo Rio 
Grande do Sul Dr. Alfredo Varella, a se-
guinte emenda, acompanhada de uma expo-
sição de motivos, de que não nos podemos 
furtar ao prazer de transcrever alguns 
to picos, como justa homenagem prestada ao 
seu brilhante talento e vasta illustração: 

« Supprimam-se os arts. 1803 e 1804; 
Porque violam a liberdade ampla d.a 

lei fundamental, só restringida em alguns 
Cil.SOS E SEMPRE EXPRESSAMENTE como já 
dis::emos, declarando ella peremptoriamente 
que « a especificação das garantias e direitos 
exp1·essos r~a Constituicão NÃO EXCLUE OUTR~ 
GARANTIAS E DIREJTOS NÃO.ENU!VIERADOS, mas 
resultantes da fróma de governo que ella 
estabelece e dos princípios que consigna 
(art. 78 )» O Estatuto supremo reserva para 
o poder central a «instituição de bancos, 
emürsores (art. 7. § I n . l) », e no art. 34 
n. 8, diz que é da competencia do Con-
gresso « crear bancos de emissão, legislar 
sobre emissão bancaria e tributal-a ». EM 
TEXTO ALGUM, porém conferiu á. União o 
direito de vedar que os cidad11os .sob sua re-
~:ponsabi li dade, emittam títulos ao portador 
ele qualquer . natureza, pois isto fôra despoti-
camente attcntar contra a liberdade que 
a cada um assiste, de f1.1zer livre uso do 
proprio credito: ferir de frente uma das 

regalias mais esscnciacs do direito ind ivi-
dual , no que concOl'nc ás r elaçõoo inà u.:~
triaes. 

Mas os arts. 1803 e 1804 não atacam de 
face a liberdade constitucional, tão sómente 
golpeiam de modo muito grave o nosso com· 
batido qrganismo economico. 

Escassissimo o capital, quasi desappare-
cida a confiança, nenhum credito bancario, 
exhausto o trabalho de toda a classe ·de 
recursos communs, é licito aos homens de 
Estado deste paiz jugularem de todo a in-
dustria, fulminando os poucos elementos de 
credito de que póde lançar mão o particular 
honesto e cujo nome ainda seja um patri-
monio em bem do desenvolvimento das opera-
ções de seu negocio 1 A nosso ver fôra essa 
uma revoltante tyrannia . 

Posso com a minha assignatura e a minha 
responsabilidade augmentar o meu capital 
disponível para o florescimen to da àcção in-
dustrial a que me voto: qu(lm me tolha de 
o fazer attenta contra a minha integridade 
moral que o Estado não póde ofl'ender, e 
contra a ordem fundamental da sociedade, 
cujo livre surto assim criminosamente se 
entrava . - Um motivo de alta conveniencia 
publica, diz-se, impõe as restricções da lei: 
veda-se o titulo ao portador pela perigosa 
concurrencia que viria a fazer ao titulo 
legal, o papel-moeda. 

Primeiro, e preciso antes examinar si nos 
é perm\ttido instituir essa prohibição. Se-
gundo, yal concurrencia. é impossível, admit-
tindo-se as proprias theorias dos · doutores 
offlciaes 1 Conforme a lei de Gresham,, que 
tanto cHam, a moeda m(L expelia a moeda 
boa. Ora, na bypothese, a moeda má seria 
a inconvertivel reduzida lloje a menos da 
terça p[\rte do seu valor nominal ; a boa, 
o bilhete ao portador convertivel, de uma 
firma respeitavel. Logo, a dar-se a concur-
rencia, o unico titulo prejudicado fôra o 
titulo particular ao portador, o qual só 
lograria viver com ingentes esforços e com 
muita nrobidade nos mercaclos em que por 
acaso a{:lparecesse . 

Os factos, porém, mostram ser desarra-
zoados qs temores dos theoristas governa-
tivos. No Livramento, Rio Grande do Sul, 
a casa ~<errando manteve larga circulação 
na praçlj> e fóra della, sem ualli fugir cor-
rida a m,oeda nacional c sem disso provir o 
menor d~sconcerto á nossa publica economia. 
Nas colonias, muitas compras de productos 
são feita:~ pelas casas mais importantes, entre-
gando ella.s simples pagare·i, que corre de 
mão em mão, até que algum dos portadores, 
precisançlo de moeda, vem com o papel tl'o-
cal-o na casa matriz desse titulo. 

A lei unicamente tem de ser muito sever:1 
com quem não satisCaça o seu compeomisso. 
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Isso é outr:1 cousa. Agora, impedir que nsa, 
o particular clesse seu direito de propriededa 
é que não se comprehende: si o fizesse, le-
gitimava apenas uma perfeita extorsão.» 

Opinamos pela rejeição da emenda, apezar 
da habilidade e enthusiasmo com -que foi 
sustentada. 

Os arts. 1803 e 1804 referem-se a títulos 
que dão a quem os possue direitos creditorios 
de uma prestação pecuniaria, isto é, que 
obrigam ao pagamento de certa somma de 
dinheiro, na phrase do projecto, ou são ap-
plicados com força liberatoria. 

A competencia do Congresso Nacional para 
prohibir e regnlar a emissão desses títulos 
existe como um poder implicito na attri-
buição que lhe conferem os arts. 7° § I o, 34, 
ns. 7 e 8 e 66· n. 2 da Constituição. Aquelle 
declara competir privativamente á União a 
instituição de bancos emissores; estes con-
ferem ao Poder Legislativo Federal a attri-
buição de determinar o peso, o valor, a in-
scripção, o typo e a denominação da moeda, 
. crear bancos de emiseão, legislar sobre ella e. 
tributal-a e vedam aos Estados rejeitar a 
moeda ou emissão bancaria em circulação 
por acto do Governo Federal. 

Estas attribuições comprehendem implici-
t:1mente, como consequencia necos:!aria, a 
competencia para garantir a unidade da 
moeda, submettendo-a á immediata e su-
prema fiscalisação do Governo, ou mesmo 
prohibindo a emissão de títulos que possam 
perturbar profundamente todas as relações 
da vida economica e financeira da nação, 
com a perda dessa unidade e a desvalo-
risação do meio circulante pela suberabun-
dancia. 

Responder-no.--hão talvez que os titulos ao 
portador não são moeda. 

Sem duvida ; mas, pela facilidade com que 
a sua pr6priedade se transfere pela simples 

· tradição, assumem desde logo as funcções 
de moeda e passam a circu lar nesse caracter, 
como os factos o teem ev idenciado em todo o 
territorio dá Repub!íca e o confessa o illustre 
sigoatario da emenda nos exemplos que cita 
da casa .Ferrando, na cü.lade do Livramento, 
e outras. 

O projecto não innova a legislação sobre 
o assqmpto. 

Sem que fossem arguidos ele inconstitucio-
nalidade, o decreto leg]slativo n. 177 A, de 
15 de setembro de 1893, art. 3°, dispoz que 
~enhuma sociedade ou empreza de qualquer 
natureza, nenhum commerciante ou individuo 
de qualquer condição, poderá emittir, sem 
autorisação do Poder Legisla ti v o, notas, 
bilhetes, fichas, vales, papel ou titulo, con-
tendo promessa de pagamento em clinheiro 
ao portador, ou com o nome deste em branco, 
e o de n. 561, de 31 de dezembro de 1898, 
arts. I e 2, r)rohibiu que sejam recebidos 
como moeda ou nesta qualidade circulem no 
paiz quaesquer titulos de credito ao portador 
ou com o nome deste em branco, que forem 
emittidos pelos Governos dos Estados ou dos 
Municípios, sejam taes titulos apolices ou 
outros de denominação di!Terente, e declara 
nullos de pleno direito todos os contractos e 
actos juridír.os em que os referidos titulos 
forem empregados como moeda. 

Convirá, porém, tolher aos particulares a 
Hllerdade de emissão desses titulos ~ · 

Esta e outra questão a ser v.entilada . 
Não nos parece prudente, pot• emquunto, 

revogar essa probibição, porque, sendo ac-
tualmente o meio circulante nacional o papel-
moeda, de. curso forçado, de valor official ou 
fictício, mais facilmente póde competir com 
elle o papel particular e dar-se a superabnn-
daocia o, por conEeguinte, a depreciação' 
tanto mais quanto o Congl'esso, secundando 
o plano financeiro do Poder Executivo, tem 
entendido que é excessiva a nossa emissão 
de papel-moeda, votando e applaudindo o 
seu resgate. 

* 
Poclem ser acceitos, como estão rerl.igidos, 

o capitulo 2° do titulo 7°, a que já a lludimos, 
e os titulos 7° e 8°, que se denominam 
obrig cções resultantes ele actos illicitos e oulTas 
causas ele obrigações, arts. 1812 a 1827 e 
1.828, tornando-se extensiva a disposiç-ão do 
n. 2 do art. 1.815 aos curadores, quanto aos 
actos de seus curatelados e eliminando-se o 
art. 1827, porque não se comprchenrle que o 
successor tenha mais direitos que o credor 
orig'inat'io. 

Sala da commissão especial do Cod igo Civil, 
14 de set~mbro de 1901.- Sá Peixoto. 
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PARECER 
DO 

Sr. Sá Freire 
Arts. 1829 a 1897 

Enrico Ci m bali em seu livro A n;va Pliase 
do Direito Civit aillrma: 

«que um desej0 pl'ofundo de novidade, 
- felJril mania de reti1rma em todas as 

espheras multiplas da vida, da sciencia, 
da arte, agita e opprime violentamente 
as fibras da sociedade mo<lerm, mas que 
o DirE>Ho C i vil pare~'e nã'J se resentir 
absolutamente da i nfl uench revol ucio-
nariJ. do3 nQvos tempos . » 

Esse notavel escriptor nem siquer ·talvez 
conheces3e o que se passava entro nós, q•1e 
até agora mantemos as Ordenações Philip-
pinas, já repelliclas pelo velho Portugal, 
como lei inc1.paz de regular ·-suas relações 
ci-ViS. 

E' verdade que diversas tentativus foram 
feitas, todas sem resultfldos definitivamente 
praticaR, appezar do toecm :1p:1recido cotno 
Pt·ojcctos de Codigo CivLL tt·ab:dhos de inesti-
mavel valor, que a cada momento servem 
de guia áquelles que se dedicam ás lattr·as 
juridicas, nií.o sendo licito deixar de incluir 
nesse numero a Consolidação das L1is C i vis 
de Teixeira de Freitas, approvact_a pelo go-
verno imperial em 2-1 de dezembro de 1858. 

Não se deluza das p:1lavras que adean· 
támos combate decidido á obra dos · portu-
guezPs, pois tornando por base a época, as 
condições d•t sociedade daquelles tempos, as 
Ordenações Philippinn.s representam reposi-
t orio de gt·and·e v,tlPr. 

Em tempo do du· nm p:1sso ndeante e 
dabi a n !CcssiJade indeclinavel da n.pprBV<\-
ção de um Codigo Civil, votado e cliscuti tlo 
com calma e poaderação . 

Embora o limitado tempo concedido par~ 
t'il estudo não conduza a se acreditar que 
uma obra perfeita possa sahir do actual 
Congresso FeJoral, maxime attendendo-se ao 
exemplo que nos fornece o Codigo Allemão, 
que só começou a vigorur em 1 de janeiro 
de 1900, depois de longos vinte annos de esta-
do, aincla assim vale múito a iniciativa da 
discussão do projecto llo Codigo Civil, que 
será 01 resultado per5eVet·:_mte elo trabalho 
dos .i q risconsullos brazileiros, que pressu-
rosos ~or-reram em auxilio dos mandatari-Js 
elas as9embl6as deliuerantes. 

E$capa. á nossa. competencia fazer um es-
tudo r.rera.l do Projecto do Codige, quó do-
monstl·ou mais uma vez a alta competencia 
deseu 1illustre aut~r e ó do nessa dever mani-
festar-nos apenas sobre os art?. 1829 a 1897. 

TITULO IX - CAPITULO I 

.No tilulo IX- Capítulo I- Sob a denomi-
naçao de- Liquirlaçao das o/Jrigaçr3es- repro-
Lluz_ o p.utor d? pr_?jec~o _o que sob a. clenomi· 
naçao de obr1gaçoes Jll1qmdas dtspunha () 
projecj.o do conselheiro Coelho Rodrigues nos 
arts. -63 a 4G7. 

Con1iueeou em o art. 1829 a obrigação 
certa c1uanto :1 sua existencia e determinada 
quantq ao seu objeclo, climinrmdo do ti tu lo 
n, hypqthese de inexecução resultante de caso 
f'oetuito e força maio!', consuhstaneiado no 
art. 4(i6 tio Pcojecto Coelho Rodrignos. 

Subqrdinudo ao cq pi tu lo flUO se i nsct•cve 
sob a (1enominGçi.io de di'lpo>ições g··ra:cs, pa~ 
roce qne o projecLo merece appt'ovação com ' 
a ligeira modiftcação que vamos propôe, 
dado q,ue se reservasse para tratar elas qnes· 
lões :FJarticulares em outra. parte do Codigo. 
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Não vae nisso censue<t ao trabalho do con-
selheiro CoE'lho l\odrigues, attendendo-se 
mais que o Projecto pouco alterou do que já 
estava disposto no anterior. 

E' certo, porém, que dos (l,rts. 1829 a 
1833 Eómenle se cuidou de « Disposições ge-
raos», obe'leccndo-se desta sorte á d•ci)omi-
nação do capitulo I •. 

Po11co temos a accrescentar ao que se acha 
disposto nestes artigos, visto como, consi-
demndo o que Si'ja obrigação liquida, o Pro-
jecto estabelece os direitos que competem ::1.0 
credor no cMo de inexecução da obrigação, 
fazendo preceder da liquidação da r espectiva 
importancio, a execução judici al tlas õbri-
gações de fazer ou não fazer. 

A fórma da li rtuitlação da importancia da 
obrigação contém-se com cbreza no artig) 
1833. 

A liquidação é um eiTeito jurídico d<ts obri· 
gações de onde decorre o principal direito do 
credor de exigil' a sua prestação. 

A obrigação civil, como ensiim Aubry e 
Rau, confere por si mesmo ao credor o di-
reito de coagir o deyedor ó. execução dessa 
obrigação, decorrendo dabi a necessidade da 
lei estabelecer o modo de liquidação quando 
por convenção das partes não lkou estipu-
lado. 

A fórma, ou antes o processo de liquidação, 
não far. parte do Direito Substar..ti vD, motivo 
pelo qual o projecto do Codigo de tal não 
cogitou. 

Opinll.mos, pois, á vista das considerações 
que acabamos de adduzir, pela approvação 
dos-artigo3 1829, 1830, 1831 e 1833. 

Propomos, p0rem, a eliminação do artigo 
1832, que assim dispõe : 

As partes capaz es de 1·eger suas pessoas 
e bens podem liquida?" por mutuo acco?-cto 
as obrigações illiquidas, ainda resultantes 
de clelictos. 

CAPITULO li 

DAS t!QUIDAÇÕEH DAS OBRlGAÇÕES RESULTA NTES 
D03 ACTOS lLLICITOS 

sições tendentes a punit' com a responsabili· 
dade civil culpas rfsultantes de actos i !lícitos. 
A res.ponsabilidatle, como diz Labbé- est le 
plus par(aít 1·egulateur de l'activité humaine. 

Existindo culpa, é preciso avaliar o pre-
juízo que deu Jogar, 

Mareei Dclmond Bébet, em sua these inau-
gu,al, trata especialmente da culpa aequi-
Iian(l. e d(l, contractual e citando a theoria de 
Demolom be, que repousll. toda inteira. na ~e· 
guinte maxima : Alteri ne facias quod tiúi 
fieri non vis e continua a transcrever: E' a 
grande 1·egra da sociabilidade hum.aru qtl6 a 
?'eligilío, a moral e o direito ensinam, qtte o 
legisl .1dor determina as consequencias .fw·i:.. 
clicas c estabelece a sancçao nos arts. 1082 e 
1383 ( Cccl. Ci vil F1·ancez ), isto é, que -,;ae ga-
rrmtir o cu.m1Jrimento de um dc ~;er, (iL::.enr.lo de-
rivar uma obrigarao verdadei?·a, pessoal e ?·e. 
lativa à infracçcio cGmmettida. E' o eleve?· .tJe· 
·ral independente de qualque?· obrigaçao )Ja?·li-
cu.lar pe rsistente. Conclue. Eis nossa lei aqui-
lia sem a complica ç!io da celebre theoria ?·c-
?nct71a. 

O pr•ojecto Coelho Rodrigue3, no art. 1832, 
diz mais o seguinte : 

• . . • por t?·cmsMção, compromisso ou 
o~ttra• (o1·ma de accordo, comtanto qtte os 
(1.çamj ulg 11· por sentença, sijd estiver pen-
dente o pedido de liq ~ti dação judicial. 

Para approvação da emenda basta consi-
derar que pela vontd.de elas partes vinculadas 
por uma convenção extinguem-se quae~quer 
obrigações. 

E' verdade que no dispositivo do art. 1832 
trata- se de uma obrigação illiquida, obede-
cendo-se, porém, aos ]Jrincipios geraes de di· 
rei lo que regulam as obrigações, em geral, pa-
rece superfluo e~se artigo. 

As obrigações, mesmo no Projecto, divi· 
dem-se em convencionaes e rrão con vencionaes, 
isto é, ns que se formam em virtade da von-
tade das partes e as que nascem só da lei. 

O Codigo Civil francez occupa-se d'e~sa di-
visão no seu titulo 3°. 

Decorre, do que temos cxpendido, que o t!is-
posi ti v o do projecto na segunda parte do artigo 
1832 l'efere-se ás obrigações que nascem ela 

PartindO·Se da definição lato senso, da culpa lei, examinando-~e, entretanto, os casos da 
cjue é a inexecução de um dever imposto pela extincção das o!Jrigações, encontramos_ a r e-
moral e pela lei , podemos dizer que em di- missão voluntaria que attinge ao dispositivo 
reito é um neto ou uma omis:oão illicita con- citarl.o, para provar que é superfluo. 
traria ao direito de outrem, de onde resulta E nã.o <lovor-se-ha contestar que as obri· 
um prejuízo. A principal divisão da culpa é gaçõ:ls se extinguem pelo pagamento , pela no· 
em intencional e não intencional. vaçao, pela 1·emissüo vohtnlaria, pela c;mpen -

Subor.dinando·nos ao capitulo 3•• do Proj<cto saçao, pela confusao, pela perJet da causa, pela 
do Codigo, vamos tratar agora dos prejuizos nullidade ou res ciscío, por etfeito da condição 
ou do damno resultante elos ac tos illici tos, resoluto?'ia e pela pTescnjJç!io. · 
conforme inscreve o autoL' do codigo. Isto posto, é conc ludente que, cuid(l.odo o 

-E nem mesmo poder·Se·hia udmittir que em J projecto em outro Jogar da exlincção das obri· 
um Codigo Civil não se t:stabelec )ssem dispo· gações, é desoocessario o art. 1832, 
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o acer'to da emenda que ousamos offerecer 
confirma-se ainda pelo motivo de ter no artigo 
1832 eliminado do projecto Coelho Rodrigues 
o modo ou a fórma da liquidação de taes obri-
gações. . 

Fica ao arbítrio das partes, que por mutuo 
accordo, independentemente de disposição le· 
gal, podem fazer ~esapparecer a obrigação. 

Aubry e Rau assim se inanifest:w1: 
A reparação do damno, quer material, quer 

moral, causado por um delicto, se resolve por 
uma indemnisação pecuniaria ..• A fixação da 
importaucia da indemnisação é, em geral, 
entregue ao arbítrio dos tribunaes. 

No n. 2 do artigo citado, intervem o arbí-
trio do juiz, que, de certo, para fixar a pre-
stação tem a considerar a condição das pessoas, 
meios de vida, etc. 

Embora em qualquer dos projeotos cuja 
comp~ração estabelecemos esteja chtt'a. a ~~
dacção dos artigos, julgamos não ser dema.1s 
usar da pa.lavra tentativa, usada pelo con_se-
Jheiro Coelho Rodrigue:;, desde que a prm-
cipio se falia em indemnisação no caso de ho-
micídio. · 

Assim sendo, propomos que o n. l assim se 
redija: 

No pagamento das despezas com l:! tenta-
tiva ele cura elo offen'dido, seu funeral e luto 
para a fa?nilia. 

Do estudo que acabamos de fazer, elo artigo 
1834, ns. I e 2, resulta que podemos opinar 
pela approvação dos arts. 1835 e 1836-
1838-839-1840-1841-1842-1843- 1844 -· 
1845 e 1846. 

E já que temos de enfrentar com o estudo 
dos arts. 1334 e seguintes do capitulo 2", é 
preciso dizer que, sendo a cu lpa delicto ou 
quasi delicto, suppondo o primeiro o dolo como 
ensina Pothier e o segundo sómente a impru-
dencia, é forçoso regular o caracter essencial 
do delicto civil como tambem a causa da re· 
paração pecuniaria que se crêa. 

Dabi a conclusão logica de que o delicto e 
o quo.si deliclo são duas fontes ele obrigações. 

Tratando, pois, de liquidação de obrigações 
resultantes de actos illicitos, diz o art. 18114 
do projecto : 

A indemnisação, no caso de homicidi o, 
consisto: 

A indemnisação, no C<tso de homicídio, con-
sistirá : · 

I o, na satisfação das despezas feitas 
com a tentativa de cura do fallecido, 
com o seu funeral e com o luto da fami· 
lia; 2°, na prestação dos alimentos a quem 
o defunto as devia. 

Pouca di:lferença se nota entre as disposições 
dos dois projectos, e si não me abalanço a ade· 
antar outras considerações que não sejam as 
tendentes a opinar pela acceitação de um des-
ses dispositivos, é porque bem comprehendo 
que difficil se torna, para não dizer impossível 
ao legislador, procurar prever e definir as · 
consequencias geraes e absolutas dos delictos 
e·crear as categorias das reparações, conforme 
aiTirma Marcel Delmond. 

E' muitas vezes mais uma questão de facto 
que de direito e ao juiz cabe caracterisar o 
facto illicito e calcular as consequencias pra-
ticas em cada caso particular. 

O arbítrio do juiz não póde ser afastado 
dé taes casos ; o legislador só prevê o que é 
possível, podendo-se até concluir com logica 
que sobre tal arLitrio deveriam repousar 
todas as d,isposições referentes ao assumpto. 

Nos arts. 1.843 e 1.847 o Projecto esta-
belece o arbitramento para os casos não 
previstos, o que é de salutares e:lfeitos. 

Vejamos agora o art. 1.837, que estabelece: 
«Estas disposições applícam-se ainda 

ao raso em que a morte ou lesão tenha 
res14tado de acto considerado crime justi· 
fica'!{el; comtanto que n cio fosse praticado 
pelo offensor na repulsa de aggressão· da 
pessea otfendida ou impeillido po1- medo 
irre11istivet ele per1:go imminente. » 

O Cod~go Penal no seu art. 31 dispõe que 
a isençãcJ da responsabilidade criminal não 
implica a da responsabiliidade civil, dedu-
zindo-se rlahi que em muitos crimes justifi-
caveis deve permanecer a responsabilidade 
civil. 

E' certo que no dispositivo do art. 1.837 
sómente dous casos de justificativa foram 
excluído~ para que não se torne efl'ecti v a a 
sn,tisfaçãp elo clamno ; mas somos de parecer 
que foi por demais limitada essa exclusão. 

O Codigo Allemão exclue tambem os me .. 
nores e os surdos-mudos, no art. 828, que 
correspor,tde ao art. 27, §§ I o, 2• e 7" do 
Codigo P·~nal. 

AcceitBtndo essa inclusão, propomos que ao 
artigo cit,ado seja additado o seguinte: 

ou a·(nda nos casJs constttrltes do a1·t. 27, 
§§ 1°1 2 ° e 7• elo Codigo Penal , • 

I o, no pagamento das despez 'ls com o 
tratamento elo otfend-ido, sett {une1·al c 
lt1to cl :t família; 2o, na prcstaçiio de ati-
mentos ás pes~oas a quem o def unto as 
prestava, 

O art. 1220 do pl'ojecto \Joelho Rodl'i0 ucs 
assim tlispõe : 

Assim procedendo, não chegamos até às 
conclusõe~ citadas pelo Cocligo C i v i I Fran-
cez quanJo á r esponsabilidade de terceiros, 
u.rt. f, 38,1 ( Rogron ) . 
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DA INSOLVENCIA. DO DEVEDOR E CONCURSO DEl 
CREDORES 

Arts. 1.848 a 1. 853 
Os arts. I. 848 a I. 853 traduzem com cla-

reza a insolvencio, do devedor por obrigação 
civil. 

A distincção entre o estado de fallencia e 
de insolvencia caracterisa-se pela fórma se-
guinte: 

A insolvencia é o estado de um devedor 
não commerciante. cujo passivo excede ao 
activo; a fallencia resulta do unico facto ~a 
cessação dos pagamentos. ( Boudry Lacantt-
nerie). -

Deduz-se da.s definições acima expostas 
que, mesmo no caso de haver um passivo 
superior ao activo, verifica-se a fallencia 
pela cessação dos pagamentos, o que não 
acontece na insolvencia. 

Um dos e:lJeitos, on antes, o principal effeito 
da insolvencia é o de tornarem-se logo exi-
gi v eis todas as obrigações do devedor. 

O Codigo Civil Francez no seu art. 1.188 
priva o devedor do direito dos beneficios do 
prazo, quando é aberta sua fallencia ou 
quando se enfranquecem as garantias que 
foram dadas por con tracto ao credor. 

O beneficio do prazo cessa com a fallencia 
e, portanto, com a insolvencia para o fim de 
estabelecer-se a garantia commum entre os 
credores. · 

Pothier ensina: 
« O prazo que o credor concede ao devedor 

tem pot• fundamento a confiança em sua sol-
vabilidade ; faltando esse fundamento, cessa o 
effeito do prazo. » 

Do que acabamos de considerar resulta.: 
O Projecto do Codigo, embora prevendo 

varias hypotheses da insolvencia, deixou de 
estabelecer o caso principal de ser a insul-
vencia promovida por qualquer credor fóra 
dos casos estabelecidos. 

E com effeito, sendo tres os casos que o 
Projecto dispõe para ser requerida a insol-
vencia, a saber: 

1 o, que o credor seja demamlado por di-
vidas que absorvam a totalidtt<le do pas-
sivo; 

2•, alienações clandestinas ou simuladas 
de seus bens ; · 

3", abandonar clandestinamente o seu do· 
micilio. 

E' claro quo o caso principal não está 
previsto. Como dissemos acima, o que cara-
cterisa a insolvencitt é a inferior·idade do 
act.ivo sobre o passivo, de onde se conclue 
q:ue, mesmo não se dando a llypothese dos 

ns. l, 2 e 3 do art. 1.852, ainda assim pôde 
estar insolvavel o devedor. 

A insolvencia, pois, a não se acceitar a 
emenda ao Projecto, não traria as vantagens 
que podem e devem apparecer para garan-
tia do credor. Muitas vezes póde verificar-
se a hypothese de não ser o devedor executa-
do por dividas que absorvam o seu activo, 
mas que de far.:to o devedor possua menos 
do que deve. 

Declarada a insolvencia, cessa o beneficio 
do prazo, todos os credores podem se apre-
sentar discutindo seus direitos e exigindo o 
cumprimento das obrigações das quaes são 
portadores e evitando se os onus de uma 
execução, que só a poucos aproveita, para 
o ft m de todos gozarem dos mesmos bene-
ficios, participanJo dos prejuízos com igual-
dade. 

Do exposto resulta que o Projecto do Co· 
digo está nessa parte incompleto, devendo 
constar mais a seguinte disposição, que em 
emenda propomos: 

Que os bens que possue não bastem 
pa1·a pagamento das suas obrigações, 

Lembraremos finalmente, quanto á redac-
ção do art. ,1. 851 a seguinte modificação: 

Ao envez de: 
A declaração ela insolvencia néio im-

porta a t1·ans(erencia elos ·bens do de-
vedor para seus credores ; mas dá a 
estes o dire.ito de tomar posse elos mesmos 
bens e ele fazel-os vender· pam seu paga-
mento. 

O seguinte: 
A declaraçõ.o da insolvencia não importa 

a transferencia dos bens' clJ cleveclor pcwa 
seus credores, mas clá a estes o direito drt 
detenção elos mesmos bens e de {azel-os 
veucler para seu pagamento. 

O motivo que ponderou em nossa mo-
desta opinião para offerecer a emenda é 
fucil de se a pprehender. 

A propriedade da expressão foi sempre a 
primeira condição para clareza, e em se tra· 
tando de um Codigo sobreleva essa razão até 
quauto á significação proxima ou remota dos 
termos . 

A palavl'a PossE, empregada pelo autor, não 
significa mais do que a simples detenção para 
o effeito da alienação; portanto, por que não 
se emprega a palavra detenção~ 

Finalmente, a insolvencia não importa na 
transferencia da propriedade, como dispõe o 
artigo citado. . 

Occorre ainda notar que, mesmo depois de 
declarada a insolvencia, póde se extinguir 
pela remissilo das obrigaç~es. 
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SfCCÇAO II 

Arts. 1. 854 a 1.871 

Não é uma novidade no Direito Patrio o 
beneficio da ces>ão de bcn~, previsto pelo Pro-
jecto do Couigo C i vil. 

Já a Or·d., liv. 4•, tit. 74, dispõe sobre 
cessi'ío d'ó bens como um beneficio consag rado 
pela legislaçi'ío, afim de que o devedor de 
b:nt fé, demonstrando voluntaria ou judicial-
mente a seus credores que a razão do oito 
cumprimento de suas obrigações era não o 
dólo, mas o infortunio, ob tinha delles, ou 
por sentença judicial, permissão para co-
meçar de novo a sua vida e ficnr com alguns 
bens para alimentar-se, sem aliás exonera r-se 
do pagamento, do restante, a que estava su-
jeito, logo qne adquirisse novos recursos. 

Fazia-se indíspensttvel que por meio de um 
inventario demonstrasse quaes os bens que 
possuía, a,ntes " de con trahir as di vidas e as 
adversidades que lhe sobrevieram. 

Aos credores ficava livre a impugnação ; 
mas, reconhecida a boa fé, o beneficio de cessão 
era-Jhe garantido. ( Cod . Philippino, nota á 
cit. Ord . ) 

N [!, secção 2", arts. 1. 851 a I. 871, o Pro-
jecto cuida da cessão de beus, tanto amigavel, 
como judicial . 

Reproduz com pequenas alterações a secção 
2", arts. 1.277 a 1.29! do Projecto Coelho 
Rodrigues. 

Em tratando-se da cessão de bens ami-
ga.vel, que o codigo Civil Francez denomina 
de cessão voluntaria ( art. I .267 ), parece 
que nada precisamos dizer. 

E' o verdadeiro abandono do pa.trimonin 
do devedur em favor dos credores, ou antes o 
resultado de uma convenção livremente es-
tipuladtt entre o devedor e seus credores, e 
como tudo depende da vontade, da unanimi-
dade dos credores, parece, que dost'arte, não 
exis te grande vantagem em se e:>tabelecer 
como disposição legal. 

Como, porém, inconveniente não h a, e já 
que a cessão judicial tem sua razão ele ser , 
é domais que permaneç ~lm os arts. 1.854 e 
1.855. 

Baudry Lecantinerie,citamlo a lei fl'anceza 
de 22 de julho de 1867, que supprimiu a 
pri ~ão por divida em materia commercial, 
c i vil e contra estrangeiros - conclue que, á 
vista. de t aes disposições, a cesEão j uclicial 
tem uma existencia ephemer,, na legislação 
frn.nceza. 

Poderíamos reproduziras mesmas palavras 
em relação ao projecto, si vantagens não oc-
cor ressem ao devedor na hypo these de ser ac-
ce i ta a cessão . 

Em virtude c~a lei de :20 de junho de I 774, 

§ l 9, in fin e, explicada depois pela de 18 de 
agosto do mesmo anno, cahiu em desuw a 
pt·isão dos devedores insolvavei~ , embora, 
como di z o conselheiro Canclido Mendes 
( Cod. Philippino ), o Ass. limitasse o bene-
!icio aos tlevedores de boa fé, não havendo a 
largueza que se tem dado á doutrina do Ass. 
em questão. 

. Es8a i11telligencia auctoriwu a muitos ju-
rlstas, e de entre elles Mello FreirE>, a con-
si_clerar inutil a cessão ; Ferreira Borges, no 
DICc. J. Commerc1al, sustontando a existencia 
cte cessão de bens no nosso direito , é tambem 
da opinião de Mello Freire. 

O cvnselheiro Candi1o Meados sustenta a 
utilidade ele cessão de bens « porque o de-
vedor honesto e pundonoroso, hoje que a cen-
sur;1 campêa. sem obstaculos, não póde t er a. 
insensat er. de não r eclamar esse beneficio. 

Assim ainda se manifes tam Conêa Telles 
e Almeida e Souza. 

Acceitando, pois, a.s opiniões uos autores 
citados c mais as abundantes notas do Codigo 
Philipp.i!JO, opinamos pela approvação ctus 
arts. 1.854 e 1.871. 

SECÇI\.0 III 

DA I N30LV [NCI A l>~CLA R ADA JU D!C!ALMBNTE 

Arts. 1.872 1. 880 

Tratpu ~ P~oJecto do Codigo da iusol vencia 
declar<\da JUdiCmlmente, como consequoncia 
da recr'lsa da ce5são de bens. 

_Nos ~trts._ 1.8-18 a !'.853, que dispoem sobre 
a wsol,r.enc1a do devedor, já nos manifestámos 
a respqi~o do assumpto. . 

O Pr1oJecto Coelho Rodr1gues equipara o 
devedor insolvavel ao prodigo, estabelecendo 
dest'ar·~e. uma penalidade. . 

O P!10Jecto que estu~amos ehmina, no 
nossso ,entender, com razao, semelhante pena-
lidade . · 

E, como não encontra.mos defeitos no fundo 
e na fó'rrna, nada se nos afigura necessario 
adian l ~tr além do que dissemos na secção 1" . 

SI!:CÇÃO IV 

P lt~Lo'ERE~C!AS El PRTVlLI!!mOS 

· A p~·eferencia é a deci~ão pela qual no con · 
curso de credores C:o mesmo devedor, communs 
sobre 03 bens deste ou sobre o seu pro-
du·:to dá-se primazia a quem tem melhot• 
direito (Pereira e Eouza ) . Dessa defin içiio 
decornl a existencia dos privilegias entre os 
credorE,lS. 

. ' 
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Os credores se dividem em tres classes, a Foi codificado tudo quanto já possuímos 
saber: com as modificações que o direito exige no 

Hypothecario3, Privilegiados á -Chirogra- momento actual. 
phat·ios. Os direitos que nascem da natureza do 

O Projecto eliminou o Cap. 2°, Secção 2a titulo não podiam deixa·r de ser respeitados 
do Projecto Coelho Rodrigues1 que trata da na legislação de um povo culto. 
discriminação e liquidação dos bens da mussa., E' <JSte o parecer, que sujeitamos aos dou-
incluindo· o no capitulo a11terior1 que dispõe tos, certos da sua deficiencia, que se funda 
soure a in sol vencia declarada j udicialmellte. na estreiteza do tempo paea est-udar ma terias 

&' verde~ de que, quanto á di ~criminaçilo, o de tanta relevancia alliadaá incompetencia do 
Projecto Coelho Rodrigues contém mais ela- seu autor. 
rez<1, e até nos abalançaremos a dizer que está Capital Federal. Sala das sessões, 14 de 

cuidou de toda a ma- setembro de 190!.- Milciades Mario de Sá 
Freire, Deputado pelo Districto Federal. 

mais methôdiúo. 
O Projecto, porém, 

teria. 

Vol, III 21 
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PARECER 
DO 

Sr. Alfredo Pinto 

LIVRO IV 
Direit;ú das-fS'iluccessões 

(Arts. 1898 a 2020) 

Pa1·ecer 

O direito das successõcs reguhvl.o no Li-
vro IV da Parte Especial do Projccto do Co· 
uigo Civil Braziloiro, sujeito a exame da 
Commissão da Camara dos Deputados, at-
testa, felizmente, que o moderno espírito_ do 
Direito Civil influenciou a olaboração da-
quelles preceitos que, om todas a.s naciona-
lidades, corporificam os dons factos primoe-
diaes da. sua propria existencia : a Família 
e a P1·opriedade. Dahi, o profundo asserto 
do Cogliolo : (l) 

~Pouco a pouco a he1·cditas se libertou 
elos sac1·a e tornou-se tambem civil· 
l'azõcs economica.s o familiares dera~ 
<t base ao novo direito successorio. 

As crit-icas soc.ialisticas se arrernossa-
l'ltffi tambom contrn, a succossão · mas 
a razão de '81' elo dit·oito n, succede{· está 
e1~ cluas instituiçõ s combinadas : a p?·o-
pn.odade e a familia. Todo o odificio tle 
nosso direito pl'ivado é admit'avelmente 
harmon~oo. o entre todas as Stlas partos 
ha um 111ttu10 conscnsus; em torno delle 
se f\l'mou a .sociedade civil dos povos 
onropous, do iorma quo mudar poh~ raiz 
uma pttrt s ria rnudar r volver a 
peoprla sociodn,de.» 

(l) Ph. do Dir. PJ·iv. tnttl. Bsllinoltt, 
pa.g. 2DtL 

Desde o culto dos antepassados, traduzido 
nas ceremonias e nos sac1·i(icios mais extra-
vagantes, em _Eonra dos mortos, para justi-
ficar a successao, até os actuaes princípios 
formulados á sombra do direito-« que é um 
producto da cultura humana», esse instituto 
tem girado sempre em torno da mais acceu-
tuada. solidariedade representada mesmo no 
per.iodo inicial do patriarchado, que Sumuer 
Mame e}evou á altura de uma theoria, assen-
tando a origem da sociedade em familias 
diversas, cujos membros permanecem unidos 
sob a autoridade e a protecção do mais velho 
do~ ascqndentes masculinos. 

,<E' o homem mais sn.bio e mais forte 
que governa. Elle guarda zelosamente 
sua .ou suas esposas ; os que estão sob n. 
sua proteoção vivem no mesmo pé elo 
ign<J,ldn.do.» 

E é por isto que todos os codigos contom-
pla.m e l'egulam a successci'o como um podo-
ro~o faetor da perpetuida.de da familia., 
umda e forte atravez dos tempos, consti-
tuindo mesmo a sociedade politica ou a re-
união de muitos indivíduos e famílias vi-
ve_ndo juntamente som terem, entretanto, a 
or1gom commum o o predomínio dos laços 
elo sangue . 

Acceita incontroversamentc, como ficou 
dito, ~ cohesão ~o~ dous factos primordiaes 
da exlst()ncw. soma.l- a familia e a p1·op1·ie-
dade, é ~laro, quo só uma solução era :iitcul· 
ta.da ao direito : con ignar outro os modos 
de acquisição e transmissão do domínio <t 
:mc;cessão e fazer do ho1·dei?·o o representante 
do de wjus, o seu continuador no uso e 
goso do patrimonio o nos encargos assumidos 
-t>ltm ·oires heriJt'lt:lates. 

\ 
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O direito das successõos não é, portanto, 
uma conscquencia de preconceitos quo con-
corram para a improductividade do patri-
monio alheio ; é antes uma consequencia 
logica dos direitos da família, uma evolução 
da propriedade partilhada em beneficio da 
communhão geral ou do Estado. 

Emprestam brilho a esta affirmativa as 
phrases do douto e illustre professor, autor 
do projecto ·submettido a exame do Parla.-
mento Brazileiro : 

« Juristas o philosophos ha, para os 
quaes o direito hereditario é uma crea-
ção obnoxia da loi que deve, quanto an-
tes, ser eliminada. Montesquieu achava 
«que a lei natural ordenava aos paes 
que alimentassem os seus filhos, mas 
não os obrigava a fazel-os herdeiros,.. 
Augusto Comte, julgando immoral a 
successão legitima, dizia, por seu turno, 
que, no estado normal da civilisaçã.o, os 
filhos, «depois de receberem uma edu-
cação completa não deviam esperar dos 
paes, qualquer que fosse a sua fortuna, 
sinão o auxilio indispensavel para a hon-
rosa inauguração da carreira que esco-
lhessem. 

A origem da riqueza, sendo social, em 
proveito da sociedade deveria reverter, 
com o fallecimento dos indivíduos que 
a detinham. Stuart Mill, ao passo que 
justifica a successão testamentaria e 
contractual, oppõe-se tenazmente á sue-
cessão iutestada, principalmente quando 
esta vae beneficiar parentes collateraes. 
Outros escriptores ·tecm insistido nas 
mesmas idéas depreciativas do direito 
heroditario, preparando assim o ter-
reno para a propaganda dos socialistas 
de todos os matizes que, por seu lado, 
quebram lanças pela abolição da sue-
cessão causa mm·tis em proveito dos in-
divíduos. 

Mas as razões allegadas por esses pen-
sadores não teem logrado convencer 
os legisladores dos düferentes paizes da 
terra. E' que cülas, fundando-se em 
observações incompletas da vida social, 
não traduzem a verJade; attendendo a 
certas injustiças, infelizmente incrusta-
das nas lei~ civis, procuram salval-as 
pela applicação de umremedio violento, 
de eifeitos m<dS funestos do que o mal 
que pretendem extirpar. 

E' indubitavel que não é sómente por 
egoísmo que o individuo se afadiga 
na conquista dos bens, augmentando a 
riquoz:1 social; maior estimulo é, por 
certo, o cuidado com a prole e o con-
jugo ; c aio da mais que o grupo social 
de onde fosse lJa;nido o direito suecos-

sorio veria faltar-lhe a base economica 
da existencia, porque, si voltarmos ao 
communismo primitivo restabelecere-
mos as mesmas dolorosas contingencias 
de que conseguiu emergir a humanidade 
aJlóS lutas asperr•imas.» (2) 

O Projecto, acrisolando ainda essa con-
cepção vasta e humana, não perfilhou al-
gumas das extravagancias do direito vigente 
quanto á successão e aos díreitos da. família. 

Sem romper de todo com as tradições da 
nossa vida civil, que as reformas radicaes 
podem prejudicar e convulsionar, poderemos 
conseguir para ella uma nova phase de evi-
dente progresso, repudiando a desigualdade 
nas relações de direito entre os represEm-
tantas do que fallfi)ce intest'ado; ampliando a 
faculdade de dispôr do patrimonlo por testa-
mento ; ele-vando a posição da mulher no lar 
domestico; instituindo o regimen da equi-
t.lade entre os filhos legítimos e os naturaes, 
sem ainda as odiosas e deprimentes distin-
cções entre estes, condemnados, quando es-
put·ios a responderem iniquamente pelas 
faltas de paes desnaturados. 

O livro IV do Projecto do Dr. Clovis Bevi-
laquà, polemos dizel-o, inspirou-se nos co-
digas modernos, sobre um dos quaes- o 
Italiano-proferiu Gide, o inspirador da Lei 
Franceza, ele 9 de março de 1891, a seguinte 
sentença: 

«A lei italiana reiterou sabiamente os 
princípios de equidade natural, em 
gr·ande parte consagrados, ha treze se-
culos, nas novellas de Justiniano.:. 

As questões de detalho e as pequenás di-
v'ergencias de doutrina não empallidecem o 
valor da obra, que attendeu,o mais póssivel, 
ás exigencias d<J,. civilização e· irão clesprezóu 
os exemplos das na~ões que conseguirà.m ho-
diernamente codificar o s'eu direito civil em 
um bello movimento de patriotísmb que, por 
certo, não faltará ao Congresso Nacional. 

TITULO I 

SUCCESÃO EM GERAL 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

_Art. 1898-Este artigo formula a defini-
çao do que sejam herança, hcr,leiro e lega-
tario. 

(2)Clovis Bcvilaqua-I>iroito dü.S s'Í.tccessões, 
pag. 12. 



164 CODIGO CiVIL BRAZILElRO 

O projecto primitivo teve a mesma pre-
occupação, comquanto em termos mais 
concisos. 

Si outras razões de orJem jurídica não 
confirmassem a impropriedade de difinições 
meramente escolas •icas no corpo de um Co-
digo, o simples confronto das opiniões tra-
duzidas nos Projectos Coelho Rodrigues, 
Clovis Bevilaqua c t:.a Commissão Revisora 
autorizava o receio notado. 

o primeiro uefiniu : 
«Considera-se herança todo o activo e 

passivo de uma pessoa fallecida, e her-
deiro aquelle a quem compete succeder-
lhe. » (Art. 2391). 

O segundo: 
«Considera-se herança todo o activo e 

pass ivo de uma pessoa fallecida e her-
deiro aquelle a quem se transfere a tota-
lidaue do acervo hereditario ou uma 
quota parte delle. » (Art. 1728.) 

O terceiro : 
Considera-se herança a universali-

dade dos bens, direitos e obrigacões de 
uma pessoa fqllecida ; henlei1·o, aquelle 
que succede na totalidade da he1·ança ou 
em pa1·te della, sem detenninação de 
valor ou de o~jecto ; e legatario aquelte 
em cujo favo?' o testado1· dispõe de valor 
ou objectos determinados ou de ce1·ta parte 
delles. » ( P l'Oj. Rev. , a:rt. 1898.) 

Ora, si jueisconsultos de nota, no recesso 
do gabinete e preoccupados exc1usi vamente 
com o ideal de fiemarem a boa e sã uoutrina, 
condensando-a em uma disposição clara e 
explícita, uivergil'am de ma.neit·a tão }H'O-
funda, o que será na pratica tal disposição 
quando sujeita aos embates uo interesse in·· 
clividual e ao capricho dos litigantes ! 

A concepção da illustrada Commissão Re-
visora foi baurüla na doutrina de Laurent: 
(T. VII, n. 447). 

«0 patrimonio cl,e uma pessoa é o con-
junto de seus cli1·eitos e de suas ob1·igações , 
a universalidade jurídica de seus bens. 

A successao ou a herança é o conjunto 
elos bens que ella deixa por seu falleci -
mento.» 

Todos veem, portanto, ·que o conceito do 
sabia civilista é ue caracter theorico ; não 
constitue uma regra incontroversa de uireito, 
uma lei positiva como edta, por exemplo : 
a successao abre-se pela moTle do de cujtts, 
que todos os povos e todos os cocligos accei-
tam, embora com alteração de palavras. 

«Ainda mais nas fontes romam.Lti, como nos 
autores modernos, a terminologia não se 
acha rigorosamente expurgada de vacilla-

ç ões, e os dous vocabulos- herança e sue-

cessao- apresentam-se como equivalentes ; 
(3) e si assim é- o legislador não pôde nem 
deve emmaranbar-se,quando e tatue os prin-
cípios basicos em que se firmam as re-
lações jurídicas, no labyrintho t.as idéas 
a bs tractas . 

Um exemplo mais corrobora essa obser-
vação. · 

Pothier deu da s·uccessc/o a definição acceita 
pelo Projecto primitivo para a herança, 
quan,.o o pl'oprio autor do cit<tdo Projecto 
não admitte a confusão dos termos : 

«Successao, deflntu o immortal civi-
lista, e a t?·ansmissão de todos os direitos 
activos e passivos do clefttnto na pessoa elo 
seu he1·dewo. » 

Nesse sentido, como dizem Lacantinerie 
e Wahl (4), não se compreheude a trans-
missão universal L!.o patrimonio de uma 
p~ssoa. mol'ta. a uma pessoa sobreviva que a 
lel Les1gna e que se chama herdeiro. 

A significação cJ.o termo S!tccessão como 
synonimo de he1·ança é outra o assim com-
prehendeu o citado Pothiet•, defininJ.o-a : 

«A universalidade elos cli?·eitos activos 
e passivos de um defunto, considemclo 
mdependentemente ela transmissao qtte se 
tenha fezto na pessoa do herdei1·o.» 

Convem a.;,optar no Codigo Civil dis-
tincções tão metapbysicas e textos tão ne-
bulosos? 
D~ c~r~o 1 que não. A vigoram este parecer 

as JUUlCIO~as observações, sobre o Projecto, 
offerec1uas pela douta. Congregação da Facul-
dade Livrf1L.e Direito da cill.ade do Rio de 
Janeiro: 

« A difficuldade das definições, ma.xime 
em um Codigo Civil que deve ser de 
1·edacçc'io límpida e não indecisct torna-se 
sensível no Projecto, no art . i898 . Este 
artigo ocqupa-se unicamente em defmir 
o que sejfL he1·ança, herdei1·o e legata1·io. 
A primeina observação a fazee-se é <t • e-
guinte: por que definir o que é herança em 
um codigo elaborado depois de tantos outros 
que. teem .P~ocurado evüa.F este defeito 1 Um 
cod1go, dilúa Rousset, nao é um livro de 
Direito. 

A lei antena ou p?·ohibe; o livro ensina. 
A missõ,o do legislado?· e a do p1·otessor 

differem essencialmente. No art. rsgs defi-
ne-se inco).llpletamente o que seja he1·ança, 
além de confundil-a com a successiio nas 
disposições subsequentes. Não é a her~nça, 
a unwersa~zdade dos bens, di?·eitos e obrigações 
de uma pe~sca faltecida, como ahi se diz, pois 

(3) Clovis-Dir. das Succ., 12-17. 
( 4) Succrssions, vol. I, pag. 60. 

· ~ 
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pela s~tccesscío não se transmittem ao hee-
deiro os di?·eito s e obrigações personalíssimos. 
Ao l1eedeit'o atti ngem as obcigaçõe3 oriundas 
de factos illicitos . 

No silencio desta disposição não está. pro-
vista essa essencial distinc ão scientifica, 
claramente formulada pelo illustrado autoe 
do P1·ojecto no aet. 1730. 

Portanto, si tem de persistir no Codigo o 
art 1898, é indispens;wel completai o, 
accrescentando á. palavra ob1·igações as seguin-
tes: ncío per sonalis si mas . 

Mas ainda assim não ficará. completa a 
definição de herança, poeque nesta se devem 
comprehender as obrigações ot·iunclas de factos 
illicitos, e para evitar e ;ta lacuna seria ne-
cos~ario accrescentar: excepto as oriundas 
de factos illicBos. 

Tal definição, porém, 6 excusada; o mais 
notavel dos codigos modernos, o allemão, 
define porventura o que seja herança~ 
Não. 

No art. 1749, com que se abre o liveo V, 
segundo' a traducção de Grasserie, diz sim-
plesmente: 

« Pela. morte de uma pessoa (abertura da 
successão), seu patrimonio, como universali-
dade (successão), passa a. uma ou mais pessoas 
(herdeiros). 

Definiu-a o Cocligo Italiano? Não. 
O a1·t. 720 diz laconicamente, <:L brindo o 

titulo cias srrccessões : 
«As succGssões são deferidas pela lei ou 

Ora, esta definição, diz o sabio mestre, 
não é scientificamente- exacta, porque a. 
successão é transmissão dos direitos 
acti vos e passivos do defunto para a 
pessoa do herdeiro, e não a univenalidaáe 
dos mesmos di?·eitos, que é o que consti-
tue a he1·ança (Inst. L. 22, art. 2°, n. 4.) 
« Herança e successão, sendo, portanto, 
cousas essencialmente differe:i:ltes, tendo 
sido definida a primeira , ora absoluta-
mente necessario definir a segunda, para 
não crear confusões no direito mo-
derno.» 

Em vista do exposto, é mais acertado 
acceitar, em substituição ao dispositivo im-
pugnado, a redacção do que se contém no 
art. 1716 da Consolidação da.1 Leis Civis do 
illustre Dr. Carlos de Carvalho (art. 1922, 
Cod. ·Allemão.) 

«Pela morte de uma pessoa o~t pela 
installaçfto da successtío provisot·ia do 
ausente, se !t patrimonio passa com uni· 
versalidade ctos seus herdeiros.» 

(Art. l90l.) Esta disposiçãonãoalterou o 
dil'eito vigente. 

«Os 'herdeiros necessarios teem direito 
a duas partes dos bens do testadOJ', que 
só pódo dispor da sua terça. (Teixeira 
de Freitas, Cons. das Leis Civis, 
art. l 008. )» 

pot• test<1mento. » -
Tambem 0 Cocligo hespanhol de 1889, e 0 Convém revogar no todo ou em parte a 

belga. não definem a herança e menos ainda restricç'í.o que a legislação vigente e o Pro-
a successão e nem tão pouco 0 Codigo por- jacte sanccionam, acomp<tnhando os codigos 
t das nações cultas, Que consagram a reser·va 
uguez. hereclitaria como um fhcto decorrente da Nenhum destes codigos definiu, porque 

est1t palavra, que existe nas lioguas, com propria estabilidade da. familia e dos laços 
significação geralmente conhecida, não póde de sangue? E' o que pretendemos examinar 

l fi d 'fi - em synthese. ser c e oi a por ter sigm caçao p?·opr·ia , fixa, Determinando que o testador só possa 
determinada que a distingue de qualquee outro vocabu lo. , dispor do uma parte dos seus bens quando 

Além dis ·o, a definição de he?·ança vem lho sobrevivam herdeiros necessat·ios, os le· 
CI'ear, nas disposiçõ3s subscquentes do Codigo, ~isladores não se deixam fascinetr pela~ ~he_!)
duvidas muito séeias ~obre as dilferenças rws que_ combate~? . q~alquer ,conCilr~ç.ao 
jurídicas que existem entre herança e sue- entre a ltb~rdade wdn:rdual e o~ .~rmCipws 
cessGío,-o que não foi de certo objecto de. funda~entaes dos d~rettos ela {amtlta. . 
co"'itação dos illustres revisores . J Seguwdo essa norm.a de conducta, JUl-

o. . . gamos, en tretanto, ma1s consentaneo com o 
.st. a herança ~a umver~altdade de_bens, moderno espírito do Direito Civil o com as 

dt?·ettos ou obngaçoes, o que e a successao ~ expansões Lla liberdade, c1ue o regimen repu-
São princípios muitíssimo conhecidos: blicano proclama, ampliar a quota dispo-

A herança é o patrin:J.onio do defunto com nível, acceüantlo, de preferencia, a opinião do 
todos os seus encargos (Malllenbrefeck·Dontr, Dr. Coelho Rodrigues exarada nos arts. 2393 
Pandect. Part. Spec. L. 5o, Cap. fio§ 614), e 2499 do seu Projecto do Codigo Civil, que 
sendo que, respectivamente considerada, diz a referida quota elevav<t. á. metade dos bens, 
Ramalho, em suas Inst. Orphaoologicas, se pertencendo a outra metatle aos herdeiros 
de·fine a successao em todos os direitos que legítimos, isto é, aos descendentes, ascen-
tinha o defunto ao tempo de sua mol'te (Dig. dentes e conjuga sobrevivente, nos termos 
liv. 50, tit. 16, fl. 24 tit. 17, fi. 62.j- do actual projecto, art. 2086. 
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. Perlustrado!! os me.ihores codigos, depre-
heude-se que esse limite traçado ao testador 
encontra a mais completa justificação. 

A quota disponivel estabelecida no Cod. 
Civ. Portugu~z (arts . 1784 e seguintes) é de 
um terço dos bens do testador, si ell€1 ti ver 
descendentes ou ascendentc;Js do primeiro 
gráo ; sendo os ascend()ntes do segundo gráo 
em diante, · é da metade; o Cqd. Hespanhol 
segue a mesma regra (art. 806 a 810; pelo 
dir!)ito francez e belga a porção disponi,el 
comprehende a metade dos bens do testador 
si, por sua morte, ficar sómente um filho ; 
um terço si ficarem dous e um quarto si 
ficarem mais de dous (Cod. francez, art. 913; 
belga, ar~. 913.) · 

Pelo direito italiano, a porção dispçni,el 
abrange a metade dos bens do testador, si este 
deixa descendentes legítimos, ~egitimados ou 
filhos adoptivos. (Cod . , arts. 805 e 806.) Si 
o testador deixa sómente ascendentes, póde 
dispor de dous terços dos bens. (Art. 807. ) 

c O legislador italiano, diz em traços 
de mestre o erudíto Cimbali, (5), rea-
lizou nesta ma teria uma reforma pro-
fundamente radical, de harmonia com 
outras legisla.ções. Adaptando, antes de 
tudo, o systema do Codigo das Duas Si-
ciUas e por elle propagado, o legislador 
italiano, estabeleceu uma quota firoa e 
inva,niq. vel, como reserva, em fa vol! dos 
descendEJ.ntes e ascendentes lt'lgitimos, 
qualquer que fosse o seu numero, afas-
tando-se por esse modo da doutrina tra-
dicional 'do direito romano, adoptada 
com alguma variante, rolativn.rneute á 
entidn.do dà quota, pelo Codigo Civil 
francez e pelo sardo ». 

E' claro, portanto, que a quota fixa, ape-
zar da critica de Gianturco (13) que consi-
dera, sem razão, tal systema economica-
mente desastroso, quando concorrem muitos 
herdeiros, é o mais racional e equitativo ; a 
quota variave~. sim, póde produzir não pe-
quenas irregulai'idades na distribuição da 
herança. 

Qual a solução dada pelo Codigo alle-
mão1 

Acompanhando a corrente do direito ita-
liano, acceitou tambom a rese?·va he1·editaria 
em proveito dos descendentes, ascendentes 
(pai e niãi) o do conjugo sobrevivente. 

A quota disponível é fixa e uniforme . Cal-
cula-se individualmente para cada reserva-
tario, sempre da metdde da sua _parte ab in-
testato. (Art . 2303) , 

(5) No. ph . Direito Civil-tra9.. Adherbal 
de Carvalho. pag. 318. • 

(13) · Del.dirito dcJlo ~ucce~Jsioni , pg , 251. 

Este Codigo, portanto, que, na linguagem 
de La Grasserie, juridicn,rnente abriu o se-
culo XX, não se deixou embalar pelas illu-
sões das thcorias radicaes, bellas na verdade, 
mas de elfeitos praticos duvidosos. 

Ao art. 1901 foram apresentadas as se-
guintes emendas : 

1.a «Supprimam-se as palavras- ..• 
mas si só houver herdeú·os necessa1·ios, o 
testador não poclerd dispo1· de mais que a 
terça dos seus bens. - Adolpho Gordo. -· 
Fausto Cardoso. 

2a. Substitua-se o art . 1901 do Proje-
cto pelo art. 1398 do Ptojecto do Codi.go 
Civil Brazileiro de Felicio dos Santos, 
que é o seguinte : «Só te1·d logar á sue-
cessão legitima faltando a testementa?·ia». 
-Alfredo Vm·ella.- F. Alencastro. -
Campos Cartie1· . - Barbosa Lima. - Soa-
res dos Santos.» 

O proposito das referidas emendas é o de 
justificar a mais ampla liberdade de testar 
e repudiar a reserva hereditaria estatuída. 
no Projeto que, neste ponto, respeitou o di-
reito vigente. 

A qúestão é transcendente ; tem pre-
occupado juristas, economistas e philoso-
phos ; presta-se conseguintemente a uma 
longa explanação, que este parecer não com-
porta. 

Proselytos das doutrinas prégadas nesse 
particular por Leon Donat, Le Play, Moli-
nari c outro~ (7) os illustros deputados si-
gnatarios daa referidas em~nd.as rompem 
com a doutrina de todos os codigos, profli-
gam a obra de tantas legislações uniformes 
no conceito qtte architectaram da liberdv,de 
de testa,r, sq acceita, 13em restricções, pela 
Ingü_tterrra, pe~os E;st~dos Unidos o p~lo 
Mexwo. 

o~ mai~ modernos civilistas qu~ no ter-
reno das theo~·ias com batom ~cientificamente 
p~la conquistor dos mais li beraes princípios, 
n11o c.hegam ~P ex~remo do um perigoso ra-
dwa\Ismo nas relações do Direito da Familia, 
raJicalism,o que não se coaduna com a ín-
dole e tradiçõ13.s do nosao povo. 

E' precise dizer, desde logo, que Felicip dos 
Santos, citado pelos dignos signata~·los cia 
segunda emenda, não lhes póde servir de 
amparo. Bast~ ler-Se o commentn.rio do mui·· 
nente jurisco.psulto mineiro ao art. 1667 
do sou Projeci;u, para concluir-se que a sua 
opinião foi profundamente adversa d. I'e-
forma suggorida â Camara. 

Aí_!ll:mar Ç!.U~ o Instituto da 9uota disponí-
vel e maclmts~nrel em nosso direito, porque 

(~)La Pollf. Exp . pg . , 217; - LaRcf. 
Soctale . 
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na secção quo tem por epigraphe Declaração 
de direitos, a Constituição da Republica 
firmou (n.rt. 72, § 17) o so;omno compro-
misso de manter o direito de propriedade 
em toda a sua plenitude, salvo desapropria-
ção por necessidade ou utilidade publica, 
mediante prévia indemnisação - é levar 
muito longe a interpretação extensiva. desse 
texto legal, interpretação da qual resultaria 
o desmoronamento de todo o edificio do di-
reito civil patrio. 

O que é o direito- norma agendi - sinão 
uma restricção da liberdade individual den-
tro dos limito~ traçados pelo justo e pelo ho-
nesto~ 

Si a determinação · da quotn. disponível é 
um attentado a essa liberdade, tambem o 
serão : a modalidade dos actos jurídicos, as 
disposições que reg.em as doações inter vivos, 
o regimen dos bens no casamento, os direi-
tos o deveres entre os conjuges. 

A successão não t; um acto do usurpação, 
é antes um dos modos de adquirir o domini6 
(art. 620, Projecto); a morte de uma pessoa 
extingue nella seus direitos de fc~,milia, mas 
quanto aos direitos sobre os seus bens, elles 

. se transmittem em gerai d. outras pes-
soas. (8) 

Assim toem interpretado e resolvido todas 
as legislações, sem embargo de disposições 
identicas ás do nosso codigo político. 

Os rria.is intransigentes adeptos da liber-
dade testamentar ia fa~em-lhe subti1mcnte 
restricções. Este asserto tem a mais com-
pleta demonstração na propeia opini[o dos 
illustres deputados Srs. Adolpho Gordo e 
Fausto Cardoso, que propõem a seguinte 
emenda complementar : 

« I/épois do art. 2039, acurescente-sé 
-Art. O testador que tiver de&cen-
dentes oti as-cendentes ou cdhjuge suc-
cessivel, não póde dispor de mais da 
terça de seus bens em favor de qualquer 
corporação rPligiosa óu de qualquer 
tuembró de corporação religiosa ; às 
outras duas partes caliem aos descenden-
tes ou ascendentes ou a;o conjug1l, se'guh-
do o disposto no cáp. II do tit. :Zo deste 
livro. 

Paragrapho uni co. Calcula-se a por-
ção disponível pela somrrla dos bens 
existentes na época do fallecirnento do 
t estador, deduzidas as dividas passivas 
e as despezas do funeral. 

Art. Os filhos menores do testador, 
· excluidos da successão, terão direito a 
uma reseeva, que será destinada-ás des-
pczas· com a sua instrucção, educação 

- L'Evol. Ecou., pg. 432. 
{8) Laffayette- Dir. das Cousas, l, pag. 94. 

profissional e manutenção até a época. 
da maior idade . 

Paragrapho unico. Esta reserva será. 
arbitrada pelo juiz do inventario, de-
pois de ouvir o tutor dos menoróS e o 
curador geral dos orphãos, tendo em 
attenção o valor da successão e a im-
portancja daquellas despezas, que será. 
-catculada por peritos.» 

De modo que im làdo da plena liberdade 
de testar surge a mais inconveniente deli-
mitação ao direito indiviçlual e a mais pa-
tente in'constitucionalidade flUO se pertende, 
talvez, attenuar :r,>elo rece1o do fanatismo, 
extorquindo os direitos hereditarios. 

Pois bem, não trilhará. mellior caminho 
o legislador que se proponha a amplil\.r 
a quota disponível sem a preóccupàção dà 
má applicação dá fortuna particular do tes-
tador que, dentro da lei, póde traÍlBmittil-a. 
a quem berri lhe pareça, mesmo ás corpo-
rações :Mligiosas que Íl.o nósso regimen po-
liiico não se destacám como pessoas ju-
rídicas das associações civis de qualquer 
ordem~ 

Indubitavelmente . 
A emenda inspirou-se propriámente em 

Leon Donat (~) , como é facil verificar-se. 
«Devo indicar; diz ó eminente pu.bli-

cista (8 bis), duas restricções que me 
parecem indispensaveis à liberdade de 
testar. 

«Assim, de ttm lado, os pov"Os livre., 
oppõeín embaraços legaes a tódo estab'ele-
ciménto de mão-morta; de outro 1ario, 
uma 1·eserva deve ser decretada em favor 
dos filhós menores, segundo as despezas 
quê exigirdo á stta éduoaçiio, aphntZiza-
gem profisSional e manutenção dté a época 
da maioridade ... 

E' porém o mesmo au~or que, moditlcan{lo 
o seu radicalismo e cbllocando-se como r:e 
Plá:y na situwção, toda especittl1 de advêrsa;-
rio das disposições dos arts. 826 e 832 do Co· 
digo Civil Francez, allega reflectidamente: 

« .•• A intervenção legal d.o Estado no 
testamento 1 as _ exagerações da jurispru-
dencia, à capac~dade de certos homens 
da lei imp@j:lem qiaria:qtente a~ combi-
nações multiplas em vir-liude das quaes 
os paes do familia, movidos por um sen-
timento conforme ão interE)sse publico, 
tentam co:qservar in,tacto o patrimonio 
formado á custa do seu suor, sem desco-
nhecerem em co usa alguma o. que lhes 
impõe o dever a r·espeito dos filhos e o 
que lhos aconselha a ternura. 

(9) La Politique Expérimentalc-pa.g. 234. 
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« O mal seria menor s-i o propr-ietario 
pudisse dispor em todos os casos da me-
t-!cle dos seus bens. Assim era antes da 
R evoluçito Franceza, a quota disponivel 
em todos os paües do sul, em que o cli-
~·eito romano vigorava, e tambem · nos pai-
zes do norte reg·idos pelos costumes de 
Pariz e de Orleans. Ella tem sido adapta-
da em nossos dias po1· m uitos Estados: en-
contramol-a nos Codigos do Cantito de Vaud 
da Pntssia, da Austria e da Italia.» 

Para o nosso raciocínio, portanto, é um 
broquel o conceito do proprio autor que 
inspirou os illustres Deputados. 

Estabelecida a quota fixa, sem restricções 
a crenças ou princípios religiosos, teremos 
melhor ol)servado as regras de direito e evi-
tado os futuros abusos na pratica quanto <t 
reserva destinada aos filhos menores, r eserva 
de difficil camputação nas partilhas. sobre-
carregadas de novas despezas e subordina-
das, como ficarão, ao arbitrio dos juizes tu-
tôres e peritos. 

Aos inconvenientes apontados con tra a de-
limitaçc"ío do. quota disponível obrigatoria, 
póde-se facilmente oppor outros, de supe-
rior alcance, á liberdade ampla de testar. 

A primeira, dizem, tolhe a evolução do ca-
pital; faz definhar as industrias; rouba ao 
hercleiro reservata!'io o amor ao trabalho e 
deixa-o á mercê da imprevidencia. 

Mas, da segunda, podem t~mbem resultar 
a imprevidencia e a injustiça dos chefes de 
família, testando em beneficio de estranhos, 
em detrimento da prole ; estabelecendo pre-
ferencias entre os filhos, o que equivale a 
abrir uma porta larga a dissenções e odios ; 
parcellando a propl'iedade para favorecer os 
que não se distinguem pela co,mpetencia pro-
fissional, e sim por um simulado a:ffecto dis-
pensado ao testador. · 

Planiol (lO) combatendo Le Play diz: 
«Seu systema contém, certamente, uma 

grande parte de utopia. Elle pretende res-
taurar a a.utóridade paterna concedendo ao 
pae o formidavel poder de transmittir to-
talmente o seu patrimonio a um só dos seus 
:filhos. Mas quem responderia que os paes 
:fizessem sempre um bom uso des~e podel' ? 
Não seria no mais digno que recahiria esse 
favor, frequentemente cego. Tem-se visto 
mães distinguirem áquelle dos seus filhos a 
quem o defeito de intelligencia ou de von-
tade tornou incapaz de iniciativa, embora a 
fortuna. que ellas lhes transmittam fique 
condemnada a perecer rapidamente nas suas 
mãos. Não seria repetidamente o mdo homem 
da f,lmilia, como notou Ba.tbie, quem saberia 

(lO) Droit civil-Pariz, 1901-3° vol.pg. 866. 

obter liberalidades em seu fcwor ? E que 
nome dar áquelles dos filhos que sem escru-
pulos usurpasse a parto dos outros nos bens 
paternos? 

«Para que a liberdade de testar désse 
os fecundos resultados previstos por 
Le Play, era preciso que cada homem 
attingisse o ideal pe1·feito do pao de 
t'amilia esclarecido e seguru de suas de· 
cisões.» 

Mais um golpe de vista sobre a questão e 
daremos por findo este pallido commen-
tario. 

O direito romano, monumento que sorve 
de phanal ainda hoje a todas as legislações, 
depois ele haver consagrado na lei das XII 
Ta.boa.s a ilUmitada liberdade de testar, sof-
freu pl'ofunda reforma com a instituição ela 
querela inof(ic-,:osi testamenti em favor dos 
proximos parentes do testador que sem justa 
razão fossem desherdados ou preteridos. 
Inofficios~tm testamentum, qttod fntstra libe1·is 
exheredatis, non ex officio pietatis viditur 
esse conscript~tm, diz Paulo. 

Proposta a querela e reconhecida a proce-
dencia da rechmação pelo tribunal dos cen-
tumviros, rescindia-se o testamento, consi-
derando-se que o autor o fizera em estado 
de demencia. 

«Eassimdiz o Dr.Clovis(ll):odi- "' 
reito da familia reagia contra as incon-
tineucia~ da liberdade indivilual pal'a a 
qual eram carentes de estimulo as puras 
a:ffeições da consanguinidade. » 

Não nos s~~rvem de exemplo a Inglaterra 
e os Estados Unidos. E' preciso t er bem em 
vista as condições desses povos ; a organiza-
ção do trabi,üho que nelles impera; os pre-
dicados da raça anglo-suonia preparada 
para a luta, educada nos princípios do salf-
help. _ 

E, si por l,Im lado o direito inglez consa-
gra a ampl,a liberdade de testa!', guarda, 
por outro, a~ tradições da sua aristocracia, 
mantendo o odioso instituto da pYimogeni-
tura, favorecida quasi sempre pelos testa-
mentos apez,ar de já privilegiada pela sue-
cessão legitima em detri~ento dos demais 
descendentes. 

E' preferível, 
bali (12) : 

« Comq se póde pretender raci nal-
mente d~ outrem e dos estados ajuda e 
soccorro nas grandes estreitezas ela vida, 
quando nada se póde pretender legal-
mente do~ parentes mais proximos, con-

(ll) O b. ciJ , pg. 298 . 
(12) Ob. Clf., pg. 372. 
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fiando-lhes, de resto, <'t mais extrema l.a 
liberJ.ade de dispor ele todos os be n: 
em favor ele quem bem queiram ~ 
A obrigação de assistencia e soccorro 6 
elo utüida .l.e ser sanccionada entre pa-
rentes immecliatos, que siio o primeiro 
annel da convi vencüt humana. » 

CAPITULO II 

DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA 

Art. Çl904).-A il.lustra '.a Congregação da 
Faculdade Livre de Dieeito da ciLI.ade do Rio 
de Janeiro fez , a proposito desta. disposição, 
um commentario tl.o qual discordamos: 

«Não se deve dizm' m;tor ela herança; 
porque esta ê uma Cl'eação jurídica ; de-
pende da Joi, como tambem a hypotheca 
c o usofructo. » 

E' o principal argumento da critica; mas 
a este respondem vantajosamente o illustre 
autor do Projecto e os aets. 1513 e 151,1 do 
projecto Felicio dos San·~os. 

Refutando aquella observação , escreveu o 
Dr. Clovis: 

«Pretende o parecer que ê defeituosa 
a locução - autor da heranção, embora 
reconheça que, em mai8 de uma mo-
nographia e em trabalhos de recen te 
data, se lê:-pela morte do autor da he-
rança, quando SG fé1Z rdferencia ao de 
cujus. 

Esta confissão poupa-me o trabnJho de 
. transcrever trechos de civilistas dos 
mais egregios que puzeram em circula-
Ção a condemnada expressão. Em substi-
tuição o que se propõe 1 O peregrinissmo 
-de cujus 1 Não será o Codigo Civil 
Portuguez autoridade sufficiente em 
ma teria de linguagem jul'idic 11 Pois 
repetidas vezes ahi se encontra a dicção 
taxada. de incorrccta, como se pódc ver 
nos arts. 1737 c 1738. 

E porque se não deve dizer- autor 
da herança 1 Porque, pondera a Com-
missão da Faculdade Livre, «esta é uma 
c reação juridica (1), depende da lei, como 
hmbem o são á hypotheca e o uso-
fructo». Esta mzão é de uma obscuri-
dade pertLlrbante. Si percebo o quo se 
pretende significar com a expressão-
crectções jtwidicas, equivale ella ao qu:J 
outrora se chamava na escola- crea-
ções da lei civil. Vel'dade é quo hoje 
ninguem mais se preoccuptt com esta 
distincção de iDstitutos Llo direito na·· 
tural o de direito civi l. Mas si não é 
isso, não sei o quo possa ser. 
Vai, III 

Por outro lado, invoca o parJcer um 
pensamento profLmdo do prec laro crM-
B!.LI, segundo o qual o fundamenb 
jurirlico do direito succossorio encontra 
sua justificação na ordem social, na con-
tinuidade da v ida da humcmidade, atra-
vez da cad Ji:t ininterrupta de geraçõe3, 
e na. cont inuidade no goso dos bens 
necessarios á connrvação a ao desen-
volvimento progressivo da propria vida. 

Sendo assim, a successão é uma crea-
ção juridica por seu fundamento e pol' 
seus fins, causal e teleologica.mente, 
natural como a que mais o fôt'. 

Natural, no unico senticlo em que se 
póde admittir o termo para adjectivar 
uma instituição jurídica, porquanto, 
sómente aquelle que não esclareceu o 
espírito pelo estudo da hist0ria, observa 
o excelso YHERING, pódn manter-s; na 
illusão de qu J a natureza depoz no 
coração do homem os princípios supe-
riOJ·es do direito. A natureza, continua 
o jurista.-pllilnsopl1o, não se fez a diro-
ctora do homem no domínio do _direito, 
como em nenhum outro. Deu-lhe as 
necessidades, que sempre o atormentam, 
e a intellig,Jncta, que o auxilia a encon-
trar os ineios de satisfaz Jl--a.s. E' assim 
que olla faz surgir todas as instituições 
humanas . 

Que será, então, o qnc se deve cntnn-
d'lr por creaçõos jurídicas, na phrase do 
parecer 1 » 

ImprocJde, tambcm, a segunda pa1·te do 
commentario : ~ 

«No art. 1904 se acha estabelecida 
uma disposição gonerica. A ser verda-
deira, scientificamente considerada na 
doutrina, a rodacção seria: «A súccessão 
d.a pesssoa. natural abee-se por sua 
morte>> - evitando-sél assim o defeit'J 
apontado. E porque o capitulo do P~·o
jecto se inscr eve «da transmissão de he-
rança» seria logic.) determinar , em S[]-
guid<t, a lei que a deve reger, accrescen-
tando: «sendo regulada pela legislação 
vigJnte no logar de sou ult imo domicilio 
quanto aos naciona C1S, c quanto aos es-
trangeieos regundo a disposição do art. 37 

. do titlilo pr,Jliminar.» 
Qüa.l a utilidade dessa redundancia 1 
As disposiões geraes sobro a successão de 

estrangeiros ficn.m melhor contempladas no 
Titulo preliminm-, ilo qual se conteem gene-
ricamente os preceitos de Direito Internacio-
nal Privado. 

Art. (1905.) Este dispositivo ainda sofl'reu 
a impugnação da referida Congr~gação. 

)l~ 
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Continuamos, porém, n. divergir dos seus 
conceitos e a manter a doutrina tlo Projecto. 
· Preceitua o direito vigente (T<:ixeira de 

F1·eitas, Cons. arts. 978 o 1023): 
q:l, o Na successã.o ab intestado a possa 

civil dos fallecidos transmitto-se logo a 
seus herdeiros com todos os e:ITeitos da 
posse natural, não sondo necessario que 
esta se tome . :~> 

2. o Os herdviros escriptos, do mesmo 
modo que os legítimos, toem nos bens da 
herança a posso civil de que trata o 
art. 978, com todos os e:ITeitos da posse 
natural.» 

Na m~sma conformidade dispõem os 
arts. 1722 da Consolidação do Dr. Carlos de 
Carvalho e 259 l do projeeto do Dr . Coelho 
Rodrigues . 

O projecto actual estabelece, porém, a 
teansmissão da posse e tambem do domínio, 
aos herdeiros legitimas . 

A doutrina externada, é tambem mantida 
por Felicio dos Santos no seu prGjacto, 
art . 1514, e amplia a goraJmorite seguida . 

E' certo que a:ntes mesmo do julgamento 
das partilhas, conseguintomento de concre-
tisado o quinhão hereditario,- e desde a 
abertura da successiío: o herdeiro adquire o 
domínio, conquista um direito do qual pódo 
livremente dispor. 

O douto autor do Projoctoé coherente com 
a doutrina quo anteriormente expendeu (13); 
isto é, que, mesmo no estado actual do nossa 
legislação, a propriedade dos bens da herança 
é transmittida, desde a morte do de cujus, aos 
herdeiros de qualquer categoria, incluídos 
os lcgatarios, si o legado é sem condições e 
recahe sobre cousa infungível.» 

No louvavel empenho de corrobot•ar a sua 
opinião, cita a do omorito Teixeira de Freitas 
(not. 57 ao art . 1025 da Cons.); e o grande 
jurisconsulto corrcsponde ao appello não 
só nossa notaJ, ma~ tambcm na seguinte 
o lJscrvação ( 14) : 

«0 direito de her·ança não e di?·eito 
real, e um dos clireitos absoltttos. A he-
ru.nça e t<ma continuaçao do clominio e 
direitos reaes dp mm·to que se t?-ansmittem 
Jmra seu he,·dei?·o ou her-dei·ros . 

«A herança é um pat·rimonio,.uma uni-
versalidade, é a propriedàde em com-
plexo ideal; contendo não só os direitos 
1·eaes, como os clireitos pessoaes, activa e 
passivamente; e dosta maneira ella re= 
solvo-se em qua,ntidade pura., quo pode 
;;cr negativa ou igual a· zero. A herança, 

(13) Clovis-ob. cit., pags. 28 o29. 
(14) lntroducção pag. CXV. 
(») Huc. D. Clvil-V-pag. 29. 

portanto, tem natureza commum, que 
a faz entrar nê1Js duas especies de di-
reitos. 

Por este motivo os escriptorJs alie-
mães fazem da herança um tratado par-
ticular. O direito de herança reputa-se 
não constituindo jt<s in ,-e distincto do 
dominio-singularum ?'erum adquisitio -
si bem que se distinga como adquisitio 
per universitatem . Segundo o direito 
romano a herança é um dos modos deri-
vativos de adquirir domínio , posto que 
dependente da addição. Como osso modo 
de adquirir entre nós (Cons . not. ao 
art . 1231 § 1 °) não depende do acto es-
pecial da adicção a herança e titulo de 
domínio do herdeiro, titulo que deriva 
da determinação da lei ou elas disposi-
ções ele ultima vontade (Cons.al•t. !107) ; 
e ao mesmo tempo é modo de adquirü· 
domínio ( Cons. arts. 978, 979, 980 
e 1025).~> 

Os conceitos emittidos assumem a catego-
ria de princípios incontroversos. O direito de 
successão é, portanto, uma consoquencta do 
direito de propriedade (15). . 

A posse civil, isto é, que se adqmre por 
força da lei, sem nece~sidade ela apprehen-
são material da cousa, transfere·se ao her-
deiro juntamente com o do mini o. 

Antes das partilhas o que existe ? O estado 
de communhão resultante da successão legi-
tima, ou t estamentaria si são oous ou mais 
herdeiros ; o asse facto caracterisa o condo-
mínio. (16) _ 

Não é scien, ifico, portanto, d1zer- se que, 
pela abertura da successão, ? herdeiro só 
adquire a posse civil com effmtos da natu-
ral. . 

O assento de 16 de fevereiro de 1786, que 
firmou a intelligencia do alvará de 9 de no-
vembro de 17f:i4 , consid<:ra inadmissível que 
se julgue nos ínte1·dictos 1·estitutoríos e nos 
outros casos occurrentes no fôro - a posso 
civil com todos os effeitos da nattil'al c:tquollo 
que não tenha por si a evidencia da p~·oprie
dade ; ou melhor, como opina Lobão (17) : 
o Assento de 1786 tem em vü;ta e adaptou a 
opinião dos DD. conforme a qual esse jui~o 
possessorio tem admixta a causa da prapr~o
dade como resolvem os DD. das nações em 
que l~a lels semelhantes ·a~ dito a~vará ._» o Projecto preferiu segmr a orwntaçao do 
Cocl. Civil Allemão, segundo o qual a devo-
lução realiza-l;le de pleno di1·eito (art. 1942); 

(15) Proal D. Civil3°, pag. 510. 
(16) Lafayette- Dir. das causas-I. 12 s. 

25, 8!5 e 86. 
(17) Trat. dps morgados- cap. 13- Sec-

çãol§ 80, 
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abandonando, de vez, essas filigranas do 
nosso direito classico, oriundas do direito ro-
mano, e a ficção do direito francez ( Cod. 
art. 724), cuja applicação, na phraso do 
Huc, tem dado logar a graves dilliculdados, 
porque falta nm criterio soguro par<L reco-
nhecer--se a verdade da ma:xima costumeira: 
le mort saisit le vi{ . .• 

(Art. 1906.)- A disposição contida neste 
artigo não merece em absoluto a seguinte 
critica formulada pela douta Faculdade de 

· Direito do Rio de Janeiro : 
« O art. 1906 do Projecto é, sem dn-

vida, lacunoso. Estabelece em sua pri-
meira parte a antiga noção de « cabeça 
do casal», mas improprianionte . Assim 
o grande Velasco cap. 6° 84, Menezes, 
Pratica dos juízes divisorios e Ramalho 
-Inst. Orphánologicas, estabelecem e 
elucidam a regrét geralmonte seguida 
pela juri8J,Jrudeneia brazileira, de que 
não é a mulher cabeça do casal quando o 
seu casamento é segundo o regi.men. 
dotal o os bens não se communicam, 
salvo expressa estipulação em contrario 
no proprio contracto anti-nupcial. En-
tretanto, essa mulher devia viver com 
marido ao tempo de sua morte, e, por-
tanto, segnudo a regra do art. 1906, 
devia ser cabeça de casal e inventariante 
do «de cujus». Ao passo que o Projecto 
firma esta regra, estabelece tacitamente 
que não ó cabeça de casal o he1·cleiro 
maior em cujo poder ficarem os bens na 
occasião da morto do de cujus, dispondo 
assim em contrario á sabia regra da Ord 
L. 1°, tit. 88, § 4° Lib. 4° , tit. 95, pr. 
o tit. 96, §§ 9, 15 e 23, pois dá ao juiz o 
arbítrio da nomeação de invontarianto. 
Ainda est:J.bolece, do mesmo modo, quo 
não é cabeça do casal, o, portanto, in-

• ventarianto, na falta de ascondontes ou 
descendentes- o testamenteiro- rovo-
gando assim o preceito salutar da Ord. 
L. 4°, tit. 96 pr. Porque deixar ao ar-
bítrio do juiz o que estava perfeita-
tamente regulado por lei escripta ~ » 

O Projecto declara expressa;mentc que si 
o ütlleciuo não deixar confuge meieiro com 
quem estivesse vivendo ao tempo da morto, 
será este mantido pl'ovisoriamente na posso 
e administração dos bens communs até parti-
lha. 

Estct, portanto, bem nitida a noção do ca-
beça do casal de harmonia com a orientação 
do Projecto quanto á sociedao.e conjugal 
(art. 307) o som a odiosa <listincção ( Ord. 
L. 4° T. 95 princ.) quanto á posse dos bens, 
entre ·marido o mulher, d,a qual exclusiva-

mente exige o direito vigente a circumsi.;-m-
cia da cohalJitação no momento da morte elo 
outro conjugo. . . 

E' justo, porém, confessar quo a cr1~1~a 
procede om rola(•ão ao <trbitrio dado ao JUlZ 
para nomear o her<leiro cabeça do casal . O 
direito vigente é, sem duvida, prcviden~e 
quando ostabelece que aquolla nomeaçao nao 
fique sempre ao arbítrio do juiz, e deva sim 
recahir sempre no co-herdeiro que se achar 
na posse corporal e administração dos bens . 
(Ord. cit. Teix. do Freitas. Cons. art. 1143) : 

« Ficando alguns do s filhos ou o~ttro 
herdei1·o na posse des bens communs,. essa 
posse deve se~· mantida, e aos mats tnte-
ressado~· só compete o di1·eito de pedir 
partilha ao coherdeiro possuidor elos 
bens. » 

E' esta a regra jurídica em vigor e que 
convem manter no Projecto, a exemplo do 
art. 1564 do Projecto Felicio dos Santos: 

Em disposição synthetica e capaz de abran-
ger- todos os herdeiros mesmo o conjugo so-
brevivente, quando o regimen matrimonial 
não lho der direito á meiação, offm•ecomos a 
seguinte emenda, que não altera s.iquer a 
redacçii.o do <trt. 1906 : 

« Paragrapho unico-Na clesignaçcío o 
juiz pre{erirà sempre o he1·deiro que se 
acha~' na posse corporal e administ·raçtio 
dos bens comnwns ou ele pa·rte delles. » 

E' tambem improcedente a observação 
quanto á omissão do testamonteiro na classe 
uaquelles que toem garantida a posso e ad-
ministração dos bens . · 

Basta examinar o final do art. do Projc-
do 

« •.• si não houver conjugo solJrovi-
vento a posse e .administração compe-
tirão ao herdeiro designct:l.o pelo juiz, si 
ot~tro ncio o tiver sido no testamento.» 

Art .. (1907 .)-O projecto prtmiéivo n~o 
continha esta disposição· que a Commi':lsao 
Revisora traslaclou do Projecto Felicio dos 
Santos. (Arts. 1516 e 1517.) 

Examinado o commentario com quo o pro-
claro jurisconsulto mineiro illustra esses 
dispositivos, poderemos melhor posiLivar a 
nossa opinião. 

« I. o Logo quo ha. di versos herdeiros 
de uma herança, esta se torna commum 
e lhe são applicaveis as disposições dos 
arts. 1008 e r;eguintos (condom~nio). O 
herdeiro tem direito não a esta ou 
ctquella cousa pa1·ticular da herança, 
mas á sua totali<lade in tota et in qual~
bet parte. Só a partilha é que singulariza 
o direito do herdeiro. Si elle vendo ai-
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gum bem singular da ·herança, a venda 
só se tomará valida si em partilha esse 
bem foe dado em seu quinhão. » 

« 2. o A disposição deste artigo, ó como 
elle mc3mo o diz, consequencia ou appli-
cação do disposto no artigo antecedente. 
Qualquer dos herdeiros póde usar das 
acçõ3s po.>ses$orias contra estranhos, 
contl'a quem não seja herdeiro, seja 
para haver a herança, p::~,rte della ou 
qualquer objecto particular. O herdeiro 
que reinvidicar qualquer cousa da he-
rança não a reinvidica p:1ra si, mas 
para a communhão, em consequencia o 
demandado n cro pócle oppor-lhe a ex-
cepçiío que a herança ncío lhe pertence ; 
o he1·cleiro demanda como manclatario 
tacito elos out1·os he1·cleú·os, defendendo a 
herança no interesse de todos.» 

A doutrina exposta neste commentario está 
plenamente amparada na opinião de emeri-
tos civilistas. No direito francez, apezar do 
caracter especial da saisine, cada um dos 
herdeiros, até a partilha, pOde intentar a 
petiçao de he·rança pela total-idade da hemnça 
e o demandado não pode objectar a um dos 
he1·deiros, emquanto não effectuada a partilha 
que h a oukos he·rdei?·os. (l8) 

Não ha, conseguintemente, motivo plau-
sível paea a suppressão do paragrapho unico 
do art. 1907 do projecto, como suggerem a 
emenda do illustre Deputado Sr. Adolpho 
Gordo e a observ,tção do digno Tribunal do 
Rio Grande do Norte, observação que, uma 
voz acceita, affectaria de algum modo o 
exerci cio da acção ele petição ela herança. 

(Art. 1908.)-0 artigo consagra a dou-
trina do direitov.igente. (Ord. L. 4° T. 79 
princ. (1 9) 

O diroito hereditario, isto é, a faculdade 
de acce'itar ou de renunciar a herança, pre-
screve em trinta annos ; findo este prazo o 
herdo ir o é estrn.n h o á succe.~são. Mas os 
trinta annos contar-se-hão, neste, caso da 
abertura da successão, ou desde qnando se 
deu a renuncia do herdeiro mais proximo. (:20) 
A acção de petição de herança, sendo um 
meio de fazer valer esse direito hel'editario, 
deve extinguir-se com elle. (Projecto 
art. 1913). 

Accrcsr.e o seguinte: a mesma acção par-
ticipa sómente quanto á prcscr ipção da. na-
tureza das acções pessoaes que duram trinta 

(18) Lacantinerie e Wahl, obra cit. I, 
pag. 543. 

( l9) Coneia Telles, Dout. das Acçõcs-ed 
Teix. de Frei tas § 62 not. 224. 

(20) Huc-Comm.V. ns. 195 a 197. 

annos (21); assim sendo, o Projecto não esta-
belece um criterio novo, mas sancciona a 
doutrina em vigor. 

Em vista do ~posto, carece de fundamento 
a observação seguinte da congregação da 
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro 
e o artigo deve ser mantido. 

«Dispõe o art. 1908 que a acçcro de pe-
tiçiío de her·ança prescre·ve no prazo indi-
cado no m·t. 210. 

Este dispõe : «0 prazo ordinm·io para 
a prescripçcro das acções pessoaes é de 
30 annos, contados do dia em que pode-
riam ser pr·opostas.» 

Entre as acções reaes qtte nascem do 
direito her·edi'ta?'io, desde o direito 1·omano 
até os tempos actuaes, se contou semp1·e 
a acção de petição de herança-Oru, si 
esta acçao é r·eal, como -se não pode con-
testar, por que ?'a3ão se a na:o ?"esolveu 
no art. 210 do projecto? 

Nero é ttm grande defeito estabelece?' 
urna these ge1·al com a do art. 210, e 
depois v-iolar essa these, como se fa .?: no 
a1·t. 1908. 

Por· que tomar, em ma teria de pre-
scripçao, como c1·iterio absoluto a divisão 
de acções em reaes e pessoaes: 

Como quer a illustrada preopinante ennu-
merar a hereditatis petitio entre as acções 
pessoaes em geral do art. 210 do Projecto, 
si ella col'responde á herança do mesmo 
modo que a ~-eivinclicatio corresponde ao do-
mínio e só pi1rticipa da natureza das acções 
poscloae:> qua,nto á prescripção ~ 

E' a doutrirna dos proprios romanistn,s. 

CAPITULO III 

DA ACCEI'1'AÇÁO E REPUDIO DA HERANÇA 

Precisamqs declarar preliminarmente que 
este capitulo do Projecto abrange toda 
a mate:ria que o pl'ojecto anterior, acompa-
nhando, os projectos Felicio e Coelho Ro-
drigues, e a grande maioria dos codigos mo-
dernos consi~na em secções difl'erentes . 

De facto, ess3s codigos, sem exceptuar o 
novíssimo Cpdigo Allemão, explanam sepa-
radamente.~ ma teria concernen_te a a~ceita
çcio , ~·epttclto da herança e beneficw ele tnven-
tario-instituto decorrente, em caso espe-
cialíssimo, d,o primeiro acto jurídico. 

Alterar o plano do Projecto é promover 
indubitavelmente innumeras emendas, que 
destoariam do estudo genera lizado a que 
se propoz a Commissão. incumbida de inter-
por parecer sobre o mesmo Projecto. 

(21) Correfa Telles-Ob. cit. not. 
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Não está, entretanto, nas mesmas condi-
çõe~, o art. 1912 comprchendido no capitulo, 
arttgo que incidiu, · com justiça, na critica 
fundamentada da Faculdade Livre de Direito 
da cidade do Rio de Janeiro. · 

«Dispõe o · p1·ojecto no art. 1912 que 
o herdeiro que for notificado da abertura 
da successão, tem o prazo de trinta dias 
para declarar si acceita, sob pena de se 
entender que repudiou a herança, ao 
:passo que o herdeiro ausente ou que 
~gnora a aberltwa da successão tem o 
prazo de trinta amws, na fórma dos 
arts. 1913, 1908 e 2 10. 

Mas por accaso não são ambos her-deiros 
legitimas ~ 

Não parece que haja inversão de 
normas jurídicas nestas clesposições, pois 
q~e. a renuncia só é tal, desde o antigo 
cla·e1to romn,no, quando se verificar taes 
condições: primeiri1, que seja jurada; se 
gunda, que naja consentimento da mu-
lher do renunciante. A acção de petição 
de herança não é o meio legal que tem 
o herdeiro para que se o declare her-
deiro e se lhe mande entregar a he-
rança em todos os frudos e accessorios, 
como ensina Paula Baptista no § 12, 
Theo. e Prat. do processo? E qual é 
o _tempo da prescripÇão desta acção, si-

. nao o de 30 annos, na forma dos arts. 
1908 e 210 do projecM 

Oomo, pois, elevar a simples 1·evelia 
do herdeiro á categoria de 1··enuncia ela 
herança? 

Demais, si a renuncia deve ser clara, 
positiva, jurada e dependente elo consen-
timento da mulher do he?·de,:r·o ; si contra 
ella, mesmo verificadas essas condições, 
póde ainda reclamar o propl'io ?·em m ci-
ante quando se verifica a hypothese da 
lesão, como ensinam Merlin (vert. Le-
git.) e Guerreiro (Tr. 2°, L. 1°, cap. lO 
n. 100, porque tomar a revelia como re-
nuncia, dar-lhe um effeito que não póde 
ter~ 

A quantas fraudes não dará logar a 
disposição do aet. 1912, si elle constituir 
norma leg-al neste paiz, quando, segundo 
o art. 1917, esse é o uni co e exclusivo 
caso de Tenuncia tacita, pois que todos 
os mais devem ser expressos em instru-
mento publico ou termo judicial, pois 
que se os não presume~ 

Pois uma citação, com hora certa, feita 
na pessoa de um visinho, não póde pri-
var o herdeiro da herança a vingar a 
doutrina do n.rtigo impug-nado~ De certo 
que sim. 

. Mas dir-se-ha: o herdeiro póde recla-
mar contra o repudio, uma vez provado 

e1-ro, violencia ou dolo. Mas a hypothese 
figurada não é nenhuma des tas:-o vl-
sinho gua1·da a con tra-fé da citação e 
entrega ao herdeiro quando es·te ap-
parecer, e poderão já ter decorri-
do os fatídicos 30 dias, e, por-
tanto, a r~nuncia fica de pé. Isto parece 
irrecusavel. Merece corrrigenda impor-
tante tal artigo. 

Uma ultima ponderação: 
E si o herdeiro antes ú.e citado para o 

inventario, 1,iver fe ito cessação legal do 
diTeito he1·editar-io a um tercei?·o, e por 
eosa razão não acudir ao chamamento 
do juizo - ainda assim haver1t 1·emm-
cia da he1·ança ? Parece que sim, por-
quanto, esgotada a dilação dos 30 dias, 
a herança está renunciada pelo art. 1912, 
e na fó r·ma elo art. 1919 não se póde 
succeder representanc.lo o herdeiro quo 
r· enuncia ». 

Nos termos em que está collocada a ques-
tão, é claro que o dispositivo do art. 1912 
não C.eve pe1·manecer ; é mister substituil-o 
radicalmente por um outro que synthetize 
doutrina mais liberal e de effeitos praticas 
maü;- seguro.> , capaz, mesmo, de resistÜ' aos 
embustes da ü:aude e üs miserias da chicana. 

Para attingir esse desideratum, prefe-
rimos o art. 1469 do projecto Felicio dos 
Santos. 

« Ottanelo alguem tive-r interesse em 
que o herdeir-o declare si acceita ou ?·epu-
dia a herança, pode1·d requerer, passados 
vinte dias desde a abertur a eleUa, que o 
jtúz elo domic ilio do he1·elei1·o assigne a 
este um prazo razoavel, que não exceder·d 
de 30 dias; par-a que, clentTo desse prazo, 
(aça sua decla1·açiio, sob pena de hcwer-se 
a herança po1· acceitacla ». 

O respeitado civil.ista em breves : mas 
criteriosos termos justifica o seu pensa-
mento : 

« No mesmo sentido dispõe o art. 2041 
do Codigo Portuguez. 

Os credores e logatarios não póàem 
estar á mercê da neglicencia ou má fé 
dos herdeiros. Emquanto se não sabe 
si o herdeiro acceita ou renomeia, não 
pode haver o pagamento do que lhe seja 
devido, ou como credor, ou legatltrlo. A 
herança então se considera jacente e é 
administrada por um curador. 

Si d6ntro em 30 dias não declara o 
herdeiro si repudia ou não a herança, 
esta se entende por acceitada e não 
como repudiada. 

A razão é porque a renuncia pôde 
trazer gmve damno ao herdeiro e n~o 
deve ser decretada de um modo tao 
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summario como o que estabelece o ar-
t igo. Antes se julgue ter elle acceitado 
a herança do que renunciado. Sendo 
julgada a acceitação, o herdeiro póde 
usar do beneficio de inventm·io, e não re-
sponde pelos embargos ulira vires. São 
raríssimos esses casos. » 

A's ponderações citadas podemos adduzir 
outras que corroborem a nos$a impugnação 
n.o art. 1912 do projecto. 

Teixeira de Freitas, commentando o art. 978 
da Cons. ( not. 33, 3,; ed. ), decla-ca terrp.i-
nantemente que da sábia innovação do 
alv. de 9 de novembro de 1754 segue-se ter 
cessado o - beneficio de delibera-r - ou o 
direito de delibe1·ar, consistente em um tempo 
concedido ao herdeiro para declarar si ac-
ceita ou não a herança. 

« Entre nós não voga essa pratica, 
noticiada por Gouvêa. Pinto- Testam, 
cap. 32- de assignarem-se para tal fim 
oito dias, ou dez, ou outro prazo, ao 
herdeiro, a requerimento dos credores 
legatarios e herdeiros substitutos, pas-
sado o qual, si a. não addio o herdeiro, 
julga-se r epudiada a heranç(!., etc. Si o 
alv. de 9 de novembro de 1754 presume 
acceita a herança, a citação do herdeiro, 
para declarar si accefta ou não, é inutil; 
é desprezo da presumpção legal. A ci-
tação do herdeiro deve ser para assignar 
termo de invenhriante, si outrem não 
dever sel-o, e proseguir nos ulteriores 
termos do inventario, pena de sequestro, 
como tambem diz a nota ao art. I !53. 
O herdeiro assim citado póde, então. ou 
assignar simplesmente termo de inven-
tariante, ou assignal-o com termo de 
acceitação da herança a ben~eio do in-
ventario, ou não assignal-o com termo 
de abstenção da herança. » 

E' cbro, portanto, que a opinião radical 
de Teixeira de FreitrLS, ou o juizo conciliador 
de Felicio, não justifica a renuncia da he-
rança por um meio summarissimo e incon-
veniente na pratica. Ainda mais: o termo 
assignado pelo pr ojecto ao herdeiro para 
pronunciar-se é mui to inferior ao que esta-
belecia o direito romano. Por este o mesmo 
termo era de 100 dias, quando pedido pelos 
interessados ( D. 28,8, fr. 2) ; de nove mezes 
ou um anno quando solicitado pelo suli!cessi-
vel ( Cod. 6,30, l-22, § 13 ). Esgobdo o prazo 
sem deliberação do herdeiro, d,ava-se como 
repud-iada a herança~ Não considerava--se 
feita a adição ptr;.oa e simplesmente . 

O Cocligo Civil Ita1iano, art. 952, com-
quanto limitadamente, tmnbem confir ma 
a liberal doutrina que se pretende revogar. 
Os interessados toem do pedir ao juiz pn.ra 
constranger o henlJiro a declarar-se, e indo-

pendentemonte dessa requisição, si os cha-
mados á successão se acham na posse real 
dos bens hereditarios, perdem o direito a 1"e-
nuncia, decorr·idos t1·es mezes d~pois da aber-
tura da successão. 

Em conclusão ; si o dominio e posse da 
herança transmittem-se aos herdeiros legíti-
mos ou testamenteiros, desde a morte do de 
cuj ~•s ( art. 1905 ) ; si etn garantia d.os seus 
direitos toem elles a acção de petição de he-
r·C!:nça, que pre~cre'Ve em 30 atmos (art. 1908 ), 
nao ê concobwel que sejam destituidos 
~esses direitos hereditarigs em um prazo 
1~fimo () por uma simples intimação ju-
dicial. 

CAPITULO IV 
DA HERANÇA JACENTE 

Art. _1926. A disposiçã;o (J ' omissa. Si a 
successao for aberGa no Districto federal, 
a quem pertence a l1.erança, verificada a 
prescripção trintenaria ~ 
~ndubita;elm~nte á União, porquanto já 

hoJe perceoe o Imposto de transmissão causa 
rrwrtis ( Dec. n. 2800, de 19 de janeiro de 
1898 ) e ao procurador da Republica cabe 
promover a arrecadação das herança~ jacen-
tes e bens vagos ( Le.i ~. 22, de 2Ó de no-
vembro_de 18~1, art. 32, § l 0 ). 

O ar:t1go refere-se sómente á acquisição da 
propr10dade dos bens pelo Estado sem cogitar 
daquella hrpothese. 
. Uma em,enda additiva impõe-se no sen-

tido mesmo de prevenir difficuidaéfes fu-
turas. 

CAPITULÓ V 
DOS INDIGNOS DE SUCOEDER 

(Art. ip:27). Não procede a critica 
quafrto ás expressõe~ - sdo Ú;cluidas ela 
suocesséío -- empreo-adas no a:ri. 1927 nem 
a: prefer·enqia d.ad<t 

0

ào art. 725 cio codia-o 
Civil Italiéq:w - são incapazes como indign"'os 
ele succede1•. 

E' profu:qda a difi'erença entre a indigni-
dc~de fi a incapaeidade de s·uccedçr. 

A primeira é uma pena privada, emquanto 
que a se'gttnda 6 uma sim:Ples circumstancia 
do facto. 

Do me~wo modo improcede a cens~wa 
quanto aos casos de· inclignidade. Elles não 
devem ser <joml!liados nem confundidos com 
es c&~os p'eqprlamente de desherdação, que 
o proJ~eto estabele'Ceu no tit. n, cap. ·xv. 
dest~ hvro, sem afastar-se das boas normas 
segmdas pelos codig-os modernos (22). 

(22) Cods , Civis: Al1emão, arts. 2339 a 
2346, e Ital~ano 725 e segs. 



CODIGO CIVIL DHAZILElRO 175 

. Alguns autoras proclamam que na indi-
gnidade a autoridade pronuncia uma exclu-
são definitiva em nome da moral (23). 

TITULO II 
DA SOCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO I 
DOS QUE NÃO PODEM SER HERDEIROS 

LEGITII\108 

Deve SOl' integralmente approvado. 

CAPITULO I I 
DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA 

Ao art . 1938, que inicia o capitulo, ousa-
mos preferir o art. 1339 do projecto Felicio 
dos Santos. 

Art. - O Codigo defere a sticcesscio legiti-
ma na segu{nte ordem. : 

1. 0 .Aos descendentes ; 
2.0 Aos ascendentes ; 
3 .0 Ao conjuge sobrevit>o ; 
4. 0 Aos collateraes ; 
5. o A' Uni ao ou aos Estados. 
Dizer-se, como no projecto, ao q~le morre 

sem testamento succedem seus descendentes, 
não é jurídico ; porquanto--a lei faculta que 
alguem mon·a pa1·te testado e pm·te intestado, 
e que a successão legitima tenha logar fal-
tando a ted·tamcntaria ou no que esta fôr de-
ficiente. 

-Do ha muito esti por terra a maxüna 
r omana : nemo, pro parte testatus, pro parte 
intestatus , s~tccedere protest. 

A obi'lervação harmonisa-se, além disto, 
com o art. 1961, que define o testamento: o 
acto rovogavel pelo qual alguem, do confor-
midade com a lei e com as so1emnidades 
nella estabelecidas dispõe, para depois de 
sua morte, de todo ou parte do seu patrimo-
nio. 

Póde existir testamento e dar-se a succes-
scio ab-intestado no remanescente dos bens. 

Este capitulo demonstra que o projecto 
não foi estranho á evolução do direito. 

A revogação do direito obsoleto da Ord. 
L. 4° T. T. 94 e 95 - mais· rotrogrado elo 
que o direito romano-de ha mnito impõe-se 
ao legislador bra.zileiro. 

Assim, o projecto supprim,e a incapacida:.de 
dos filhos espul'ios para, a successão c para 
tal fim equipara os filhos legítimos aos fi lhos 

(23) Proal. ob. cit. 3°-pag 519. 

naturaes reconhecidos ; chama á successão o 
conjugo sobrevivente de preferencia aos 
collateraes do defunto e em certos casos 
com os descendentes e ascendentes· com-
templa o irmão unilateral pela met~de do 
quinhão devido ao irmão germano ; estabe-
lece a successão legitima collateral sómente 
até o 6° gráo. 

A equiparação dos filhos naturaes aos le-
g~timos,som as odiosas l'estricções do direito 
v1gente, e as garantias asseguradas ao con-
juge sobrevivente, são grandes conquistas 
moraes que correspondem a um elevado 
gráo de cultura jurídica. 

(~rt. 1940 .) E' de alt11 significação a pri-
meira reforma que vence o preconceito se-
cular contra a prole illegitima, sem ferir os 
princ~pi?s basicos da familia legitimamente 
cons~1tmda.,. q.ue ao Estado deve inspirar a 
max1ma sohmtude e delle receber plenissima 
garantia. 

A doutrin?- consagrad11 no artigo- qtie 
para os effmtos da successao equipara aos fi· 
lhos legítimos os legitimados, os natttraes re-
conhecidos e os adoptivos-é um protesto con-
tra ·o nos:>o direito, que pó::le ser condensado 
nos seguintes textos: (24) 

1.0-São filhos illegitimos successiveis: 
a) com relação ao p11o, os que houverem 

si~o por oUo roco_l!hecidos por escriptura pu-
bllca ; em conflssao expontanea ; no roo-is-
tro civil ; em qualquer documento auth~n
tico por elle oil'crecido ; ou em testamento. 
(Lei n. 463 de 1847-D. 181 do 1890, arG. 7°, 
§ l•, alínea 2. Dect. 9886, do 1888, art. 81. 
Dect. 3069, do 1863, art. 45 n. 5); 

b) com relação á' mãe, todos os que não 
forem provenientes de seu adultcrio ou in-
cesto. 

2•- Para que os filhol:l naturaes reconhe-
cidos pelo pae concorram á succes:;ão com 
filhos legítimos ou seus representantes, é 
necessario que a:reconhecimento seja ante-
rior ao, casamento de que proveiu a prole 
legitima ou refira-se a filhos concebidos 
e nascidos depois do dissolvido o casa-
mento. 

3°-ÜS filhos naturaes succcssivos concor-
rem com os legit~mos :1 herança materna, in-
dependentemente de reconhecimento, quer 
havidos amtes do casamento de quo pro-
vieram os legítimos, quer depois de sua dis-
solução. 

4°-A lei só admitte á successão paterna e 
materna, os ülhos naturaes in specie, 1sto é, 

(24) Teix. Jo Frcitn,s . Cons. arts . ns. 961, 
962 e OG3-C . de Carvu. 110. Cons. n,rt. 
n. 1733. ' 
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a quelles que não teem a pécha do incesto 
nem do adulterio- os esp~wios. ( ~5) 

A classe dos filhos sac1·itegos desappareceu 
do nos;o direito, graças á or ganisação poli-
tlco-l·epu blicana. 

Como se vê, os 1ilhos esp1wios sã:o oxcluidos 
da successão, e a lei, tornando-os rPspon-
SêtVOis pele1s faltas dos paes , condemna-os a 
mais aviltante das situações em nome de 
uma moral convencional, que fLz passar a 
pena da pessolt do doliquente. 

E' digno da nossa civilisação tal precon-
ceito e:·igi.d.o em clogma juTiclú o ? 

Responde pela negativa a justa e segura 
orientação do projecto. 

Uma outr,t questão, porém, precisa ser 
aventada e resolvida. 

Os filhos naturae:3 devem tel' a mesma 
quota hereditaria ou os mesmos n:ireitos de 
successibilidade conferidos aos legítimos 1 O 
art. 1940 do projecto resolve pela affirma-
tlva, acompanhando a theoria radical que 
promama do espírito revolucionaria de 1793, 
em França, com a lei de 2 b1'umario anno li 
(2 de novembro daquelle anuo). 

Dizia, então, Cambacérés : «A differença 
que existe entre os filhos naturaes e os legí-
timos é justa? Póde haver duas sortes de 
paternidade 1 Apresentar estas questões a 
leg isladores philantropos é prejulgar sua so-
lução. Seria fazer-lhes injuria acred itar q11e 
elles são surdos á voz inco1·ruptivel da na-
tureza ... 

«Assim não temo propor que colloqueis na 
familia os filhos na turaes nascidos de pessoas 
livres na mesma classe dos filhos legi ti mos, 
salvo algwna diff'et·ença em favor destes e 
unica,mente no intuito de favorece1' a insti-
tuição do casamento. 

Preferimos seguir em parte a ·lei fran-
ceza de 25 de março de 1896, que operou 
uma reforma consideravel, revogando o 
art. 756 do Codigo Civil. Protegendo a f<uni-
li<t legitima, essct lei esta.tue que no con-
curso com filho~ legítimos-os naturaes teem 
a melade do quinhão áquclles conferido. 

Um pallido e;;corço elo legislação compa-
ntda sobre a questão, infirmará a orienta,-
ção adversa .. 

O C:odigo Civil Portuguez quer que o qui-
nhão do filho natural reconhecido não ex-
ceda a dons ter9os da quota dos legitimo.J, 
quando concorrer com elles. (Art. 1785.) 

Si o reconhecimento fôr posterior ao ma-

trimonio ele que nasceram esses legítimos, 
o quinhão será tirado ,_a terça di~ponivef, 
sujeitfJ scm1Jr G úquella tara 1art. cit.) . 

Não existinclo posteridade legitima, a ille-
gitima herdará a totaliclade da patrimonio 
cu.rt. 1990.) O Codigo Portuguoz não distin-
gue entre ~nccessi1o paterna o ma toma, mas 
distingue os filhos naturar.s, que pódem ser 
reconlleclclos c obter assim clüeito á succ<Js-
são de seus progenitores c os esp ~wios, cuja 
perfilhaçã ) não é t Jlerada c que apenas teem 
direito do pedir alimentos. (Arts. 122 o 135). 

O Codigo Civil Hespanhol (art. 840 e sogs.) 
determina que a porção do filho natural re-
conhecido ou legitimado por carta régia seja, 
a metade da ctuota deferida a um legitimo, 
quando o ele wjus deixar posteridade legitima, 
clevendo essa porção ser d Jduzida da terça 
disponível. Si os herdeir"s legítimos forem 
ascendentes, a quota do natural será a mo_. 
tade da terça. Será toda a terça, si não con-
correrem á herança descendentes, nem ascen-
dcnt Js legítimos, c si o ele c·Mju.s morrer com 
testamento. Morrendo in testado, o filho na-
tural reconhecido será chamado a succeder 
depois dos descendentes e ascendentes legi-
tinlüs, recolherá, então, a totalidade da 
herança (al't. 942). 

Mas, o direito herecl.itario do natm'al não 
se estende á clescendencia legitima, nom á 
ascend .ncia do pae ou da mãe perfilhante 
(art. 845). Os esptwios tem apenas direito 
a pedir alimentos (art. 845). 

O Codigo I Civil Italiano attribue ao filho 
natural rec .:>jlhecido, a met<tclc da porção ho-
reditaria de um filho legitimo ou dous terços, 
segundo hütjver concurrencia com pos ~eri
clade ou ~sc~ndancia legitima .. Quando con-
col'l'em, s1multaneamento, conJuge e ascen-
dentes, separ1a-s J um te1'ço da hera.nça para 
estes, um quarto para aquelles e o restante 
sorá attribuipo ao illegitimo (art. 743 a 746). 

A totahda,.do da herança ser-llle-ha devol-
vida, na hypothesB do não exi~tircm nem 
descendentes legitimas, nem ascendentes 
igyalmente l ~gitimos, nem conjugo (art. 747). 
Nao ha dtre;tto success1 v o ontre o reconhe-
cido c os parentes do roconhecento, seja este 
pae ou mãe (art. 749). Os espurios tecm 
sómente dir!'jito a receber alimentos propor-
cionaes á fortuna do llereditando, ·ao numero 
e á qualidad13 dos herdeiros (art. 652). 
. Pa1·~ ~ C9f~go Civil Allemão (art. 1705) a 

s1tuaçao JUrlcitca do filho natural, em relação 
á sua mãe o aos parentes maternos, é a de 
um filho de justas nupcias. Em relação ao 

(25) Os espu.?·ios, embora não succeclarn as pae }Joderá ollo obter a mesmtt situação si 
su.as rncies , succedern aos ascen~entos mate?"- fõr logitim~do por casamento subsequ~nto 
nos e aos collate1·aes da mesma ltnha. Orcl.4, ou por dc~taração pel'ante a. autoridade 
93:-0. claRocha Instt:tw:ções § 34"-c~nlra j publica_ (art.:. 1723). Os incestuosos e os 
Teux;ewa de F1·ettas-not . 24 a1·t. 972. E esta adultermos nao podem ser as~im perfilhados 
a aceTtada opinião, (art. 1723). 
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O Codigo Civil Argentino permittc que os i E' preferivel esta em'enda. âJ do illustre 
filbos naturacs legalmente reconhecidos Deputado Sr. Raymundo de Miranda, a qual 
recolham a totaJida.rJ.e da heranç:J., quando cJnfunde os filhos naturaes com os legiti-
não existem dJsccndentes legítimos, nem mldos e reproduz o art. 442 do projec :o . 

. asc)ndentes, tambem f3gitimos, nem conjuge llespeitando as>im os escrupulos que por-
(art. 3577). ventur1 se manifestem contt•a o radicalismó' 

Vindo elles em concunencia com o con- d t\ refórma, a Commissão pôde repetir com 
juge ou com ascendentes legit'imos do de Cimoali : (27) 
cujus, receb::Jrão a metade da herança ; em 
consequencia com a pos toridade legitima, 
recolherão a quar ta parte do que lbes 
9abel'ia, si fossem legítimos (arts. 3578 a 
3580). O filho natural não herda dos a vós 
nem de outros parentas legítimos, quer pa-
ternos, quer materno3 (art. 3582). 

No Chilé, os filhos natul'aes reconhecidos 
são excluídos pela posterilade legitima ; po-
rém, concorrem com os ascendentes com o 
conjuge e com os collateraes. Concorrendo 
os filhos naturaes com os a'icendentes e o 
conjuge, terão olles um quinto da herança; 
em concurso sómente com os ascendentes, 
obterão um quarto ; com os irmãós e com o 
viuvo do de cujus, ser-lbes-ha deferido um 
terço; sômente com o conjuge ou sómente 
com irmãos do hereditando recolherão a me-
tade. Não havendo nenhum dos successiveis 
defel'idos, os filbos natura.es entre os quaes 
não se contam os de dariado qyuntnmiento, 
levarão a totalidade da herança (Cod. Civil 
arts. 989 a 991.) 

Todos os codigo3 teem, conseguintGJmcnte, 
a preoccupação de fixar a parte do direito he-
reditario peculiar ao filho mtural, de. modo 
a l'j.ssegúrar-lhe na herança uma quota infe-
rior á des tinada ao filho legitimo. 

Na America do N!:ll'te as Jei:s são Hberaes 
em relação ,a0s filhos illegiti-m0s, quanto á 
succ.es8ãq má terna.. Entretanto; quanto á_ sue-
cessão p~J,terna, só · a eUa são cha_madQs 
quando legitimaçlos por casame.ato -posheriJr, 
óu quando procedentes de um cas3.mento an-
nullado. · 

Nã. Inglaterra p filho natural é tratado 
com o maximo rigor : .a lei não lbe confere 
nenhum direito na successão ab intestato (~6). 

Ora, ponderando sobre o magno problema, 
applaudimos a c@rajosa iniciativa do pro-
jecto ; mas, seja-nos licito propôr um1 so-
luçã.o conciliadora entre o radicalismo do 
projecto e a theoria seguida por todos o;;~ C0· 
digos do mundo . Para conseguir o fim alme-
jado, é sufllciente accrescentar ao art. 1940 
o seguinte paragrapho : 

« Os · fiZhos natur·aes reconfLecidos na 
constancia do casamento de que p1~oveiu 
p1·ole legitima, só teem direito a metade 
d.a he1·ança deferida , aos filhos legi-
hmos.» 

(26) Lehr. ob, cit, pag. 123, 
Vol, UI 

«Os pr incipios .fundamentacs onde o 
legisbdor deve beber suas inspirações 
em um plano de refJrma, são dous, prin-
cipalmente . Um, obriga c· aos paos, e na 
medida de tal obrigação, bmbem aos 
proximos p:trentes;- especialmente os as-
cendentes, a reconherBI'n, alimentarem, 
educarem e g.1rantirem uma quota. de 
sua successão aos filhos nascidos f'óra do 
casamento,. ain .la mesmo quando fosse 
reprovJ.vel o commercio de que são 
fructos. Isto em homenagem ao princi-
pio de que cada um é obrigado a sup-
pJrtár as consequencias do propt'io facto, 
e que, quem é c.tusa. da vida deve.1or-
necór as condições da pro . ria vida :-
qui fait t'enfant doit Ze nour1'ir (Loysel-
Inst. c .nt. vol. I, pag . 4l.) 

Out1·o, o d~ evitar que os direitos ga-
rantidos pela lei aos filhos nascidos fora 
do casamento com relação aos paes, sejam 
taes que os colloquem em uma situaçitojLt• 
rict:ca pe1-{eitamente igual d que gozam os 
filhos legítimos, fructo de um matdmonio 
justamente contrahido. Isto seda um ul-
traje sangrento inferido á fam ília legiti-
ma, CLijas regulares e ordenadas· funcçõe$ 
seriam usurpadas por orgãos inadequados· 
e incoherentes em sua composição; acarre-
taria uma desordem profunda no proprio 
organismo da sociedade em geral, cuja 
recta constituição se . liga directamente á 
recta constituição da família, que é a 
cellula fundamental. 

O primeiro forma garantia do direito 
conferido ao indivHuo; o segundo a ga-
rantia dq direito que compete á socie-
dade; em ambos os laços parciae3 que 
s:wvem para integrar, na pleni &ude de 
.S Lll1 r ea lidade organica viva, qualquer 
direito; o qual repre Jenta um conflicto, 
constante entre a'l exigencias oppostas 
do individuo e da sociellwde, do homem 
singular c-do llomem collectivo.» 

Art.;:. 1941, 1942 e 1943 . O direito bra· 
zileiro vigente, collo,)ando o conjuge sobrevi-
vente em quarto logar na ordem da vocação 
heredita.ria. , isto é, após os colla.toraes até o 

(27) Ob. clt., pgs. 212 o 213~. 
23 



178 ÇODIGO CIVIL BRAZIL~IRO 

decimo grâo, está áquem do direito romano 
(28) e constitue: uma excepção nas legislações 
dos~povos cultos e no. conceito de todos os ci-
vilistas. (29) 

IV 
No concurso com ascendentes terá di-

reito á metade da successão. 
A reforma projectada só póde merecer. 

-applausos. . 
O Congresso Jurídico Americano, J:8unido 

nesta Capital em 1900 para commemorar o 
4° Centenario do Descobrimento do Brazil, 
proclamou a necessidade da· reforma, appro-
vando, por unanimidade, as seguintes theses 
que dispensam explanações didacticas: 

I 

A lei civil deve garantir ao conjuga 
sobrevivente um direito successivo sobre 
os bens do pre-defunto, ainda que con-
corram parentes á herança deste. 

II 

v 
No concurso com irmãos terá direito a 

dous terços da successão, sem que te-
nham elles direi to de representação. 

VI 

O conjuga sobrevivente excluirá os 
demais collateraes. 

VII 

Na successão testamentaria ser-lhe-ha 
garantida, a titulo de legitima, uma 
porção igual á que for por lei garantila 
aos filhos. 

VIII 
No regimen de communhão de bens no O conjuga sobrevivente perderá toJo 

casamento, o conjuga sobrevivente terá o direito á successão do pre-defunto no 
direito á sua meiação depois da morte d d de seu conJ·UbO'e, . quaesquer que saiam caso e ivorciado por sentença a que " tiver dado causa. os herdeiros e in-dependente do usofructo, 
que tem sobre os bens dos filhos meno- Vamos além e propomos que ao conjuga 
res, como titular do patrio poder. sobrevivente se dê o terceiro logar na OJ 'dem 

J.a vocação he1•editaria, excluindo mesmo os 
III irmãos do de cujus. E' esta a doutrina do 

primitivo projecto (arts. 1773 a 1790) e do 
No regimen da separação de bens ou Projecto Felicio dos Santos (art. 1399). 

no dotal terá uma porção hereditaria · Neste seljltido acceitaremos a emenl a pro-
igual n, de um filho, concorrendo descen- posta ao art. 1.942 pelo illustre Sr. Depu-
dentes, inclusive filhos naturaes. tado Adolpho Gordo, accrescentando-se afinal 

as palavra$ não divorciado. 
. Si o Pr0jecto pretende, com justiça, asse-

(28). Justinip.no,_ na Novella 118, ~onsiderou -gurar elfeptiya~ente ao co_njug~ sobrevi-
o conJuge sobrevivente successor Irregular, .vente um direito successorw, nao é logico 
concedendo-lhe : preteril-o na acquisição do total da he-

a) si fosse o marido o sobrevivente, o usu- rança, cha:mando á successão irmãos do de 
fructo de uma parte dos bens do outro con- cujus. 
juge igual á dos filhos, havendo descendentes Si o esposo sobr evivo não tem prole com-
communs emancipados e o usufructo da sue- mum com o pre-morto, nem esta deixa as-
ce~sãb inteira:, estando os descendentes de- ·cend~ntes éj-OS guae.; é preciso amparar na 
htxo do patrw poder; velhtee, a >partllha da herança é um a ~ten- ~ 

b) sendo a mulher a sobrevivente, o usú- tado ao direito daquelle que, muitag vezes, 
fructo de uma parte viril nos bens do mãJ- trouxe a fortuna para o casal ou esforçou-se. 
rido, si elles devessem pertencer a desceu- 'para coilseguil-a. E depois, porque não eli- . 
dentes communs e não tivesse ella recursos .minar do nosso direito as cau~as de tantas 
pessoaes para viver, segundo sua condição, contendas~ 
Hmitada, neste caso, sua parte ao quarto da os collateraes até o sexto gráo estão clas~i-
:mccessão ; ficados na vocação hereditaria, e é o quanto 

c) a plona propriedade sem limitação al- 'basta. ' 
guma, sendo outros os herdeiros; Para adrnittir os irmãos e sobrinhos em 

d) succes$ãO reciproca em falta de paren- eoncurrencia com o conjuga sobrevivo no 
tes e não tendo havido divorcio; dircúto sucqessorio, era preciso contemplai-os 

(29) Cods. Il;al., Hesp., Allemão, Argenc como herdtiro~ legítimos, _isto é, com direito 
tino, Bolívia, Chile, Mexico·, Perú, vene- a ~~strmg~f. tamb'~?l a liberdade testa.men-
zuela-Lei Franc. de 9 de março de 1901- ,taua. Mas Isto sana o absurdo. 
Lei lngl. de ~de julho de 1890 ~ , .. 
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A's emendas do mesmo Sr. Deputado 
Ad.olpho Gordo, as quaes mandam supprlmir 
dos arts. 1941 e 1942 as palavras não di-
vorciado, pesa-nos negar o nosso assenti-
mento, 

O divorcio, regulado pelo direito vigente 
e pelo art. 404 do Projocto, autoriza a sepa-
ração de corpo3 e faz cessar o regimen dos 
bens, como si o casamento fosso dissolvido. 

Ora, si o conjuga sobrevi-vente está di VOl'-
ciado, é claro que lhe falta a qualidade d·e 
herdeiro, qualidade que a lei faz depender 
da constancia do matrimonio e da commu-
nhão de affectos. 

Eliminar aquellas palavras na redacção 
dos citados artigos é suppor que da socie· 
dade conjugal dissolvida promanem relações 
de parentesco. 

Assim teem resolvido quasi tolos os ·co-
digos, entre os quaes podem ser citados o 
I tal. , o Hesp. , o Belga e a lei franceza 
de 1891. 

I 
Art. 1948. O paragrapho unico deste ar-

tigo não deve ser supprimido, conforme 
suggerem as emendas dos i! lustres deputados 
Sr.;. Alfredo Varella e Adolpho GorJo, aliás 
coherentes, porque pugnam pela absoluta 
liberdade de testar. 

Diz o Projecto : 
«Si fallecer o filho sem descendentes, e 

sem testamento, e deixar ben3, herda-
dos de seu pae ou mãe, succeder-lne-ha 
nesses bens o pae ou a mãe que sobrevi-
ver, nos termos do art. 1942. 

Mas, si o pae ou mãe passar a úutras 
nupcias, ou já· era casado ao tempo em 
que succedeu, e ·existirem outros filho3 
do casamento precedente, irmãos do de-
funto, não terá o me ;mo pae ou mãe 
nesse3 bens sinão o usufructo durante 
a vida, e será obrigado a reservar a 
propriedade delles aos irmão3 do defunto 
que existirem ao tempo do seu falleci-
mento. . 

Pam grapho unico. S i o filho de cuja 
successcío se trata se finar oom testamento, 
guardar-se-ha o que se acha disposto 
sobre a successão testCLmentm·ia, salvo 
sempre a reser·va a favor dos irmlíos da 
defunto, nas duas terças partes da heran-
ça, em que seio os paes herdeiros neces-
sarios, segundo o disposto no art. 1942. 
Esta disposiçcio não terd logw· si _sómente 
sobreviverem ao pae . ott mcíe netos, filhos 
de algum .ou alguns irmãos ge1·manos elo 
defunto.)) 

As disposiçõe3 citadas, além de moraliza-
doras, synthetlzam regras preestabelecidas 

no direito vigente .. ( Teix. de Freitas-Cons., 
arts. 965 a 969). 

Do accordo, porém, comas idéas emittidas, 
quando commentamos o art. 1901, impõe-se 
uma emenda ao paragrapho unico, isto é, a 
substituição das palavras- nas duas terças 
partes da herança pelas seguintes : na metade 
da herança. 

Art. 1949. Coherentes com a doutrina 
expandida sobre o direito hereditario que 
deve ser assegurado ao conjuge sobrevi-
ventE', propomos a seguinte emenda : 

« Na falta de descendentes e ascenden-
tes, a hernaça serd devolvida, por inteiro, 
ao conjuge sobrevivente ncio divorciado. » 

Art. 1954. De accordo com as conside-
rações ao art. 1926, deve ser admittida a 
seguinte emenda : 

· Paragrapho unico.-A herança será re-
colhida pelo Thesouro Nacional, si o au-
tor della era domiciliado no Dlstricto 
Federal. 

A disposição do Projecto é omi:isa. 

CAPITULO III 
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Nenhuma objecção suscita ·este capitulo, 
redigido com notavel precisão e clareza. 

TITULO lii 
SUCCESSÃO TESTAMENTARIA . 

CAPITULO I 
DO TESTAMENTO EM GERAL 

Art. 196.2. O Projecto prohibe expres-
samente que o testamento c::mjuntivo, seja 
simultaneo, r eciproco ou correspectivo. 

Estamos de pleno accordo com a disposi-
çiio que uma emenda do illustre Deputado 
Sr. Moreira Alves manda supprimir. 

Felicio dos Santos, commentando o artigo 
1602 do seu projecto escreveu as seguinte.s 
palavras que justifiçam o parecer acima 
enunciado : 

«A respeito dos testamentos conjunti-
vos disse Preameaneu : IL fallait éviter 
de faire renattre la diversité dejurispru-
dence, qui avait eu .. lieu sur.la question 
de savoir si, apees le décês d'un des tes-
tateurs, le testament pouvàit être re1 voqué par le survivant. Permettro d,e 
le revoquer c'est violer la loi de la 
raciprocité. Le declarar irrévocable c'e~t 
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changer la nature du testament, qui 
dans ce cag n'es~ plus réellement un act 
de derniêre volonté. Il fallait interdire 
une forme incorripatible, soit avec la 
bonne foi, soit avec la na-ture des testa-
mcnts. » 

«São os testamentos que se chamam 
de mão , commum, e por praxe só são 
admittidos entre conjuges. Póde-se fazer 
de tres fórm·1s : simultaneo, quando 
ambos os conjugas dispoem em favor de 
um terceiro ; reciproco, quando os con-
jugas se -instituem um ao outro, qual 
delles sobreviver; wrrespectivo, quando 
a disposição, ou reciproca ou em favor 
das psssoas conjuntas de um, é deter 
minada em retribuição da disposição do 
outro conj uge. ~ · 

Taes testamentos não devem ser per-
mittidos, porque implicitamente envolvem 
ttm pacto successorio, 

Quando varios testamentos são feitos 
no mesmo acto, entende-se que ha com-
binação de vontades, convenção entre os 
testadores, de sorte que um não faria 
tal disposição, sr 6 outro tambem não 
dispuzesse de certa fórm<t determinada. 
Ora, como se deve regular semelhante 
testamento 1 Si um dos testadores não 
póde revogar suas disposições sinão de 
combinação com o outro, é uma conven-
ção contraria á nJ.tureza.do testamento, 
que deve ser revogavel até a morte do 
testador ; si cada testador :póde revo-
gar livremente suas disposições, é auto. 
rizar a fraude, a violação da fé promet-
tida. » 

As observações transcriptas bastam para 
fulminar o Instituto Jurídico que se deseja 
restabelecer no Projecto, instituto que a 
praa;e, e não a lei, tem con5agrado e:n nosso 
direlGo vigente, graças ao amparo que infe-
lizmente lhe prestaram civilistas da esta-. 
tura. de Teixeira de Freitas '( Cons., not. 1 ao 
art. 1053) ; C. da Rocha (Instituições,§§ 727 
e 728) ; Gouveia Pinto ( Trat. dos tests., ed. 
Macedo Soares, nota 7·4); e outros. 

Os codigos modern,os repellem-no ém sua 
maioria (30). 

Os testamentos prohibidos, com acerto, 
pelo art, 1962, participando da natureza 

dos pactos sttccessorios, aos quaes é contraria 
a evolução do direito, teern, finalmente, o 
inconveniente de restringir a liberda.cle do 
tes ;ador em loga.r de mantel-a. no governo 
da família em beneficio da prole. 

CAPITULO I! 

DA CAPACIDADE TESTAMENTARIA ACTIVA 

Art. 1963, n. 4. Ved:1r a capacidade de 
testar á mulher viuva ou separada do 
marido no caso do art. 288 não é certa-
mente um acto inspit·ado nos conceitos da 
liberdade civil e da justiça, nem conducente 
com a orientação das modernas legislações 
QU\3 asseguram á mulher uma posição con-
digna á sua elevada missão social. 

O que reza o art. 288? · 
«A mulher, que se casar co.m infracçcio 

do n. 13 do mesmo artigo ( 226) não 
poderd mais .testar em favor do mcwido, 
nern fazer valer o testamento anterior· em 
qué este seja contemplado, nem commu-
nicar com elte os seus bens presentes e 
futtwos ». 

O art. 226, n. 13, por sua vez, declaea 
que não poJ,em contrahir cas:tmento : a 
mulher viuva ou separada do inarido por 
nullidade ou aunullaçãJ el o casamento, até 
dez ~ezes depois da viuvez ou da separação 
jlid'icial dos lcorpos, salvo si, antes de ter-
minado o re~rrido prazo, der á luz algum 
filho. 

A i.ntervênção do legislador, dizem os que 
justificam a qisposição do art. 288-cópia elo 
art. 100 do d$creto n. 181, de 24 de janeiro 
de 1900 -é salvaguardar os interesses do 
filho do prim~iro matrimonio, cuja existencia 
é possível ; mas o argumen~o é contrapro-
ducente. O f,llho, como herdeiro legitimo, 
tem garantidt> o seu quinhão hereditario e a 
lei não deve restringir a liberdade testamen-
taria a ponto de privar a mulher, no goso 
dos seus direitos civis, da quota disponível 
dos seus bens. 

E, depois, Ifão é o mesmo projecto que 
.estatue o reg,tmen obrigatorio da separação 
dos béhs no Citso vertente ~ 

Um codigo moderno não se apéga á prin-
cípios anachrquic:;>S, para decretar penas que 
affoctem o livre exercício do direito de pro-
priedade. 

( 30) Cods. Franc. art. 968; !tal. 761 ; 
Port. 1753 i Arg. 3618 ; Holl. 977 ; Hesp. 669 ; 
Cu i!. I 003 ; os codigos austria.co e alie mão 
art: 2'265 e segs., accei ta.m-so exclusivamente 
entre conjugos, coJ1o tom fettJ entre nó os 
a pra.:to. 

São, portanto, dignas de acceitação as 
emendas identica.s dos illustres Deputados 
Sn Alfredo V f!.Nlla, Adolpho Gordo e Fausto 
Cardo3o, que lllandam supprimir o n. 4 do 
art. I 963, emqndas que implicitamente al-
teram o art. ~88 do projccto. 
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CAPITULO III 

DAS l'ORMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO 

SECÇÃO I 

Disposições geraes 

Acompanhando o direito vigente, o Pro· 
jeeto no art. 1966 enumera quatro especies 
do testamento o'rdinario: 

a) publico, ou feito por tal!ellião ; 
b) cerrado, com instrumento de appro-

vação; 
c) particular, ou escripto pelo testador ; 
d) nuncupativo, ou feito de viva voz. 
O Dr. Clovis Bevilaqua no seu projecto 

primitivo não contemplou o testamento nun-
cupativo. . 

Commentando a Ord., L. 4•, Tit. 80, § 4°, 
termina Macedo Soares a sua nota : 

« E' assim que aquella legislação ob-
viou as fraudes que se podem praticar em 
taes testamentos, exigindo tantas cir-
cumstancias que por isso teem cahido 
em esquecimento; não se fazendo alli 
delle.s uso, sinão quando o testador se 
acha violentamente atacado de molestia ; 
e, portanto, devemos concluir que só 
no caso - e do modo que o admitte a 
nossa Ord. se deverá praticar s.eme-
lante testamento, que o direito romano 
introduziu para os que não pudessem 
testar de outro -modo em artigo de 
morte e do modo que declara a L. 2.1 ff. 
qui testam. facer. poss. L.)~l,, § 2•, Cod_,. 
de 7'estam. e paragrapho ult. I,nst, 4e 
Testam. Ord.» (32). · 

SEQÇÃO li-
Preferimos seguir o douto professor e 

acceitar a emenda suppress.iva d(!! Sr. Depu· Testamet;~to p?fbficÔ 
tado Adolpho Gordo. . 

O mesmo systema adaptaram o projecto · Devem ser approvadas as disposições _con· 
Coelho Rodrigues e os Codigos Francez, Ita- t~das nesta parte, convindo notar que na 
liano, Portuguez, Argentino e Allemão. fórmiJ. dos test,amentos o Projecto procurou, 

« Os primeiros testamentos, oscrev.e o 
illustrado autor do projecto (3 1), foram 
verbae3. Mais tarde, firmado o prin-
cipio da ;revogabilidade, ~ fórma verb&.l 
perdeu a fixidez, que antes possuía, e 
sua instabilidade fez banir, em mui.tas 
legislações, o testamento nuncupativo, 
banimento q.u,e, aliás·. aão acarreta uma 
lacuna sensível·, onde .exi~te a fór.ma 
holographa, no ultimo esta di,,;) do çlire~to 
romano. O testamento nuncupativo é 
facultJ.do a toda.s as pessoas, sem par-
ticularidades que mereçam destaque. 
ll!as o d::1·eito patrio sómente permitte 
faze l-o aos enfermos cuja vida , corre pe-
?·igo.» · 

Sobrepujam a essas razões de .ordem theo-
rica delineadas pelo douto jurista, outras de 
ordem propriamente pratica, que robuste-
cem o crHerio do legislador, no sentido de 
rl?pl!ldiiar essa fórma especial ou privilegi,ada 
de testamentos. - · 

As simula~ões · e fraudes que ella propor-
ciona ; as demandas. que promove; os erros 
a que dá logar, de:v.ido ao estado morbido do 

·espírito do testador ; os perigos que prodúz 
pela leviandade, inconsciencia. ou dolo das 
tesbem~nhas : não autorizam a sua acceita-
ção por um codigo moderno. · 

(31) Ob, cit., pag. 243, 

tqnto quap.to possi'vel, elucida;r asyegras do 
direito vi,gente que .offerecem margrm a 
null.idade~ e consequentes litígios. 

Não ê j'usto, pordm, que o § I • do art. 1968 
vede (\s mulhere3 a capacidade para ser-
vinem de .testemunhas no testam(Olnto pu-
blico. 

Estamos de pleno accm;do com a observa-
,ção seguinte, formulada p«iJlü d(goo TribJ]nal 
de Justiça do Estado do Maranhão: 

« Art. 1968 e seguintes. Tratando dos 
testamentos, exige o projecto em discussão 
que no publicÓ, cerrado P particular as 
testemunhas sejam varões, maiores de 
14 annos. 

No estado actual cl.e civilisação, em 
que a murher se revela capaz para os 
actos da vida civil, não ha razão de 
di-reito para a sua exclusão desses testa-
mentos, quando são admittidas, como 
testemunhas no-nm;10upativo (art. 1987), 
nos codicillos (ar-t. 1994 e 1995), no 

. feito em tempo de peste (art. 2000), no 
marítimo (art. 20'01 ) e no militar 
(art. 2013) ; podendo até dar-~e .o caso 
de uma só pessoa, que póde ser mulhet', 
assignar um testamento pelo testador e 
pela outra testemunha, quando rião sou-
berem ou não puder'em escrever, e tam-

(32) Gouveia Pinto- Trat. Testam., ed,.· 
M<!-cedo Sot~ores, pag. 65., 
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bem como testemunlia (art. 200I, para-
grapho unico). . 

Parece que era bastante exrgrr-se que 
as testemunhas fossem idoneas.» 

A redacção da emenda, identica a uma 
outra do Sr. Adolpho Gordo, é, en_tretanto, 
por demais abstracta e pqde occaswnar du-
vidas na pratica. 
· Será preferível eliminar as palavra~~ 

varões e maiores de quatorze annos, vtsto 
que a capacidade das testemunhas ~est~men
tarias é mataria do art. I930 e ahr nao se . 
prohibe que a mulher maior de I4 annos I 
exerça a funcção de testemunha .. 

Art. 1969. A este artigo foi apresentada 
uma emenda do Sr. Deputado Moreira Alves, 
mandando supprimir as palavras - decla-
rando a razão por que o faz. · · _ 

Não ha inconveniente na sua approvaçao. 
As citadas palavras são as da Ord., L. 4•, 

T. 80, § 1•, e de sua omissão nos te~tamentos 
publicoll emerge uma nullidade futrl. . . 

E' illustrativa a seguinte nota .de Terxe:rra 
de Freitas (33). · 

«Declarando o tabellião no instrumen-
to de approvação que por enfermidade 
o testador não pôde assignar o testa-
mento, e que a seu .rogo assignára uma 
das cinco testemunhas, designando-a pelo 
seu nome· é nullo o testamento por não 
declarar 'essa testemunha em sua as-
signatura que o faz a rogo do testador 
por este não poderassignar, declarando 
simplesmente que assigna a rogo dotes-
tador~ Respondi pela negativa». 

(ArL 1970.) E' do teor seguinte : 
« O official publico declarará no testa-

mento, na fé do seu officio, como foram 
cumpridas, especificando-as, . todas essas 
formalidades. 

« Faltando alguma das sobreditas for-
malidades, ficarà o testamento sem e/feito, 
mas serà o official publico responsavel por 
perdas e damnos e perderá o seu officio.,. 

Será preferível redigir assim a ultima 
parte: 

A perda do officio ~ uma pe_na resultante 
da pratica de um del~cto fttnccwnal. 

SECÇÃO III 

Testamento cerrado 

(Art. I974, n. 4.) Cabem as mesmas ob-
servações ao art. I 968, n. I. 

SECÇÃO IV 

Testamento partieular 

(Art. 1982, n. 2.) A nota anterior. 

SECÇÃO V 

Testamento nuncupativo 

(Úts. I987 a I989.) Supprimam-se. {Vide 
commentario ao art. 1.966, lettra d.) . 

SECÇÃO VI 

Testemunhas testamentarias 

(Art. 1990.) No § 1° falla o Projecto na 
incapacidade em geral dos menores de qua-
torze.annos para servirem de testem~nhas 
testamentarias ; logo, os maiores dessa rdade 
-homens ou mulheres-podem exercer taes 
funcções. 

Autorizam a intrepretação os arts. 5• e 
162 do mesmo Projecto. No intuito, porém, 
de prevenir I duvidas futuras, . deve-se accre-
scentar ao p<J

1
Lragrapho as segumtes palavras: 

-de ambos O f sexos. 
E' . opportupo declarar que a idade :prefi· 

xada pelo Pr,ojecto, não só para a capacidade 
das testemunhas Irias tambem dos testadores, 
é a estabele~ida' pelo nosso direito vigente 
e pelos Cod.,. Port. art. 1704, n. 3, e Hesp. 
art. 663, n. I. . 

Qualquer lflOdificação em ~entido cont~ar10 
virá alterar o plano do ProJecto em . dispo-
sições anteriores. 

CAPITULO IV 
DOS CODICILLOS 

« Faltando algumá das sobreditas for-
malidades, serà nuUo o testamento e o 
official publico responsavel civil e crimi-
nalmente.» 

O Projecto acceitou os termos da Ord. L. I o 
6, 78 § 15 e L. 4• T. 80 § I • in fine e § 20 
in fine; mas ninguem poderá affi.rmar que ao 
Codigo Civil caiba decretar penas criminaes. 

Um codigo moderno não póde divorciar-se 
das legislações dos povos cultos, manten~o, 
como faz o rrrojecto, o instituto anachromco 
que serve d~epigraphe. 

Delle não e occupam os codigos em geral ; 
não deve ser ir de guia para justificai-o a le-
gislação russi1· 

(33) Const. not. 19 ao art. 1055, § 10. 

. «Na IJlglaterra tambem se o encontra 
como additivo ou emenda a um testa-
mento anteriormente feito.» 

« A lei das Sete partidas de Hespanha 
regulava:-o de accordo .com o direito 
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-romano, mas o novo codigo civil, á se- E' tambem uma velharia que convém banir 
melhança dos seus congeneres mais re- do nosso direito. · 
centes, júlgou desnecessa:rio mantel-o. _ Em vista do exposto damos, preferencia, 
O Codlgo Civil Boliviano, arts. 569 a para não romper de todo com as tradições, 
661, apenas conservou o nome de co- ao capitulo IV, arts. 1821 a 1823 do primi-
dicillo para as alterações ou reformas tivo projecto, conforme a emenda sob n. 32. 
do testamento» (34). Em FL'ança as de 
clarações relativas aos funeraes são 
submettidas, como as disposições .de 
bens, ás fórmas testamentarias com-
muns. (Lei de 15 de novembro de 1887) 
(35). 

E só. 
Que significa essa fórma original de des-

tamento, que só se distingue das demais 
especies de testamentos pelo menor numero 
de testemunhas 1 

O direito patrio recebeu o instituto do di-
reito romano, mas prescreveu as seguintes 
condições para a sua validade : 

Jo, que aos codicillos assistam, nas grandes 
povoações, quatro testemunhas, homens ou 
mulheres, maiores de 14 annos, além do 
tabellião ou de quem os escrever; 

2°, nos Jogares de pequena povoação, onde 
não seja facil obter . testemunhas idoneas, 
serão sufficientes tres, homens ou mulheres, 
maiores de 14 annos ; 

3°, o codicillo deve adaptar-se ás mesmas 
fórmas do testamento, iste é, ha de ser ou 
publico ou cerrado, ou privado ou nun-
cupativo I 

Ainda um outro absurdo. O testamento 
nullo tor·na-se valido pela. vontade do testa-
dor ; basta declarar esse que, não podendo ser 
acceito como tal o seu testamento, valha como 
codicillo! O arbítrio da parte supprimin:do 
formalidades essenciaes de um acto jurí-
dico! 

O Dr. Felicio dos Santos repudiou a ve-
tusta creação dos romanos- que tiveram, 
aliás, motivos para mantel-a no corpo de 
sua jurisprudencia e de suas leis, sobresa-
hindo entre esses motivos a obrigatoriejade 
da instituição dos herdeiros (36). 

O primitivo projecto do Dr. Clovis e o do 
Dr. Coelho Rodrigues, seguindo quasi ames-
ma orientação, adaptaram exclusivamente o 
codicillo holographo como um memor~~:ndum 
de ultima vontade, contendo determinaçõe3 
sobre enterro. sebre pequenas eilmolas e 
sobre· legados de roupas, moveis, alr<1ias e 
joias de uso particular do codicillante. 

As cartas de consciencia, condemnadas 
pelos Codigos POJ·t. art., 17 41 e Argent. 
art. 3620, estão sujeitas á mesma critica. 

(34) Clovs-ob. cit. pags. 251 e 252. 
(35) Lacantinerie- ob. cit.-2-pag. 398. 
(36) Felicio-Cod. Civil-Comm. ao artigo 

1600. 

CAPITULO V 

DOS TESTAMENTOS ESPECIA.ES 

As especies de testamentos especiaes ou 
privilegiados mantidos pelo Projecto são as 
do nosso direito vigente ; testamento fe ito em 
tempo de peste; testamento maritimo ; testa-
mento militar e testamento feito em paiz es-
trangei?·o. As disposições que regtilam esses 
institutos , convem sejam integralmente 
approvadas, e bem assim as demais do 
Livro IV-Títulos I, II, e III, salvo as emen"\ 
das abaixo classificadas. 

Dando por findo este relatorio parcial so-
bre o Livro IV do Projecto do Codigo· Civil 
Brazileiro submettído á consideração da Ca-
mara dos Deputados, presumimos ter feito o 
possível para co:~;responder á honrosa missão 
que nos foi confiada pelo douto presidente da 
Commissão Especial. 

Será escusado solicitar dos illus trados col-
legas a maxima generosidade para o traba-
lho que apenas revela o desempenho de um 
dever patriotico, supprindo a incompetencia 
do seu autor, que procurou, com vantagem, 
inspirar-se nas palavras e nos conselho.3 elo-
quentes dos mestres de direito . 

Sala das Commissões, 16 de setembro de 
1901.- O relator, Alfredo Pinto Vieira de 
Mello, Deputado pelo Estado de Minas Ge-
raes. 

CLASSIFICAÇÃO DAS EMENDAS 

PARTE ESPECIAL 

LIVRO IV - TITULO 

Do r ela to r: 

CAPITULO I 

J.a 

Ao art. 1898- substitua-se pelo se-
guinte : 

« Pel~t morte de ttma pessoa ou pela instal-
laçtto provisoria do ausente, sett patri~onio 
passa como uni•ersalidafle ao( s11us herdewos.-. 
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rança, poderd t·equerer, passados vinte dias, 
Do relator: desde a abe1·tura della, que o juiz do dnmicilio 
Ao art. 1901 _ substitua-se pelo se- do het·deiro assigne a este um p1·azo ra~oa-

guinte: vel, que nãó excederd de trinta dias, pcwa qtte, 
dentro desse prazo, faça sua decla1·ação, sob 

<( Aos herdeiros nomeados em testo,mento pena de haver-se a herança po1· acceitada. 
transmitte-se a herança na sua totalidade ; 
mas, si houver he1·deiros necessarios, o tes-
tador só poderd dispor de metade da he-
rança.» 

3.a 
~ Ao mesmo m·t·igo- Supprimam-se as pa-
lavras: 

.. . mas, si houver herdeiros necessarios, o 
testador ncio poderd dispor de mais do que a 
krça da herança, - Adolpho Go1·do .- Fausto 
Cardoso. 

Com parecer contrario . 
4.a 

Ao mesmo m·tigo- Substiüia-se o art. 1901 
do Projecto pelo art. 1398 do Projecto do 
Codigo Civil BraziJeiro, de Felicio dos Saa-
tos, qu~ é-o seguinte : 

Só terd loga1· a sttccessão legitima fáltanclo 
a testamentaria. - Al(redo Varella. - F. Alen-
ca$tro-:- Campos Cartier. - Barbosa Lima.-
Soares dos Santos, 

Com _parecer contrario.· 
5a 

Ao art. 1902 - Supprima-se a palavra-
tambem (o mais como está). Adolpho Gordo, 
-Fausto Cardoso, 

Prejudicada. 

Do relator: 

CAPITULO II 

6a 

Ao art. 1906- Accrescente-se: 
Parag1·apho unico-Na designação, o JUtz 

preferi?·d semp1·e o herdeiro que se achcw na 
posse catporal e administração dos bens com-
mun.s ou ele parte delles. .· · 

7• 
Ao art. 1907- Supprima-se o para·grapho. 

-Adolpho Gordo, -Fausto Cardoso, 
Com parecer contrario. 

Do rel-ator: 

CAPITULO IV 

. 9a 

Ao art. 1926- Accrescente-se : 
«A União adquire esta propriedade, si d autor 

da herança era domici'liado· no Di•stricto Fe-
deral.»-

Do relator: 

TITULO li 

CAPI 'J,'ULO . Il 

lQa , 

Ao · art. 1938- Substitua-se pelo seguinte~ 
«0 Codigo defere a successão legitiína na 

seguinte ordem»: 
1°, aos dei;cenclentes; 
2°, aos ascendentes; 
3°, ao conjuge sobrevivo; 
4°, aos collate1·aes; 
5°, aos Estados ou d União. 

lla 
Do relator: I 
Ao art. 1940

1
-Accrescente-se: 

Paragrapho unico. Os filhos naturaes re-
conhecidos na con•stancia d:o ma"t1•únonio de 
que p1·oveiu prole legitim·a, sd teem di1·eito d 
metade da her~mça de{e1·icla aos (tlhos legiti-
mos . 

12a 
Substitua-se o dispositivo de ar·t~. 1940 

pelo seg.uinte: 
« Os filhos n,aturaes legitimados po1· escri-

ptw·a publica especial ou testament'o solemne e 
legal são equippraclos aos fil7ws legítimos para 
os etfeitos dà S'fCCessao. '> 

Sala ~as se~~_9.es, 1 de agosto de 1901.-
Raymundo ele iYJ.!rancla, 

Com parecei: contrarrio. 
13a 

CAPITULO m Ao art. 194{- Substitua-se pelo ·segui~te: 
<s Si o fallecidq deixar conjuge, terd este di-

. ga 'reito a uma porção de bens igual a de um filho, 
Do relator: I semp1·e que o r-egimen matrimoniÇLl nO:o lhe 
Ao art. 1912-Substitua-se pelo ssguinte: de1· direito á meiaçcio de todos os bens.»-
«QuandiJ alguem tive1- inte?·esse em que 0 • Aclolpho Go1·.do .-Fausto Cardoso . 

herâeiro cleçl-are si. acceita ou repudia a he-I Com parecert contrario. 

, 
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1.4• 
Ao art. 1942-Substitria-se pelo seguinte: 

« Não havendo herdeiros da classe dos descen-
dentes, serão chamados a successão os ascen-
dentes, e o conjuge sobrevivente, qttando o 
regimen matrimom:az não lhe der· direito d 
meiação de todos os bens.»-Adolpho Gor·clo.-
-.f'austo Car·doso. · 

Com parecer contrario. 
15" 

Ao art. 1948 - Supprima,se o paragra-
pho.-Adolpho Gordo.-Fausto Cardoso. 

Com parecer contrario. 
16" 

CAPITULO UI 

SECÇÃO I 

22." 
Ao ad. 1966-Substitua-se pelo seguinte: 

«Este ~odigo reconhece como testamentos· o!"!!i-
narios: ta, o publico, escr·ipto por tabe1lwo; zo, o cerrado ou mystico; 3°, o holograJI_ho ou 
particular.»-- Adolpho Gordo.- Fausto Car· 
doso. 

Com parecer fa v ora vel. 

Do relator: 

Secçcio Il 

23." 

Ao ar·t. 1968-Suppri'mam-se as palavras 
Ao art. 1948, paragr·apho unico - Em -varões maiores de quatorze annos. 

logar das palavras-nas duas terças partes, 
diga-se-na metade. · 

Do relator: 

17• 
Ao art. 1949- Substitua-se pelo segui ate: 

«Na falt a ele descendentes e ascendentes a he-
r·ança ser·â devolvida, por inteiro, ao conjuge 
sobrevivente . »-Adolpho Gorclo.-Fausto Car·-
dflso. 

Com plrecer favoravel, salvo a seguinte 
sub-emenda, in fine:-nc'ío divor ciado. 

18." 
Do relator: 
Ao ar·t. 1954-Accrescen'te-se: 
« Pa1·agrapho unico. A he1·ança se1·d 1'eco-

lhida pelo Thesow·o Nacion o. l, si o autor delta 
era domiciliado no Districto Fede1·al. » 

TITULO III 

CAPITULO I 

19.• 
' Supprima-se o art. 19_62 .-Moreira Alves. 

Com parecer contrar.io-. 

CAPI'I'ULO li 

2Q.a 
Ao art 1963 - Sttpprima-se o n. 4. -

Alfredo Va1·elta. 
Com parecer f'avoravel. 

21.• 
'Idem-Supprimct-se o n.4.-Aclolpho Gordo . 

-Fausto Cardoso. 
Prejud~cada. 

Vol , Ill 

24." 
"1o art. 1968 (1°)- Em vez de - cinco tes· 

temttnhas, var·ões e maiores de quato·rze annos 
-diO"a-se--cinco testemunhas icloneas .-Adol-
pho Gorclo.-z.'austo Car·doso. 

Com parecei.' contrario. 

I 25." 
Ao art. 1'959-Supprimam-se as palavras: 

-declarando as r·azões po1· que fâz. - llfor·eira 
Alves. 

Com parecer favoravel. 
26.• 

Do relato.r: 
Ao art 1970-Subs~itua -se a uttima parte 

do artigo pelo segu.inte: 
Faltando alguma das sobr·eclitas fonnali-

dades, serd nullo o testamento e o ófficial pu-
·blico responsavel civil e c1'iminalmente. 

Dordator: 

Secçcto II1 

27. a 

Ao art. 1974 (4°)- Snpprimam-s@ a~ pa-
a v r as : varões e mr;iores cl.e qttator ze annps. 

28• 

Ao m·t. 1974 (4°)- Substitua-se pelo se-
guinte: 

« Que o testador· o ent1·egue ao official, pe· 
r·ante testemttnhas idoneas, em numero, p elo 
menos, de cinco. »- Adolpho Gordo.- Fausto 
Car·doso. 

Com parecer contrario. 
21 



186 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Do relator: 

Secção IV 

29a 

· Art. -A alteração ou suppressão de um 
codicillo, contra a vontade do seu dono, im-
porta para quem a fizer a indignidade do 
art. 1927, n . 5. 

Sala da Commissão Especial, 14 de se-
Ao art. 1982. n . 2-Supprimam-se as pa- tembro de 1901. - Alfredo Pinto, relator. lavras: varões e maiores de quatorze annos. 

3Qa 

Ao art. 1982, n. 2- Em vez de- cinco 
testemunhas, varões e m.aio1·es de 14 annos--
diga-se - cinco testemunhas idoneas . - Adol-
pho Gm-do-Fausto Ca1·doso. 

Com parecer contrario. 

Secção V 

3la 

Aos arts. 1987 a 1989 - Supprimam-se. 
-Adolpho Gordo. - Fatisto Cardoso. · 

Com parecer favoravel. 

Secção T,TI 

Do relator: 
Ao art. 1990- Ao § l • accrescentem-se 

as palavras:- de ambos os sexos .. 

CAPITULO IV 

Do relator: 
Aos arts. 1991 a 1999 - Substituam-se 

pelos seguintes : 
« Art.- Por um simples acto particular, 

escripto, datado e assignado por pessoa 
capaz do testat>, poderá ella deixar determi· 
nações especiaes sobre o seu enterro ou sobre 
pequenas esmolas a certas e determinadas 
pessoas, ou aos pobres de certo lagar inde-
terminadamente, assim como fazer legados 
de roupas, alfaias, moveis ou joias não muito 
valiosas de seu uso particular. 

Art. - Esses actos, salvo direito de ter-
ceiro, valerão como codicillos, quer o autor 
deixe testamento, quer não. 

Art. -Do mesmo modo tambem se pode-
rão nomear ou substituir testamenteiros . 

Art. - Os actos desta especie podem ser 
revogados por outros iguaes, ou por qual-
quer ospecie de testamento posterior, que 
não lhes faça referencia, confirmando ou mo-
dificando. 

Art. - Si o codicillo estiver fechado, de-
verá ser aberto do mesmo modo que os tes-
tamentos. 

NoTA- Estava elaborado este Pm·ece,-, 
para ser entregue á Commissão Especial, 
quando o illustre Dr. Villela dos Santos , 
membro da Commissão do Instituto dos 
Advogados Brazileiros, encarregada de es-
tudar o Projecto do Codigo Civil Brazileiro, 
dignou-se de o:tferecer as suasobservaçõe~ s~ 
bre o Livro IV, arts. 1898 e 2020 ( D1arto 
do Congresso, de 15 de setembro de 1901). 

Ficámos, por isso, inhibidos de as3ignalar 
os pontos de concordancia e de diveegencia 
em que nos encontramos com o douto cal-
lega, cujas opiniões dependem, ainda, da 
decisão definitiva do Instituto. 

Destaca-se, porém, uma cens~wa ~ormu
lada 'pelo digno relator, que extge tmme-
diata contradicta. 

A' epigraphe- Direito das Stt ccessões - do 
Livro IV, profere o Dr. Villela dos Santos o 
termo- Successões. 

Não ha motivo para esta substituição que · 
quebraria a logica mantida pelo Projecto na 
denominação dos Livros anteriores, a:tfecta-
ria a classificação preliminarmente appro-
vada pela Comrüissão Especial da Camara . 

I 
1 . o Direito da Familia. 
2. o Direito da f Causas . 
3. o Direito daf Obrigações. 
A epigraphe dp Projecto tem a tp.elhor jus-

tificação nas s~guint~s .observaçoes do ~eu 
illustrado autor. ( D~retto das- Successoes. 
pags. 11 e 12). 
· «Os direitos cjvis distribuem-se natmal-
mente por duas grandes categorias : direitos 
das pessoas, qu~mdo são attributos dos indi-
víduos considerados isoladamente ou em 
suas relações de família : direitos dos bens, 
quando attributps dos individuas e!?- relação 
mediata ou immediai.a com os obJeetos do 
mundo physico. Na primeira classe incluem-
se as modalidades diversas da personalidade 
em relação com a idade, o domicilio, a na-
cionalidade, a ~aude do corpo e do espírito 
e a outras circu\nstancias cuja influencia so-
bre as pessoas ~e reflecte na vida jurídica. 

Ainda na me~ma classe estão comprehen-
didos aquelles qireitos que nascem das rela-
ções· de família, as quaes, por seu turno, mo-
dificam particplarmente a existencia das 
pessoas. Na S(Jgunda classe emquadram-se 
dous grupos ou\;ros~ de: direitos :. L a;proprie-
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dade com as suas variedades e modificações gada a es,·c n: c~mo direi/o elas cottsas ; ai!J da 
para um lado, e as obr:igaçõss ou dh'0ito de família, ao das obrigações e ao das pessoas 
credito para outro. consideTadas isoladamente, ?"econheceremos a 

Em rigor está completo o quadro dos di- necessidade logica de acc?·escentar-se um outro 
reitos civis. memb1·o á classificação . Sera este o direito 

Porém, si attendessemos a que a sue cessão heredita?·io. e um modo de adquirir direitos reaes e abri- · Direito herecUtaTio ou das sttccessões é o 
gacionaes, e que o patrimont:o e noção e·special complexo dos principias segtmdo os quaes se 
do direita das causas, mas que a sua trans- realisa a tmnsmissão do pat?-imonio de alguem 
missão mo1·tis causa se acha intimamente li- l que deixa de existir.» 



XVI 

PARECER 
DO 

Sr. Alencar Guimarães 
P arecer sobre os arts. 2021 a 2203 do pro-

jacto do Codigo Civil Brazileiro 

Definindo e regulando as Disposições Tes-
tarnentarias em geral, a sua validade, nul-
lidad~ e inefficacia, e prescrevendo regras e 
preceitos a seguir no inventario e parti-
lha dos bens da herança, nos arts. 2021 a 
~~03, o Projecto do Codigo Civil, ora su-

. Jeito ao estudo desta Cornmissão, manteve 
elE- geral as consagrações do direito patri.o, 
nao obstante corrigir e melhoral' muitas e 
substituir qu supprirnir outras, de accordo 
c~m os ~n_:sinamentos da nossa jurispruden-
cu~. as hçoes dos mestres e a experiencia de 
outros povos, cujos codigos teem sido molda-
dos nos principias da moderna sciencia ju-
rídica. 

Apreciando assim em conjunto esses arti-
gos, não dizemos nenhuma novidade. Repro-
duzimos apenas o que o eminente autor do 
~rojecto, em sua brilhante exposição de mo-
tivos, julgou couveniente dizer sobre a ori-
entação que seguiu no seu excellente traba-
lho. E' assim que diz o ogregio jurista : 

«Segundo o conselho de Bluntschili, o 
actual Projecto procurou collocar-se no 
ponto de confiuencia das duas forças, de 
cujo equilíbrio depende a solidez das 
consLrucções sociaes : a conservação e a 
innovação, as tradições nacionaes e a 
theoria das escolas, o elemento estavel 
que já se adaptou ao caracter e ao moela 
de sentir do nosso povo, a maneira par-
ticular pela qu al elle estabelece e pro-
cura resolver os agros problemas da 
vida, e o elemento progressivo insuflado 
pela doutrina scientifica. 

A tradição, ligando entre si os diver-
sos e~tadios do Direito, representando 
uma applicação da hereditariedade a 
esse phenomeno de ordem social, é um 
principio organico da viela jurídica. 
Quem se propuzesse a legiferar, « rom-
pendo com o passado, faria corno aquel-
le que edificasse não tendo em conta a 
solidez do terreno e a espessura do ali-
cerce» previne D'Aguano. . 

O direit9 evolue, transforma-se, mas 
em uma sequencia ininterrupta de fór-
mas que B€( desdobram prolíficas. 

Os Codigos antigos, corno os modernos, 
járnai~ vie!lam firmar direito inteira-
mente novo, estranho ás tradições que 

. o wmpo argamassara. Assim procede-
ram os legisladores da India, da Gro-
cia e de Roma, assim se revelam as co-
diftcações civis da França, da Austria, 
de Portugal, da Allemanha e toda a 
pal'te.» 

Assim tambem devemos proceder, dizemos 
nós, e por isso mesmo que é essa a melhor 
orientação a adaptar nas codificações; só nos 
merece louvare~ e applausos o empenho que 
se nota no autqr do Projecto em manter, 
nos artigos que estudü,mos, as prescripçõos 
de direito que a sabedoria dos nossos juriscon-
sultos e as determinações da nossa legi.>la-
ção .ha:via firmado ácerca dos diversos insti-
tutos jurídicos nelles definidos. 

Só assim pode!remos ter um Cocligo Civil 
que se adapte perfeitamente ás condições de 
vida de nossa sociedade, que se concilie com 
a nossa cultura ~uridica e traduza o sentir 
e o pensar do po;vo brazileiro. 

Si, porém, mereca o nosso mais franco 
apoio a orientação do Projecto, principal-
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mente na parte · que estudámos, e que mais consagrada nos Codigos Civis Francez ( arti<>o 
de perto e directamente interessa á quasi 900) ; Italiano (art. 849) e Portuguez (artigo 
totalidad~ das relações de dir~ito priv_ado, 

1
1743) entre outros. 

nem por 1sso achamos que esteJam escmma- D-3 accordo, porém, com as observa~ões 
das de defeitos muitas das suas disposições. feitas sobre o n:rtigo precedente, nos incH-

E cbmo é o objecto principal do n:>sso tra- namos mais para a que é defendida por 
balho o estudo dossas disposições e o exame Mello Freire. Inst. Liv. 3°, § 33, Gouvêa 
das emendas a ellas oiferecidas por alguns Pinto, Testamento, Cap. 19 nota J25 Lou-
illustrel Deputados, pass:.uemos a considerar, re oro, Obr. cit., § 3'71, Teixeira de Úeitas 
de per· si, cada um desses artigos e emendas, Coas. nota 22 ao art. 1008, que opinam 
fazendo sobre elles os nossos reparos, indi- pela nullidade da instituição fetta sob taes 
cando as nossas divergencias do autor do condiçõas. 
Projecto e apresentando as modificações que 
nos parecem acertadas, em simples notas á 
margem de cada artigo, desprezadas todas as 
dissrrtações doutrinarias que os respectivos 
assumptos pudessem comportar, modifica-
ções que serã~ traduzidas em emendas de-
vidamente colleccionadas no fim deste tra-
balho. 

Indicado assim o methodo do nosso estudo, 
passemos 11 fazel-o. 

CAPITULO VI 

Demais : 
«Repugna aos princípios de diteito 

( Bevilaqua, Obr. Ctt., § 76, nota 3 ) ·que , 
um facto illi~ito, uma torpeza, funda· 
mente uma ltberalidade e· esta possa re 
clamar em seu apoio os beneficios da 
lei.» 

A emenda n. 2 põe a disposição do 
Projecto de accordo com esse novo modo 
de ver. 

Art. 2023 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAlliENTARIAS EM GEl,tAL o A_ determinação de~te artigo, incluid'O no 
ProJecto pela Commissão H.evisora •está 

Art · 2021 justificada pelo. seu proprio enunciaào. o 
O Projecto Bevilaqua não consignava esta herdeiT? 0 ':1 legat.ario não deve, nem . pó-de 

disposição, que acerGadamcnte foi nelle in- ser preJI!-d~cado o pela fa.l~a de J.mptemeil.to 
cluida pela Commissão Revisora. Ella está da condlyao adJect-a á d1spos1ça.oo que o fie-
conforme cora o direito vio·ente (C. d::;t Rocha nofiCla, Sl esse fa:cto for d:eterml'n&d·o ,poi· 
Inst. § 698, Loureiro, Dir~ Civ., § 371, Gou> ob~ta:culos creado3 ou itnp·e:!'i'm~Iit0s ·so-
vêa Pinto, Test., cap. 19, Mello Freire, Inst., brevlndos_por acto. de qualquer mte·ressa-
liv. 3°, titu. 5•, § 32, Bevilaqua, Dir. das do no nao cumprrmento ?a_co'ndição. E' 
$ucc., § 73); mas será conveniente accre- razoavel, portanto, a prescr1pçao dJ artigo, 
scentar depois da palavra-condição- a ex- além t!_e set' a mesma do aTt. 2076 do Cod<igo · 
pressão -licita- como fez o Dr. Coelho Ro- Al~emao. 
drigues no art. 2532 do seu P1·ojecto. 

As condições illicitas não devem ser auto-
risadas nem mesmo pelo silencio ·da lei. 
Elias não se harmonisam com a integridade 
de juizo e a capacidade civil que são exigi-
das para o exercício da faculdade de testar, 
(!.lém de prejudicarem a seriedade e solemni-
dade que devem revestir acto tão 'importante 
quanto o testamento. 

Nesse sentido redigimosa emenda sob n. l. 
Art. 2022 

Este artigG, complemento do anterior, dis-
põe: 

« As condições impossioveis, absoLuta 
ou relativamente, ou cemtrarias ás 
leis teem-se por não escriptas e não 
prejudicam as respectivas disposições, 
ainda que o testador determine o con-
trario.» 

E' a doutrina do direito patrio ( BevHa-
qua, Dir. das Succ . ; § 73 ) e a que o se aclln.' 

Art. 2024 

Elste artigo corresponde ao a-rt. 2513 do 
Projo?to Coe~h~ Rodrigues, e consagra a 
dol.).trma do d1reito v1gente ( Bevi•laqua, ObT. 
Clt. § 76 e nota, Coelho da Rocha id. e 703 
LouTeiro, id., § 428, Gou vêa Pinto id id ' cap. 28 ) . · ' ·' ·' 

Falsa causa non nooet-. . . sed si conditio-
naliter enunciata fuerit causa aliud juris est. 
Inst. 2, 20, § 31. 

Art. 2025 

A disposição harmoniza-se com ,a dou-
trina do direito patrio (C. da Rocha id. 
§ 701, Bevilaqua, id. § 74, Gouvêa Pinto' 
id., id., Cap. 19 ). O Projecto Coelho Ro: 
drigués, artigo 2534, tambem assim dispõe. 

Art. 2026 

O pt'ojecto peimitivo, art. 1838, .dispÕe : 
«Para interpretação das disposições tésta, 
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,mentarias attende-se á vontade expressa ou 
presumida. do testa.dor. » 

A Commissão Revisora, alterando a reda-
cção deste dispositivo para adoptar a do Co-

. digo Allemão, art. 2084, melhorou-a. 

Art. 2027 

· Este art ~go corresponde aos arts. 1837 do 
'projecto pr,mitivo e 2535 do Projecto Coelho 
Rodrigues. Trata-se nelle das chamadas 
disposições captatorias que, por importarem 
em pactos successivos, são pl'Ohibidas. ex-
pressamente pelo direito patrio. Ord., L. 4°, 
Ti t. 7°, Lafayette, Di r. de Faro. , nota 4 
M §54). 

Art. 2028 

caso lembrado pelo illustrado Dr. Duarte 
de Az~vedo em suas obse~·vações ao artigo 
do primitivo projecto. 

No mais a disposição não merece repa-
ros, porque está de accordo com a doutrina · 
do direito patrio ( Bevilaqua, C. da Rocha, 
Loureiro, obs. cit.). 

Art. 2032 

Este artigo sem nenhum inconveniente póde 
ser suppl'imido. O seu dispositivo, que não 
se encontra no projecto primitivo, resulta 
clara e logicamente do que se acha consi-
gnado no art. 2028, que só considera nulla 
a disposição em favor de pessoa incerta 
quando esta não possa ser determinada. A 
contrario sensu, quando pelo contexto dotes-

; Este artigo foi additado ao projecto pri- tamento ou por outros documentos ou factos 
mitivo pela Commissã.o Revisora e reproduz inequívocos possa ser determinada essa 
o disposto no ar,t. 2515 d? Projécto Coelho pessoa, vale a instituição. 
-Rodrigues. . No sentido, pois, da suppressã.o está conce-

A nullidadeahidecretadaencontrasuaJUS- bida a emenda n. 3. 
titicaçã.o na prop1•ia natureza das disposi · · · 
ções testamentarias que, para se constitui-
,rem, carecem de tres elementos essenciae3 : 
a) a designação do herdeiro ou . legatario ; · 
b) a des ignação da cousa legada ; c) a desi-
gnação das modalidades diversas sob as 
,quaes a instituição ou legado é feito, os en-
cargos, as condições, etc. 
. Faltando o principal destes ell')mentos -
. a design'ação do herdeiro ou legatario, é na-
_turalmente insubsistente a · disposição tes-
·tamentaria. 

Art. 2029 

Art. 2033 

A Commissão Revisora substituiu as ex-
pre.>sões - só · annulla- do art. 1842 do 
projecto primitivo e que se encontram tam-
bem no art. 2520 do Projecto Coelho Rodri-
gues, pelas- só toma inetficaz -que se en-
contram no texto . 

O substitutivo da Commissão, porém, não 
nos parece que melhor tenha precisado o 
intuit1 da lei : só torna inetficaz é meno> 
expres ivo do que só annulla. Opinamos, 
pois, P~Io restabelecimento destas ultimas 
expres·3oes, 

Neste sentido está formulada a emenda sob 
n. 4. 

Art. 2034 

O projecto primitivo cogitava no art. 1838 
das hypotheses aqui figuradas. A Commis-
são Revisora, porém, preferiu a redacção 
do art. 2516 do Projecto Coelho Rodrigues, 
e, a nosso ver, com acerto, porque esta 
com melhor precisão e maior clareza define 
.o que o nosso direito tem consagrado na · ·A' disposição do art. 1843 do projecto 
.especie. primit:ivo, a. Commissão Rovisora accrescen-

tou : n~s termos do art. 3° da Parte Geral 
Art. 2030 deste do digo. 

. Reproduz este artigo o dr'_sposto no artl·ao A re~üssão era necessa.ria ; mas ha erro 
v na indicação do artigo, que deve ser 30 em 

2517 do P1·ojecto Coelho Rodrigues. A sua vez de 3o, como está . 
prescripção s::~ conc~lia . perfeitamenle eom A OI!Jtenda n .. 5, f<tzendo essa correcção, 
os princ1pios adoptados nos ar'tigos ante- torna a

1 
remissão extensiva ao art. 31 do 

-rioi.·es .. e está de ·accorJo com as consagra- . projectp. 
,çõés. dó n'osso direito. .1 • • • No ma~s, _a disposição está de accordo com 

' Art. 203iJ: • 
o nossold1rerto. . 

" ,· , . .I _,- - Art. 2035 
Corrigida a redacção deste artigo, que é 

. a mesma do art. 2519 d'o Projecto Coelho Esta disposição conforma-se com o direito · 
Rog.rigues e que se prestava a duvidas na patrio (C. Rocha, Inst., § 694; Lourairo, 
lma applicacão · pratica, a Commissã~ revi- Dir:· Cjy.; § 326) e oóm ·a dó Codigo Civil 
-sora · andou ' acertadamente ·· prevenlildo o1 .Allema<?, (art. '2091). 
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Art. 2036 

Do mesmo modo que o anterior, reproduz 
este artig.o o direito vigente, ~ nada há a 
objectar sobre.o seu dispositivo. 

Art. 2037 

Em contrario ao dispositivo deste artigo se 
-pronuncia Coelho da Rocha, Inst. § 694, 
que, fundado nas Institutas, opina no sen-
tido de serem os remanescentes da herança, 
depois de satisfeitos os quinhões hereditarios, 
accre3cidos e esses mesmos quinhõ':ls em pro-
porção a cada um delles, opinião que se 
funda na impossibilidade de concorrerem her-
deiros legítimos com os testamentarios pela 
regra nemo paganus partim testatus et partim 
intestatus deceâere p.otest, que não tem appli-
cação entre nós. 

Bevilaqua., porém, com razão, em seu 
livro Direito das Successões, § 72, sustenta 
que esses remanescentes devem ser devol-
v :dos aos herdeiros legítimos, que as nossas 
leis preferem sempre, salvo si .se provar que 
a. vontade do testador era que assim não se 
procedesse, ou si não houver p<.trentes suc-
cessivcis ou conjuge, porque nestes casos esses 
remanescentes devem ser a.ttribuidos aos her-
deiros instituídos no testamento. 

E' esta tambem a doutrina do Codigo Civil 
Allemão, arts .· 2088 e 2089, com a qual nos 
conformamos. 

Art. 203& 

Mantem·se nesta. disposição o direito vi-
gente, que, na hypothese do artigo, quando 
determinados os quinhões de uns, não forem 
os de outr-os herdeiros, e depois de deduzidos 
os quinhõe3 elos primeiros, nada restar para 
fazer-se a distribuição aos demais, estabelece 
que far-se-ha uma reducção proporcional 
das fl•acções determinadas, de modo. que cada 
herdeiro instituído sem quinhão certo, re-
çeba tanto quando o herdeiro gratificado com 
a menor porção. 

E' a prescripção tambem do Codigo Civil 
Allcmão em seu art. 2092, 2° alinea. 

Art. 2039 

A' disposição do artigo nada ha que obser: 
var . Ella mantem o nossJ direito, e repro 
duz as prescripções do Codigo Civil Allemão 
( aet. 2149 ). ' 
· A esse artigo, porém, foram apresentadas 
as seguintes emendas additi vas pelos illustr·es 
Deputados Srs. Adolpho Gordo e Fausto Car-
doso : Accrescente-se : 

«Art. O tesGador que tiver descen-
dentes ou ascendentes áu conjuga suces-

. sivel, não :pó de di~por. de mais do te_rço 

de seus bens em favor de qualquer cor-
poração religiosa ; as duas outras partes 
cabem aos descendentes ou ascendentes 
ou ao conjuge, segundo o disposto no 
cap. 2°, tit. 2°deste livro . 

. Par~gt•apho unico. Calcula-se a porção 
dispomvel pela somma dos bens existen-
tes na época do fallecimento do testador 
deduzidas as dividas passivas e as des: 

· pesas do funeral. 
Art. Os filhos menores do testador 

excluídos da successão, t erão direito a 
uma reserva, que será destinada ás des-
pesas com a sua instrucção, educação 
profissional e manutenção até á época 
da maioridade. 

Paragrapho unico. Esta reserva será 
arbitrada pelo juiz do inventario depois 
de ouvir o tutor dos menores e ~ curá-
dor geral dos orphãos, tendo em atten· 
ção o valor da successão e a importancia 
daquellas despezas, que será calculado 
por peritos .» 

Sem repugnar o principio liberal que a · 
emenda consagra, sente a ,Uommissão não lhe 
poder dar o seu assentimento. 

Seria, talvez, perigoso no estado actual 
da sociedade brazileira, permittir a liber-
dade testamcntaria tão ampla e tão completa 
quanto a querem e a desejam os illustres si-
goatarios da emenda. 

As nossas t1·adições, os nossos costumes e 
a nossa educação tão viciada ainda e domi-
nada. pelos _precone~itos que nos legaram os 
noss0s mawres, sao evidentemen·te incom-
P!ttiveis com reforma de tal natureza, que 
tao fundamente affecta todas as relações de 
fam_il~a. quebrando os laços de sangQ.e, a 
affmçao e a sympathia que devem existir 
entre seus membros. 

Ao sentimento publico repugnaria certa-
mente que um homem que recebeu. de sua 
família uma considerava! fortuna adquirida 
e accumulada pelo trabalho e esforço das 
gerações que o .precederam, pudesse, esquà-
cendo os seus filhos, legal-a a um estranho . 
Não se ver_ia tambem, como acto de justiça, 
um pn.e deixando a um filho pt•eferido toda 
a_sua fortuna em detrimento dos outros, que 
nao souberam ou não puderem despertar-
lhe os mesmos sentimentos de affeição e de 
carinho que o irmão beneficiado. 

E a sociedade não teria igualmente a re· 
ceiar que um grande numeeo de filhos assim 
deshe~dados fo.;se constitutr um poderoso 
exercito de desgraçados, de desclassificados, 
atirados a todas as aventuras e ·a todos os 
crimes, que se tornasse perigoso inimigo da 
communhão que assim lhes arYancava o di-
reito a uma porção. da herança paterna e tão 
injusta e cruelmente os desapossava. de seue 
b(li).S ~- , . , , , ._ . ·, . •;,: 
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A estabilidade das fa.milias e a solidarie-
dade de seus membros não de·sappareceriam 
com UIJ?. tal sy_stema: ? N~o i~iamos desper-
tar per1gosas discord1as, r1valldades e odios 
vivazes entre irmãos feridos pe:a injustiça 
paterna ? · 

Não são de somenos importancia as consi-
derações que ahi ficam ; ellas preoccuparam 
os espíritos dos maiores jurisconcultos fran-
cezes na eln.boração do Codigo NapoleonicJ e 
determinaram as restricções que á liberdade 
de testar foram estabelecidas nos aets. 913 a 
915 desse monumento legislativo que recorda 
a sabedoria do egregi.o conselho de estado do 
prime~ro imperador dos francezes. 

Dominava então o espirito de reforma, e 
a legislação obedecia aos influxos das novas 
idéas e principias que a revolução havia 
consagrado. No emtanto não foi possível dei-
xar do attender aos costumes e ás tradições 
do povo francez e aos melhores interesses da 
-conservação da familia, base e fundamento 
da sociedade. As restricções a este direito 
foram decretadas e permanec·em ainda hoje, 
um seculo depois, no corpo da legislação, sem 
que o espirito reformista daquelle povo se 
tenha revoltado contra eUas. 

Na rta.li.a, na Hespanha, em Portugal, na 
Allemanha, no Chile, na Argentina, em quasi 
todas as nações do globo, cujo estado de 
civilisação vai acompanhando o desenvolvi-
mento scientifico do seeulo, os mesmos sen-
timentos teem predominado ; e a não serem 
a Inglaterra e os Estados Unidos, que 
consagram a liberdade testamentaria oro 
termos amplíssimos, só o Mexico se afastou 
do systema geralmente adoptado, mas esse 
mesmo, reservando uma pensão alimentar 
para os ftlbos menores, as :fi.lba:s inuptas e 
ao ~pnjuge emquanto se conservar em viu-
vez, si for mulher, ou emquanto não puder 
trabalhar, si for homem (Clovis Bevilaqua, 
obra cit., § 68). 

Deante deste quadro que nos ofi'erecem as 
legislações de todos os povos, não é certa-
mente na Inglaterra e nos E~tadJs Unidos 
que devemos ir buscar ensinamentos para 
um:l. reforma de tal natureza. Povos da 
mesma raça, e nos quaes ainda se fazem sen-
tir a influencia e os habitas da aristocracia 
do seculo X VHI, que encontrava n:.1. grande 
propri~::~dade os fundamentos do seu puder e 
dos seus privilegias, fui um principio de 
ordem toda economica alli• do á necessidi!de 
de respeitar as suas tradições, que os levou 
a estabelecer o regimen da mais ampla li-
berdade de testar. . 

A reserva hereditaria em favor dos her-
deiros de sangue traz neces3ariamente como 
consequencia a divisão da grande pJprie-
dade em pequenas partes, tornando-a acces· 
11ivel ao maior numero de cidadãos e impos-

sibilitando deste modo a formação e a in- /. 
fluencia predominante das grandes fvrtunas. 
Em lngar de conserrar os bens na família e 
p1rticularmente em poder do chefe de cada 
t'amilia, ella facilita o se ~t parcellamento 
pelos respectivos membros par<1 em seguida, 
em menores lotes, fazel-os entrar no curso 
geral das transacções . 

Um tal regimen, impedindo a conservação 
dos grandes domínios patrimvniaes, que pas-
savam de uma geração a outra sem se divi-
direm, não se conformava com as tra'dições 
aristocraticas desses ,paizes. 

Mais do que na Inglaterra, onde o privile-
gio da progenitura e o r.egimen das substi-
tuições illudia e illude ainda hoje a ampla 
faculdade de dispor, nos Estados Unidos que 
se organizaram s ~"'b o influxo das idéas da 
revolução fraucez&, profundamente incom-
patíveis com os privilegias da antiga nobreza 
que então imperava, foi na liberdade de 
testar que os seus grandes estadistas e legis-
ladorrs encJntraram o meio de manter in· 
tactas as tradições e os costumes nacionaes 
sem prejuízo dos princípios e idéas liberaes 
que avassabvam todos os espíritos. 

Valia tanto conceder ao cheft3 de familia, 
educado sob os prejuiz~"'s do feudalismo, ha-
IJitu<Ldo a ver tr.msmittirem-se de geração 
em geração, sem se dividirem, sem se par-
cellarem, os grandes patrimonios, as gran-
des fortunas, a faculdade de legar a um só 
de seus il.lhos t~"'dos os seus bens, ou:1nto 
conserva:r} o regimen até então ~stabeiecido. 
Desapp:J.r13cia da legislação esse privilegio de 
primJgenitura; elle não poderia mais in-
vocal-o p~ra regular a dispJsição de seus 
bens ; mas ficava-lhe em compensação a li-
berdade de manter t t:"dos os seus co::~tumes, 
todos as seus habitos, todas as suas tradições; 
emfim, tu~o aquillo mesmo que a propria 
reforma condemnava. Era uma transacção 
com os prfncipios e idéas liberaes que a re-
volução pregava ; mas ella não abalava os 
fundamentos da família, não prejudicava os 
seus gran1es interesses, não impe.ia, pelo 
regimen da liberdade que inaugurava, que 
continuassem a ser privilegiados aqueUes 
que o antill'o systema garantira na successão 
dos grandE)s p:.ttrimonios e das grandes for-
tunas. Os habitos continuaram os mesmos, 
os costumes não se modificaram. 

Não invoquemos, portanto, o exemplo 
desses paizes em favor de uma refJrma de 
tal naturm;a, porque mesmo·considerada pelo 
seu lado economico, ãiz-nos Le Play, em 
pouco ou nada ella tem contribuído para des-
envvlver o espírito de empreza e a prodi(J'iosa. 
actividade dos americanos. o 

Guiemo-nos antes pelos ensinamentos e peb 
oxperienci~ de outros povos que ma.is ap11ro· 
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ximados de nó3 estejam }Jelos : entimentos, 
pelas tradições c pelos c )stumes. 

Ora, todos es.,es, já. o notamos. consagram 
em suas legislações mais ou menos restri-
cções ao direito ,,_e dispo1•. 

Todos reconhecem pelos seus mais nota- · 
veis esct·iptores que si é certo que o direit J 
ele dispor é uma resultante Iogica do direito 
de pl'opriedade, não é menos verdadE' que a 
lei civil em um superior interesse do corpo 
social, q ;al o de assegurar a boa e regular 
organização ,la família e p1•over á sua con-
servaçã.o , póde e deve pre:creve : normas e 
regras p:1ra o exercici.> cle~se direito sem 
ferir aquelle outro. 

A questão e ~tá apenas em achar um justl) 
meio que concilie esses dous direitos igual-
mente fortes e não sacrifique inteil'amente ou 
quasi inteiramente um ao outrü. Este justo 
meio é a quota disponível qw> varia de um 
povo para outro, mas- que em geral tem sido 
determinada de accordo com o sentimento 
geral da nação e o interesse directo da fa-
mília. 

Entre nós, não ha duvida., já. não cJrl·espon-
dem mais ás idéas e aos sentimentos do 
nosso povo as presc l'ipções do nosso di l'eito 
quer sobre a liberdade de testar, quer sobre 
o systcma succ0s ·o rio em si, sentimentos e 
idéas que o projecto b3m traduz iu pelas r e-
formas que propõe no capitulo 2° dest~ 
titulo, alterando a ordem da vocação hera-
ditaria. 

Mas não basta isto ; é preciso ir além, ele-
vando a quota disponível á metade dos bens 
da herança., e limitando ao p:te e á mãe a 
reserva hei·e.litaria dos a~cendentes . 

E' a combinação dos dous systemas dos 
coàigos eivis da Italia (arts. 805 e 806) e da 
Allemaoha (art. 2.203) e que melhor p:tre-
cem se adaptar ao nos~o estado actual de 
desenvolvimento. 

A elevação á metade da quota. disponível 
de que já cogitava o projecto Coelho Rodri-
gues, art. 2499, permittirá ao testador agir 
com mais liberdade c franqueza na distri-
buição das liberalidades que seus sentimen-
tos affectivos possam determinar. 

A restricç-ão ao pae e á. mãe do test:J.dor 
da reserva heredita.ria que o nos~o direito 
confere aos ascendentes de qualquer grão, 
melhor se concilia com as idéas dominantes 
{lm ma teria de successões no que diz respeito 
á ordem da vocação. 

... , Modificado assim o ·projecto, t3:·emos r . transigido com o principio liberal que a ,J emenda procura instituir no nosso patiz, sem 
os riscos, as inconveniencias e os perigos que 
deixamos accrmtuados. 

Em emenda ao art. 2086 offerecemos essas 
modificações ao projecto e com ellas t erdmos 

To!. Ill 

melhor attendido aos grandes interesses e 
aos melhores sentimentos da. socieda ,e bra-
zileira. 

CAPITULO VII 

DOS LEGADOS 

Àrt. 2040 

Esta dbpo.3ição, incluída no projecto pela 
Commissão Revisora., consagra. a doutrina 
do nosso direito, que é a mo3ma do diraito 
romano (Dig., L. 30, Fr. 39, § 9°; Inst . 2, 20, 
§ 4° ; Coelho da Rocha, Inst. § 703, se. ; 
Loureieo, Dir. Civ . , § 419; Gouvêa Pinto 
Test., cap. 37). . · 

Os Codigos Italiano, art. 837; Poetuguez, 
a1·t. 1801, e Allemão, art. 2169, com ligei-
ras modificações , adaptam o mesmo prin-
cipio. 

O Dr. BeTila.qua, porém, em seu Di1·eito 
das successões, § 87, estudando essa. modali-
dade dos legados, condemna-a nos seguintes 
termos : 

«Não acho boa justificação para a to-
lerancia dos legados de cousa alheia, pois 
que o legado é uma especie de doação e 
repugna á razão jurídica que alguem 
posaa dar o que não lhe pertence~. 

Conformando-nos com a opinião do emerito 
juris~a, pensamo::;, comtudo , que será conve-
niente deixar no corp:> da legislação deter-
minaqa expressamente a nullidade desses le-
gados cJmo fez a disposição do artigo que 
analysamos na sua primeira parte. 

A emenda sob n. 6, eliminando a segLmda 
parte do artigo, o porá de accorclo com o 
que enunciamos. 

Art. 2011 

O disposto neste artigo completa e explica 
o anterior, e, não obstante a eliminação, 
proposta pela Commisaão, da ultima parte 
desse artigo, não ha inconveniente em man-
tel-o no projecto, porque elle pt~evine uma 
das hypotheses em -que o legado de cousa. 
alheia deve valer. A acquisição, posterior 
ao testamento, do objecto alheio geea a pre-
sumpção de que o testadot• teve a inteução 
de realmente fazer a liberalidade que faz o 
objecto do legado, e em taes condições não é 
justo que uma vontade, assim manifestada, 
não seja cumprida. 

Art. 20.!2 

Este adi50 corresponde l).o art. 2522 do 
proj.ecto Coelho Rodrigues, e Bevilaqua., cx-
plicanrlu essa modalidade do legado em seu 

25 
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livro Di1·eitos elas Successões, pag. 319, assim 
se expressa : 

«Entende-se, neste ca-,o, que o her-
deiro ou legatario, acceitando a herança 
ou legado, acceitou ipso facto , o gra-
vame contido nádisposição C)ill que um 
ou outro era. avantajado, porquo a accei-
tação só póde ser pura. e simples, ou a 
beneficio do inventario . E', portanto, vá· 
lido este legado como urna modalidade 
imposta á disposição». 

Do mesmo pensar são Coelho da Rocha, 
Ipst., § 705, e Loureiro. Dir . Civ. § 419. 

Art. 2043 

O projecto primitivo, art. 1850, dispõe·: 
«Si a co usa sórnente em parte pertence 

ao testador, ao herdeiro ou ao legatario, 
sómente vale o legado em relaçãQ a. essa 
parte. » 

A Cornmissão Revisora, de accordo c9m a 
doutrina que adaptou na segunda parte do 
art. 2040, modificou a disposição para har-
monizai-a com este dispositivo. · 
. As observações, porém, qu~ fizemos sobre 
esse artigo nos obrigam a conciliar a emenda 
gue ofi'erecemos sob n. 6 com o disposto no 
artigo que . analysarnos para. pôr o projecto 
de accordo com a dout1'ina que defendemos. 
Assim, pela emenda n. 7 é restalJelecido o 
artigo do primitivo projecto e satisfeita per-
feitamente essa harmonia. 

Art. 2044 

Simplificada a redacção para melhor este 
artigo reproduz o dispositivo do art. 2524 
do projecto Coelho Rodrigues e consagra a 
doutrina vigente entre nós (Coelho do Rocha, 
Inst. § 808; Loureiro, Dir. Civ. § 425.) 

Art. 2045 

Tambem com ligeira modificação de re-
ô.acção, este artigo rep_roduz o disposto no 
art. 2525 do projecto Coelho Rodrigues e 
·consagra a doutrina do nos~o direito (Coelho 
da Rocha e Loureiro, cits.) 

Art. 2046 
E' preferível á disposição deste artigo á do 

art. 1853 do projecto primitivo (art. 2526 
do projecto Coelho Rodrigues) a qual está 
concebida em termos mais precisos. 

Essa modalidade do legado, a que não 
n.lludem os nossos civilistas, é, entretanto, 
autorizada pelos codigos civis de outros 
paizes, como o italiano, art. 842, e portu-
guez, art. 1817. 
· A emenda sob n. 7 A restabelece a dispo-

sição do primitivo projecto. 

Art. 2047 

O projecto Coelho Rodrigues, art. 2527, 
tambem consigna esta disposição, que se 
harmoniza com a doutrina que o projecto 
adopto,u na primeira parte do' art. 2040. 

Art. 20,18 

A Commissão Revisora additou ·ao artigo 
1855 do projecto primitivo, que é a repro-
ducção do art. 2528 do projecto Coelho Ro-
drigues, o paragrapho prescrevendo que 
este legado não cornprehende as dividas 
posteriores á data do testamento, e o fez 
acertadamente, porque neste easo não se 
póde acreditar que estive3se na intenção do 
testador fazer uina liberalidade que só poste-
riormente á feit)lra do testamento podia ser 
justificada. 

E nem se poderia em tal hypotheSE! julgar 
que o testador, legando ao seu devedor um 
credito ou titulo de divida anterior ao testa-
mento, nessa ·liberalidade incluísse todas e 
quaesquer dividas que posteriormente o 
mesmo devedor contrahisse para com elle. 

Art. 2049 

A disposiçãp deste artigo é uma das 
excepções ao principio estabelecido no artigo 
anterior e se justifica porque não é possível 
considerar que o testador, contra,hindo d~
vida com o seu devedor posteriormente á 
feitur~ do seu testamento, tenha querido 
revogrr a disposição feita em favor daquelle. 

Ess~ meio de revogação de disposições tes-
tameljtarias não é adrnittido entre nós. A 
compGmsação, portanto, não tem logar neste 
caso e o legado deve valer. (Bcvilaqua obr. 
cit.§87.j 

Art. 2050 " Tambem como no anterior, . este artigo é 
uma das excepções ao preceito do art. 2048 
e que os nossos civilistas geralmente consi-
gnam. (Coelho da Rocha, Loureiro e Bevi-
laqua1 Obr. cits.) 

Art. 2051 

A disposição deste artigo é perfeita e está 
de ac<,)Ordo com o nosso dü•eito, (Ord.~ L., 1°, 
Tit. ~8, §§ 15 e 16; Lafayette, Dir. de Fam. 
§ 32 El notas. ) 

Art. 2052 ,,., 

E' p.dditivo da Commissão Revisora ao 
projeqto primitivo, que não cogitava desta 
hypothese. 

A disposição do texto que ~e applica em 
regrét aos legados de uso, habitação e ser-

f 
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vidão, segundo as consagrações da no3Sa ju-
risprudoncia, éJtá bem concebida· e se jus·ti-
fica na vontctde presumida do testador que, 
si outra cousa tivesse ein vista no legado do 
usufr~lCto; expressa1úonte o deveria deter-
minar no seu testamento. 

O silencio delle a respeito do praso do 
usufructo concedido autoriza a regra fiemada 
pele artigo que analysamos. 

Art. 2053 

A disposição deste artigo se concilia ex,.a-
ctamente com as regras de interpretação 
adaptadas :pelos noss_os Qt vilistas para inteiro 
cum_primento das: disposições do ultima von-
tade. · 

A de,ignação do ob,jecto. legado denuncia 
bem cütràm.énte qual a intenção do ·tes~ador 
ao fazer a liberaliuade, e desde que essCll des-
igaação é feita c0m todas as espscitlcq.ções, 
não h<1 razão para o accroscimen-to á cous.iJ, 
legada das -acq uisíções feitas pelo testador· 
poJtel'iormente á feitura do seu testamento, 
n.tuHo embora essas acquisições estejam li-
gadàs ou contig·uas ao immovollega;do. 

O parageaiJho .uilico, ' entr··etan~o, ~bt•e 
uma exce:tJção neces~ari(). e indispens_avel _e 
que á previdencia do legislador não dev1a 
éscapar. 

CAPIT!JLO VIII 

lidado da disposição, não póde absolutamen-
te ser c.umprida ·a vontade dotes ,ador. Do 
mesmo modo, si o legado é condicional- ou a. 
prazo, só se tol'na elle t>fficaz cumprida a 
condição ou vencido ·o prazo, e só desde 
esse momento é que realmen l,e existe o le~ 
gado e, cànsequentemente, nasce o direito ' 
do legatario pedil-o. 
· E' invariavel e~s ~doutrina; consagram-na• 
entre outros, Lobão, Notas a Mello, § 13, 
liv. 3, tH. 6, Loure'it'o, Dir. Civ. § 330; Dig. 
Port., Cllrt. 118; Bevilaqua, Dir. das Sue., 
§ 88 e o Codigo Civil Francez, ar~s. 104@ 
e 1041. 

Art. 2056 

O disp0sto ri este artigo res111to. do co~si· 
gnado no ar é. 2054. Mas a Commis::(i!io ~13.· 
viseira, refi.Incliod:o os art. 1861 e 1862 do 
projecto primitivo ( 2546 e 2547 do proje· 
cto Coelho Rodrigües ), <:tfê~S~ou-se do qNc o 
!'losso diecito tem a .ê hoje es taberecido. 

O principio geral adaptado na especie e 
qnGl se achu consagrado nos art igos refun-
didos é que oJ fnwtos o rendimento~ <ila 
cousa determinada serão adquiridos pelo le: 
gatario so'>mente depoi~ qúe a pesso:t obl'i-
gada a emliregal-a fôr éJiistitu.ida 0m mó-ra, 
é isto pOl'que o leg;&tario a~nda não ê um 
proprietario, mas apeaas um credor da he• 
rança. · 

Com exce.]!lção ])ara. o caso de não ter o 
DOS EFFEI'rOS DOS LEGADOS. E SEU PAGAMENTO testador estabelecido prMo ,pal'i1 O cumpr[-

mento do testamento, é que o legatai'io 
passa a ter dir0Ho a esses fructos e rendi· 
mentos·descle a morte do t.estador. 

Art. 2054 

· Este artigo tem em si meimo a sua jus- A Commissão Revisora no ar~igo que ex-
tificação·. Desde que a successã;o abre-se aminam0s torna a excepção regra, salvandd, 
pe'la rporte cl,'o testador e só este facto de- porém, o legado em dinheiro, que só ven-
termina a transmissão dos bens ele heran:- ce1'á juros depois da móra. 
ção aos h'erd'e'i ros legítimos. e instituídos, é . Não nos parec-e melhor d'o que a do primi-
claro que desde esse momento assiste a;o tívo projecto essa doutrinD., alé1n de tl!ldo, 
lega ta rio o clirei~o de recla~ar a_ c ousa , contraria á regra d.o D'!g. 3t>, Frag. n. 116, 
legada dos herdmros do de ct~tts. Nao po- § 4° ; fun dtts legatt~s taZis da.ri lliebet qual--r's 
:dorá faz~1l-o, porém, por autoridade pro- relicttts e1·ít (Coellw da Rocha, Inst. § 410 ; 
·PJ\ià, pois que ames da partilha pel;'ma- Bevilaq. Succ. § 88; Cod. civ. Franc. 
hece a b.eramça e11!1 estado d.e indivisão e arts. 1014 a 1018 ; Port., 1040 e 1043 e'tal., 
na. co·tnuuhão &!os succossores. Só pela aut0- 864, 835 e 876). E assim pensando, a. Commis-
ridade competente ql!le, no cas0, é o juiz ·são propõe a emwnda sob n. 8. 
do imventa-rio, é que poderá ser o leg.atario 
immittido na posse e ]Jropriedade do objecto 
legado. 

Art .. 2055 

Tambem tem a sua justificação em si mes-
ma e.sta disposição. A legalidade e vaH-
dade do tes'tamento postas em duvida de-
terminam, necessa'l'iamente, a susp·ensão dos 
direitos que assistem aos legatari:os ele pe-
dii:· a cousa legada; e isto porque, emquanto 

·pender o litígio e não fôr I'econhecida a va-

Art. 2057 

A esta disposição, que reproduz o àrt. 2548 
do Projecto CC'>el"ho Rodrigues, não l~a a fazer 
obse·l'vações dignas de apreciaçã0. Ellacom-
birra com o pl'incipio estabelecilito no artig;o 
2054, e mantem o direito vigente. (Autores 
citados.) 

Art. 2058 

Reproducção, como o anterior, do art. 2549 
do Projecto Coelho l~odrignes, a disposição 
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que examinamos· tambem está de conformi· prinCJpws geraes de direito sobre a trans· 
dade com o nosso direito e não .::>e presta a missão de direitos successorios. 
nenhum reparo. (Obras citad.as.) 

Al't. 2065 
Art. 2059 

Harmonisando-se com as disposições dos 
artigos anteriores . e fixando os prazos em 
que podem ser exigidas as prestações perio-
dicas legadas na conformidade do que está 
entre nós estabelecido, este artigo abre uma 
excepçã.o natural e razoavel quanto ao legado 
de alimentos cujas prestações podem ser 
pagas ar;l.eantadamente. 

Igual dispJsicão é a do art. 2351 do pro· 
jecto Coelho Rodrigues, e sobre elb não ha. 
o que objectar . O silencio do tt'!stador quanto 
á indicação do herdeiru a. quem cabe a oqri-
gação de satisfazer o legado deve aUtorizar 
a presumpção de que a sua intenção foi 
t ornar t odos os herdeiros solidariamente 
responsaveis pelo cumprimento das -disposi-
ções de sua ultima vontade. 

O art . 2550 dJ Projecto Coéllho Rodrigues 
consigna a mesma disposição, não obstante 
restringir os adeantamentos ao ca o em que 
o t estador não os ten ha prohibiJo expressa-
mente . 

Embora o disposiUvo do artigo que egtuda-
mos não tenha feito essa rmtricção e per-
mitta, pela gvneraliJade de seus termos, que 
t aes adeantamentos po3sam ser feitos em 
qualquer caso, pensa_ a Commissão que a 
disposição do artigo é boa e deve ser man-
tida. 

Art. 2060 

Reproduz o art. 2554 do Projecto Coelho 
Rodrigues a disposição deste artigo, e contea 
ella não ha o que observar. Coelho da Rocha, 
Loureieo e Bevilaq_ua d,cfinem nas obras ci· 
hdas essa modalidade do pagamento do 
legado nos termos mesmos deste artigo. 

ArL 2061 

Concebido nos mesmos termos do art 2555 
do Projecto Coelho Rodrigue3; o disposto 
neste artigo conforma-se com a rcgea étcceita 
pelo nosso direito, e, determinando a q_uem 
cumpre a cscollta do legado, quando o indi-
cado pelo test:J.dor se recusar a fazel-o , esta-
baleceu um justo meio para o cumprimento 
da disposição da ultima vontade, que de 
outro moJo poderia ser illudida. 

Art .. 2062 

Mantendo como o art. 2556 do Projecto 
Coelllo Rodrigues o direito vigente, esto 
artigo nenhum reparo merece. 

Art. 2063 

Art. 2066 

Es te artigo, como o de n. 2552 do prqjecto 
Coelho Rodrigue3, nada mais consagra do 
que o respeito que é !levido ás disposições de 
ultima vontade e a cont1·m·io sensu a alie se 
applica a consideração feita quanto ao ar-
tigo anterior. 

Art. 2067 

O projecto primitivo, como o projecto 
Coelho Rodrigues, aq_uelle no art. 1868 e 
este no art. 2533, dispõe : Todavia si algum 
dos legados consisti?" em causa pertencente a 
1-1m dos herdei1·os , só a este incumbira pagal-o, 
salvo disposiçci:o exp1·essa em contrar:·a . 

A Commissão Revisora modificou a dispo-
sição para dar ao herdeiro incumbido da en-
tr·ega.dq legado . o direito de rehav~r dos 
demats yo-herdeiros a quota de contr1buição 
que a ctda um coubel' no va lor do legado, 
salvo o caso d@ tes tador haver disposto ex-
pressamente em contra.rio. A moJ.ificação 
nos parece peefeitamente justificada por se 
harmon'izar com o principio gera l ela co-re-
sponsab~liclade dos co-herdeiros no cumpri-
mento das disposições de ultima vontade e 
resultart te do preceito do art. 2065. 

Art. 2068 

O projecto primitivo, art. 1869, dispõe : 

Reproducção do art. 2557 do Projecto 
Coelho Rodrigues, esta disposição provi· 
dencia acertadamente sobee uma hypothese 
possível a que o nosso direito não da so-
lução . 

A.s desp1~zas necessarias d satis(açci:o do lega· 
do p resumem-se a cm·go dos herdei1·os, respei-
tada se171-p1·e na s1.1a integridade a legitima 
dos necessm·ios. Nestas clespezas presLimem-se 
incl·uiclqs os impostos de t1·ansmissao. Disposi· 
ção mais ou meno3 identica é a do art. 2560 
do projecto Coelho Rodrigues. 

A Commissão Revisora, como se vê, emen· 
dou aq~ello artigo para impor ao legatario 
é\ obrigação das despezas de que nelle se 
trata. 

Art . 206,1 

Como o a.d . 2558 do P rojecto Coelho Ro· 
drigues, este artigo está ele accor,J.o com os 

A em,enda tem por si a autoridade do emi-
nente professor do Recife, autor do projecto 
q_ue , defendendo a boa doutrina no§ 88 do 
seu liv110 Di7·eitos das S uccessões, accrescent:l. 
em nota., a critica seguinte aos arts. 886, 
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3"' alínea do Codigo Civil Hespanhol, 877 do 
Codigo ItaliauQ, 18-!2 do CodigJ Portug1Iez, 
que fazem correr estas despezas por conta da 
successão ; 

< Mas veem-St" na, contingencia de abrir 
uma excepção á regt•a que adopta.m, quando 
o legado abrange a porção disponível in íei-
ramente. 

Do contrario consentiriam em que defrau-
dassem os leg ítimos . 

Com a solução do t exto, não ha necessi 
dade dessa excepção, além de c1ue deve so·r-
frer os incommodos aquello quo tem a vn,n-
tagam do acto.» 

Com o apoio de tão autorizada opinião 
não é possiv0l dar preferencia á- disposi.ção 
do pr0jecto pl'imitivo. A Commissão, pois, 
concorda com a emend11. da Commi~são Re-
visora, dando-lhe o seu assen&imeoto. 

Art. 2069 

A disposição deste artigo está de accordo 
com o direito vigente que assenta110 digesto 
30, ft·ag. 58 ; I Codex, 6, 52, 16 : 

Predia, obligata per legatum vel fideicom-
missurn relicta heres luere dcbet, cujo ri-
gor a jurisprudencia dos nossos tribunaes 
tem abrandado na conformidade do texto do 
artigo e da.s lições de Coelho da Rocha, Inst. 
3 711 ; Lout·eiro Direito Civil, e dos preceitos 
das legislações de outros povos, como o Co-
digo Civil Francez, arts. 1020 e 1024; prv-
jecto Coelho Rodrigues, art. 2561. -

Art. 2.070 

controversias que o silencio do legislador 
sobro esses casos pudesse trazer na pratica, 
com peejuizo não só dos herdeiros e leg.:tta-
rios, como do resp3ito que devem merecer as 
disposições de ultima vontade. 

A' disposição do artigo que analys:nuos, 
entl'etanto, será conventente accresceotar 
in fine: si o legata1·io se tornou incl{gno nos 
/;ermos elo w·t. 1927 . 

Coelho ila Rocha e Loureiro (obras citadas ) 
consideram a inJ.ignidade como ITI•Jtivo de 
caducidade, e nada mais justificado do que 
i~so, quantlo nenhuma contro ve1•sia se le-
vn,nta q uantQ á legitimidade das prescripções 
do art. 1927, em relação á;:; successões em 
geral. 

A Commis3ão, pois, apresenh a cmencl(l. 
sob n. 9. 

Art. 20i2 

Este artigo estatue uma regra salutn,r o 
conveniente que os nossos escriptvres e a 
jurisprudencia. de nossos tribunaes toem con-
sagrado geral me a te. 

CAPITULO X 

DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE lli':RDEIROS E 
LEGATARIOS 

Art. 2073 

O P1•ojecto ne3te artigo como o de Coelho 
Rodrigues, art. 2563, trata do direito de 
accrescer entre herdeiros e lega ta rios. 

Sendo o legado uma especie de doação, a Instit_uto - crea~o p~lo direito romano, o 
disposição do artigo, fazendo remissão ao . accresClmento nao ex1ste entre nós . 
art. 1341, tem int ()ira applicação. Mello Feeiee, Inst., l. 3°, tit. 7°, para-

grapho ultimo; Gouvêa Pinto, Test., cap. 41; 
L. Teixeira, Die. civ., t. 2°, pag. 471; Lo-
bão, Dissert . Sa, § 1° e 19 ao supplemento-
Acçõe3 summarias; Dig. Port., art. 1890 ; 
Corrêa Telles, Dout. dos Acc., § 164 ; Lou-
reiro, Di r. civ., § 242; Teixeira de Freitas, 
Cons . , nota 22 ao art. 1008 e annotações a 
Gouvêa Pinto, § 342, são accordes em affir-
mar a verdade do nosso asserto. 

CAPITULO IX 

DA CADUCIDADE DOS LEGADOS 

Art. 2071 

O projecto pr·imitivo não cogitava em ca-
pitulo especial da caducidade dos legados. 

Não constituía isso uma omissão digna 
de reparos em trabalho de tanto valor, 
porque em diversos artigos de outros capí-
tulos se estatuia _essa caducitlade, ou se po-
deria deprebender de sua~ disposições pre-
scripções contrarias á validade dos legados . 

A Commissão Revisora, porém, incluindo-o 
no projecto, andou acertadamente, porque 
definiu com clareza nos dous artigos que o 
·constituem, alguns dos casos que o nosso di-
reito reconhece como determinantes de ca-
ducidade (Coelho da Rocha, Inst. § 712; Lou-
reiro, Direito Civil § 433 ; Bevilaqua, Succ. 
§ . 87), evital'ldo por este modo duvidas e 

Só Coelho da Rocha, dentre os jurisconsul-
tos portuguezes e brazileiros, foi ·o unico 
(Inst., § 697, e nota GG) que admittiu o di-
reito <le accresce.· na herança e nos legados ; 
mas fel-o em termos tn,es que a definição 
por elle dada, restringe-o ao concurso de 
herdeiros ou legatm·ios conjunctos por solida-
1·iedade que chama socios, sem contemplar, 
o conc~trso de herdeiros ou legatarios não 
conjunctos em pluralidade simples. ( Teixeira 
de Freitas cits. annotações a Gouvêa Pinto). 

Clovis Bevilaqua (Di r. das Succ., § 77) 
suJfraga com ampliações,é certo, a doutrina 
de Coelho da Rocha, mas tambem reconhece 
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ql}e não tem logar entre nós a conjuncção I fr. 8 D. de. legatis), § 443, Dir. Rom., assim 
ve1·bis tantttm que, caracterizada entre os a considera: 
romanos pela expressão cequis partibus, ex- «0 accrescimento é determinado pela 
cl ue sempre o accresciJ1).ento. consideração de que o testador que lega 

De accordo, pois, com as lições do Coelho a mesma cousa a alguns sem a partilhar 
da Rocha, autorid1.de em que se apoia o entre elles manifesta a intenção de no-
autor do projecto para justificar a disposição meal-os todos e cada um á cousa inteira, 
ÇLUe ana.J yzamos, só a conju~ção , re e~ verbis, fazendo depender do concurao destes_ a 
rsto é, aquella em que varws h?rdetros ou que.3tão de saber si ott em que p1·oporçoes 
legatarws sao chamados conJunctamente 0 leo·ado ser(~ dividido. 
para a fruição no t odo dos bens do testador N~da impellia ao testador de ordenar 
ou de uma certa porção delles, acl eandem em um leD'ado per domnationem que, em 
rem vocate, deve ser admittida em nosso di· caso de morte de um dos legatarios, o 
rei to . her __ eiro devia dar essll parte ao co-lega-

E' essa tamhem a doutrina do Codigo Civil tario· no leD"ado per venclicationem bas-
Fra11cez, art . 1044, o qual se permitte no tava 'p-.ra e~cluir o direito de acc~escer, 
art. 1045 o accrescimento entre legatarios, de~iD"nar partes e ésta intenção se lhe 
q?~n§o «uma cou~a que nã~ .é su~ceptivel de suppunha quando . o testador legf.!va. a 
diVISao sem deteriOrar-se trver stdo legada causa a alguns cequ:s part~bus ou portw-
pelo mesmo acto a algumas petiscas ainda nibus.» 
que em disposições separadas, firma, entre· · . . 724 t b 
t:l.nto, para esse mesmo caso, como condi- 1~acheldey, Dir: .Rom., § • am em 
ção essencial para o accroscimento a possi- ass1m se pronuncta. , 
bilidaúe da deterioração, da co usa legada in ' «São conjunctos pelas palavras so-
solidum. mente (verbi s tantum) aque lles aos qu~es 

Os coJígos italianos, art. 890, allemã:.J, a mesma co usa for legada, mas com m 
2094, e argentino, 3812 não se afastam des· dicação de parte;;, por exemp~o : eu 
tes preceitos. lego a Titius e a Seiull tal propr1edade 

Conformando-nos com as restricções assim por partes iguaes ou a cada um P!!r 
estabelecidas ao direito de accrescer nas he· rnetade ou em outra qualquer proporçao 
ranças e nos legados , quer pelos nossos ci- Titio et Seio fundurn cequis partibus elo. 
vilistas, quer pelas ·legislações modernas lego (Frg. 32 e 38)». 
de outros povos que o admittem e o consa- Ortola.n e Accarias, do mesmo modo estt~-
~ram.e_ que_ se . justifte~.m. po1·que,_ sendo a dando 0 assumpto, são accordes e!ll con~ld~
.,uccessao_ tesür:ne~tar~a fJ'~ excepçao. de. que rar que o lcequis por_tibus _?U 0 ce~uts po?·ttom-
a_ syccessao leg ttrma. 6 r e,t

1
a, so por drsp,o- bus importa a conJuncçao verb~s tantum que 

f.llçao. exp~ossa ••. em claus1.'!- .as pod_em estr a- . não pe t• m}tte 0 direito de accroticer. 
nhos ser rnves,Jclos nos dlreltos a herança, No di l'e'iio fra ncez que tem dado Jogar a 
pela _emenda sob. n . I O, pro_pomos que se igual cón·~roversia, apezar da clare'Za e pre-
C?DCJl~e _a doutn~a que ~ccettamos com a cisão do Oodif1'o Civil Nn.poleonico, todos os 
drsposiçao cl,o n.rt tgo CUJO exame fu.zemo.3 . . . 1• o« e t oem es'udado 0 valor · JUl'lSCOllSU uOS ,1 U · • u 

dessas expres .. ,õea--por par:tes i,qu_ae:J ou com 
iguaes quinhões---toem srdo umforlJ!-eS e_!U 
decla rar que equivalem ellas á desrgnn.çao 
de partes Y por isso não dão logar ao accres-
cimento. 

Art. 2074 

Este artigo, que tem a. mesma redacção do 
art . 2564 do projecto Coellw Rodrigues, de-
fino o que seja distribuição de qui nl1ões, e 
accr·escenta que as exp1'esoões- por pa1·tes 
i,quaes ou com i,quaes q~tinhões-não importam 
distri huição destes. 

A Oommi ssão entende, porém, que a ulti-
m a parte do artigo deve ser supprimida . As 
expressões-po1· partes i,quaes ou . com i,q•wes 
quinhões-evidentemente importam designa-
ção de partes. 

E' o ceqttis p cwtibus dos romanos que, cara· 
cterizan<lo a conjunção verbis tantwn, ox-
cluia sempre o accrescimento. 

Maiuz, estudando a fôrma da disposição 
t~tndum cequis portionibus lego. (Frag. 1 o, 
~ l•, fr, 2•~ D, ele ttsof,-ucto adscrescendo1 

Nesse setntido se pronuncia Domat, ed. 
Carré, vql. 6°, pag. 242-: 

«S i uma cousa é legada a dous ou a 
alguns legatarios, mas o · testador a 
divid~ entee elles, como se lega por 
pm·tes iguaes ou designa a ca~a :rm a sua, 
não haverá entre elles dn·erto de ac-
crescer, porquanto o seu tittflo os divide 
e dá a cada qm 0 se.u legado separado 
do dos outros e r estringe a sua parte» ..• 

E a.ccre~canta mais adiante: 
<<S i Q t estadôr diz: . lego a . metade . de 

rrieus l?ens .a Pedro' <i a pu~ra JUetade a 
Paglo ou ~i di~: lego a Pedro e a Paulo 

c 
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a universaliJ.ade de meus bens por par-
te3 iguaes, não haverá conjuncção mixta 
entre os co-legatarios, porquanto tal 
conjuncção só existe quando o todo é 
legado a alguns sem designação de par-
tes que devem tocar a cada . um. 

A consequencia de tal clausula seria 
não se ver em cada logatario um credor 
solidario da totalidade dos bens; ao 
contrario, cada um seria chamado a uma 
parte distincta e separada da dos ou-
tros. 

Haverá dous legados diffe:rentes por-
que havia duas metades distinctas lega-
das a duas pessoas; si, pois, faltava um 
legatario, a sua parte não accre3cia ao 
outro, ella seria deferida <l successão 
ab intestato. » 

Defendem a mesma opinião entre outros 
Demolombe, Don. e Test., vol. 22, Prudhon , 
Dir. do Usufr., vol. 2", Dalloz Rep., vol.l6. 

Por sua vez os tribunaes francezes, por 
i.n!J.umeras decisões que se podem ver em 
Dallo citado, toem consagrado na sua j uris-
prudencia a opinião que defendemos. Assim 
quer pelo direito romano, quer pelo direito 
francoz, em cujas fontes fomos buscar o 
instituto do accrescimento de que trata este 
artigo do projecto, não é a melhor a intel-
ligencia que a disposição que analyzamos 
dê ás expressões p01· partes iguaes ou por 
ig~taes quinhões: ellas equivalem á designação 
de partes, e segundo o que deixamos dito, 
quer quanto a este, quer quanto ao artigo 
anterior, é conveniente supprimir a uléima 
parte do disposto neste artigo. 

A emenda n. li isso fa.ri~. 

Art. 2075 
O projecto primitivo no art. 1875, que a 

este corresponde dispõe : « Si uin dos herdei-
ros nomeado.> morre antes do testador ou 
renuncia a herança ou é excluído delta como 
incapaz cu indigno, seu quinhão salvo o di-
reito do sttbstituto r o verte em favor dos co-
herdeiros conjunctos ou devolvo-se aos her-
deiros legítimos nos termos do artigo se-
guinte. » 

A disposição do art. 2565 do projecto 
·Ooelho Rodrigues é idontica, notando-se ape-
nas a substituição neste das palavras-sal v o 
o direito do substituto - pelas expressões -
salvo o direito de representação. 
' A Commissão Revisora, emendando aquclle 
dispositivo, eliminou do texto as p ~lavras
como incapaz ott incli!Jt4o ; accrescentou -
ou si nlio se 1·ealizar a condiçcío sob a q~tal 
tive1· sido instihtido - e substituiu, como o 
projecto Coelho Rodrigues, o-salvo o di1·eito 
do s~tbstit~tto - pelo- salvo o caso de rep?·e-
sentaçito . 

Foram acertadas a primeira e segunda 
emendas; a primeira, porque, determinando 
o Projecto nos arts. 1927, 2082 e 2083 os 
ca~os de incapacidade e indignidade para a 
successão, não ha necessidade de fazer no ar-
tigo que analysamos a especificação desse:' 
casos e muito menos fa.zel-a incompleta como 
a do primit ivo Projecto ; a segunda, porque 
preencheu uma omissão, referindo-se á insti-
tuição e ao legado condicionaes. 

O mesmo não occorre quanto á terceira 
emenda. ; em nenhum dos casos, neste artigo 
figurados, -se poderia dar a representaÇc'ío. Só . 
a substituição poderia ter logar. 

Ha na emenda um verdadeiro erro de 
technica jurídica . 

Isto posto, a Commissão propõe pela emenda 
sob n. 12 que se corrija este erro. 

Ait. 2076 
Os projectos primitivos, art. 1876, e Coa.. 

lho Rodr!gues, art . 2566, consagram igual 
disposição, accrescentada, entret anto, in fine 
,do segui.nto: qtte pelo m esmo facto da addt:çc"to 
ficam sujeitos ás ob1·igações .e encm·gos co?·re-
spondentes. 

A Commissão Revisora, supprimindo esta 
ultima parte, evitou uma repetição excusada 
no corpo da lei; ella já está prevista !lo ar-
tigo seguinte. 

No mais, a disposição é boa e necessal'ia 
como complementar das prescripções dos ar-
tigos anteriores. 

Art. 2077 
Este artigo reproduz o art. 2567 elo P!'O· 

jecto Coelho Rodrigues e á sua disposição 
nada temos que objectar. Quem aproveita do 
beneficio deve cumprir os encargos e obriga-
ções delle resultantes. 

Art. 2078 
Roproducção do art. 2569 clJ projecto 

Coelho Rodrigue.l. Não ha observação a fazer 
sobre este dispositi vo, sinãJ que elle se har-
moniza com a doutrina que a Commissão tem 
defendido e confirma a regra já firmada nos 
arts . 2066 e 2067 quanto aos legados . 

Art. 2079 
Os arts. 1878 do projecto primitivo e 

2568 do projecto Coelho RodrigueJ con-
signam a mesma disposição., mas fazem na 
sua primeira par te referen ia á parnHhfl. 
p1.ra autorizar que o accrescimento do le-
gado elo usofructo tenha logar ainda mesmo 
depois tlolla . 

A Commissão Revisora emendou o artigo 
p:tra eliminar essa referencia á partilha, e 
fez bem, porque, quando ha o direito ele 
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accrescer, em qualquer tempo depois de 
aberta a successão, elle terá logar ; isso, 
porém, sómente antes da partilha t erminada. 

Do mesmo modo nenhum principio se op-
põa a que o testadur possa legar -a um filhJ 
não concebido ainda, que nascer de uma pes-
soa determinada, existente a.o tempo de sua 
mor te, por isso que um ta l legado não -equi-
valeria a uma libural ida•le feita a uma pes-
soa que não ex iste, mas um modo conriicional 
de faze l-a em fd.vot· de um<~ pesso~~ ca.p .tz, o 
que ucnlmma legislação prohibc. 

No mais a disposição está conforme com a 
doutrina que vimo:> defendendo na especie. 

Art. 2030 

Esta dispo~ição é justificada. Herdeiros ou 
legatarios são beneficiados com o accresci-
mento resultante da caducidade da in ~t i t ui
ção ou do legado, e uns e outr.Js teem e 
de vem ter as mesmas obrigações e encJ.rgos 
que pesarem sobre elles. 

CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR 'l'ESTA-
llfENTO 

A dtsp.;sição· do art.igo, pois, meeece o 1tS· · 
sentimento da Commissão. 

Art. 2082 

As observações feitas sobra o artigo ante-
rior applicam-so inteiramente a. este e o 
justiticc\m. 

-Art. 2083 

Art. 2081 O projecto peimitivo em seu art. 1882, 
n. 1, estatuia que nãG vadiam ser nomeados 

O projecto primitivo, art. 188 1, dispõe: herdeil'os ou leg ~t •.rios o o:;criptor do testa-
< Podem ser nomeadas herJeiros ou mento, seus ascenll.entes, descendentes e ir-

mã'Js . legatarios as pes;oas já concebid 1S ao 
tempo da mor "e do testad.Jr. O projecto Coelho Rodrigues, arts. 2í06 e 

Podem tambem sel-o 0 3 filho.3 ainda 2407, dispõe que: 
não concebidos de certa'l e determinadas «São nullas as disposições em favor 
pes~oas existentes aJ tempo dct abertura da pessoa que escreveu ,o testamento 
da successão · » cerrado, si não forem accrescentadas 

Coelho Rodrigues, em seu projecto, pre- pelo propri J punho do t ,stador antes de 
scrcveu: assig-nal-o », e que «a nullidade de taos 

«Art. 2395. Só póde succeder a ou- dispJsições procede ainda que o testa lOr 
trem quem já existe ao tempo da aber- a dissimule por interposta pessoa, sendo 
tura da succossão. conside~ada como tal o pae ou a mãe, 

qualquor descendente ou o conjuge da 
Art . . 2396. Não polem succeder: pessoa impedida de -receber directa-
§ l. • Aquelle que, embora já conce- mente. ~ 

bido ao tempo da abertura da succes.Jã.o, o nosso d~reito vigante consagra apenas a 
não chegou a nascer vivo. incapacidade do escriptor do testa.monto, 

Art. 2398 · A disposição do art. 2395 seus ascendente3 e descendentes- (Coelho da 
não obsta aos legados em favor do lu- Rocha, Inst

1 
§ 69J), no quo está de accordo 

turos descendentes immediatos e legi- com as determinações dos Codigos Civis do 
timos cl.e uma pessoa determinada e Chile, art. t065 0 1-lespanha, art. 754. 
viva ao t empo em que se -fez o testa- A Commü;3ão Revisora, no artigo ora su-
mento.» jeito ao nosso estudo, não comprehendeu os 

A Commi~sã.o Revisora, emendando e ro- a;cendentes e descendentes do escriptor do 
fundido esses depositivos para firmar as pre- tes_ta:mento po nu~er·o dos incapazes de ad-
scripções do artigo que analysamos e do se- qumr por e~se mew. 
guinte, com mais concisão e clareza, melhor Não vemq.J vantagem na eliminação dessa 
atteodeu aos principias que e::;tabeleccu em incapacidade; :;o contrario, ella irá permi-
outros artigos sobre a personalidade physica tir; como mui jqdiciosctmente observa o 
ou jurídica geradora de direitos. egregio Tl'ibunal d;e .Justiça do Maranhão, a 

A primeira das condições necessarias para exploração gue o escriptor do testamento 
adquirir por testamento é sem duvida a da po::;sa fazer junto ao testador em beneficio .de 
existencia ao tompo da morte do testador, seus parentes. 
mas a lei tlilndo reconheciJo e assegur'd.do Mantido o direito vigente, com as amplia-
direitos ao nascituro (art. 4° do Projecto), çõed propos~as no3 projectos Bevilaqua e 
forçoso é reconhecer que os concebidos ao Coelho Rodr·~gues, mais previdente e cauta-
tempo da morte do t estador podem ser insti- loso será o l<'lgisla wr. 
tuidos herdeiros ou legatarios. Assim formulamos a emenda sob n. 13. 
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. Art. 2084 

Este artigo é adcliLivo t'.a Cornmissi o Re-
visora e reproduz, com alteração apenas de 
redacção, o~art. 2407 do Projecto Coelho Ro-
drigues. . . _ 

FA boa a emen..ta da Commtssao, porque, 
não obs tante ser a sua disposição uma resul-
tante logica do consignado nos artigos an· 
teriores, é de mrüta conveníencia. determinar 
na lei que a- nullidade de que ~e t ea r.a não 
póde ser illudida poe simulação, qualquer 
que ella seja . 

Art. 2085 
O artigo só se refera á successã,o testa · 

montaria. Só ha herança ou logaJo depois 
de aberta a suc·~essão com a morte do testa·· 
dor. 

Não ha, portanto, razão para exigir-.Je a 
capacidade do herdeiro ou legJ.tari.o ~inão 
no momento em que lhe é tr.wsmt~t1da a 
herança ou legado. Não assim na successã.o 
legitima. 

Nesta requer-se a capacidade do herdeiro 
ao tempo da morte do testador, não se ex-
igindo no momento da addição da he1'ança, 
porque os herdeiros legi ti mos já em vida do 
de cujus são considerados consenhore3 dos 
seus bens o pJr isw continuam por morte 
delle a propriedade que já tinham conjun-
ctamen te. A incapacidade sobrcvinda não 
lhes pódc tirar um direito antecedentemento 
reconhecido. 

CAPITULO XII 

DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

Art. 2086 

As observações que fizemos sobre a emenda 
offerecida a.o aet. 2039 no.3 dispensam de 
mais demorada analyse sobre a disposição 
deste artigo. 

Alterada, como foi pelo projecto, no capi-
tulo 2° des te Titulo, a ordem da vocação 
hereditaria para dar ao coujuge superexis-
t ·~ nte situação mais adequada á sua p::>sição na 
familia ; seguida a orientação dos codigos 
modernos, notadamente os da Italia: e da 
Allemanha, que melhor se harmonisam e 
com mais segurança traduzem os principias 
e idéas ora dominantes no seio das mais 
cultas nações do globo sobre as resol'vas he-
reditarias, só nos resta, nos t ermos das con-
siderações que fizemos sobre a emenda ao 
citado art. 2039, modificar est:l. d.i:)posição 
do projecto, para pol-o de harmo;lia com os 
princípios que defendemos. 

A emenda sob n. 14 isto fará. 
Vol, Ill 

Pelas mesmas r azões nfí,o é possível á Com-
missão clae o seu consentimento á::! emen-
das suppees., ivas deste arUgo elos Srs. depu-
t ados Adolpho Gordo, Fausto Cardoso e Al-
ft·edo Varella, e opina pela sua rejeiçfí,o. 

Art. 2087 

Este artigo mau tém o direito vigente so-
bre o modo de calcular rt: porção disponivcl 
dos bens da har ança (Ord .. L 4°, tit. 82; 
Cuelho da Rocha, Inst., § 350; 'Peixeira de 
Freitas, Cons ., nota 3 ao art. 1198). 

De accordo, pot'ém, c~m as mvdificações 
propo.;tas pela Commissão, qua·nto ao artigo 
etnterivr, t urna-se preciso harrnoni~ar a~ 
suas disposiçõos, o que se faz pela emendrt 
sob n. 15. 

Tambem, pelos motivos expostos, a Com-
missão não pôde prestar o sou assentimento 
á.; emenél.as supprcssiva~ offorecidas a este 
artigo. 

Art. 2088 

E;te artigo nenhum reparo merece á Com-
missão; elle mantém o dieeito vigen te (Coe-
lho da Rocha, Inst., § 351; Bevilaqua, Dir. 
d.as Succ., .§ 86). 

A em13nd.a snppressiva não dove ser ac-
ceita . 

Art. 2.089 

Este artigo tambem mantém o dieeito vi-
gente; mas, como os an tecedentes, deve srr 
modificado no s:mtLl.o das idéas defen.l.iJ.as 
pela Commissão, que por isso offerece a 
emen.'.asobn. 17. 

No mais, elle prescreve uma garantia do 
quinhão hereJitario do herdeiro legitimo 
que mereceu ser favorecido pelo testador 
c~m uma liberalidade. Esta nã.o poderá ser 
computada naquelle quinhão. 

As emenclas suppre~sivas offerecidas, pelas 
razões expostas, tamb3m não podem ser ao· 
ceitas. 

Art. 2090 

A disposiçã::> deste artigo é resultante da 
prescl'ipção d.o art. 2086, que considera ta-
cita e f'orçadament::~ instituídos, quando não 
expres3a e justamente desherdados, os des-
cendentes, ascendentes e conjuge, os quaes 
teem pleno j twe direito á herança. Os colla-
teraes estão excluídos deste numero e por 
isso só ll1es poderá caber direito á successão, 
si o tesbdor expressamente o determinar. 

As emendas stlppressivas tambem não po-
dem ser acceitas, pelos motivos já expan-
didos. 

26 
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CAPITULO XIII 

DA REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMEN-
TARIAS 

Art. 2091 

Corresponcle este artigo ao art. 2507 do 
projecto Coelho Rodrigues. Consagram am-
bos a mesma disposição. 

Preferida pelo Projecto a successão legi-
tima á testamentaria (art. 1086) ; estabele-
cido quo o quinhão hereditario do herdeiro 
logitimo (art . 1088) não pó de ser onerado 
com encargos ou legados, o Projecto não 
podia deixar de preferir os herdeiros neces-
sarios a quaesqumh outros instituídos para 
dar-lhes o direito aos remanescentes da 
quota disponível, bem como de prescrever a 
reducção a essa quota das liberalidades que 
a excederem. 

Conciliando-se, pois, a disposição do ar tigo 
com os preceitos estabelecidos pelo Pl"ojecto 
nos artigos citados, só cumpre á Commissão, 
de accordo com a emenda proposta ao artigo 
2086, pedir, pela emenda sob n. 17, que se 
substitua a expressão-terça,-que se acha 
no texto, pela-metade. 

As emendas suppressivas, pelo mesmo mo-
tivo, devem ser rejeitada~ . 

Art. 2092 

luções justificadas pelas lições dos nossos 
escriptores e jurisprudencia dos nossos tribu-
naes a questões que na pratica poderiam 
surgir com a applicação do.a artigos ante-
riores. • 

CAPITULO XIV 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 2094 

A Commissão Revisora refundiu neste dis-
positivo os arts. 1894 e 1895 elo Projecto pri-
mitivo (arts. 2571 e 2572 do Projecto Coelho 
Rodrigues) accrescentando á parte fin al : 
Caduca-esta substittlição desde que o-7Lerdeiro 
acceitat· a herança. 

O additivo é incompleto e a refusão não 
nos parece que houvesse sido bem justifi-
cada. O additivo 6 incompleto, porque, re-
stabelecendo a doutrina do direito vigente 
sobre a caducidade da substituição vulgar 
de que se cogita no artigo, não salva o caso 
em que esse mesmo direito faz reviver o 
direito do sub3tituto, tal como si o herdeiro 
é menor e depois de acceitar a herança a re-
tracta e a repudia, no uso do privilegio que 
lhe concede a Ord. Liv. 4°, tit . 41. 

A refusão não nos parece boa, porque 
reuniu e comprehendeu no mesmo artigo 
todas as modalidades das substituições sem 
fazer a distincção que a nossa legislação 

Corollario tambem dos principias estabe- actual, omissa e obscura embora, tem es-
lecidos nos arts. 2086 e 2088, citados, este tabelecid0 quanto ás regras e preceitos a 
artigo, toma o n. 2508 elo projecto- Coelho . applicar p saguir em cada uma dessas mo-
Rodrigues, providencia sobre o caso de ser dalidades. 
insufficiente a reducção foi ta nos quinhões A indistincção do artigo permittirá talvez 
dos herdeieos instituídos para integrar a na sua aljPlicação pratica maior confusão a 
quota garantida á sua successão legitima, e respeito r\esse instituto do que a que a no.>sa 
prescreve que em tal caso se fará igual re- jurisprudpncia tem assignalado . Melhor, 
ducção nos legados em prolJOl'ção sempre pois, e mais acertado parece manter as dis-
correspondente ao valor ele cada um. posições elo Pl'Djecto primitivo sem o adcli-

E' essa a norma que nos indicam os nossos tivo da Cpmmis~ão Revisora, por isso que 
civilistas, que a nossa jurisprudencia tem ella.s mel~or se conformam com a doutrina 
consagrado e que se encontra tambem nos acceita entre nós, sem dar lagar ás confu-
arts. 926 e 927 elo Codigo Civil fr<tncez e sões indicadas . As1:nm, a Commissão, pela 
82-( e 825 do Codigo italiano . emenda n. 18, propõe o restabelecimento 

No paragrapho, que corresponde ao artigo das disposições elo primitivo Projecto em 
2510 elo projecto Coelho Rodrigues, se pro- substituição ás deste artigo, por serem 
videncia com acerto e de accorclo com aquel- ellas mais conrorme~ com a doutrina ela 
la mesma norma e jurisprudencia, quando o Ord., L. 4, Tits . 83 e 87, §§ l o e 2° ,e com as 
testador por clausula expressa preferir cer- lições dQ Coelho da Rocha. Inst., § 714. Tei-
tos e determinados herdeiros ou lega ta rios. xeira de Freitas, Cons., arts. 1036 a 1040; 

A commissão, condemnando pelas razões Gouvêa Pinto, Test., cap. 22; Bevilaqua, 
já expostas as emendas suppressivas, pede a Succ., §§ 89 e seg.; Carlos de Carvalho, N. 
sua rejeição. - ConsJ, l!;rts 1787 e seg . 

Art. 2093 Art . 2095 

Este artigo está concebido nos mesmos Reproducção do art . 1896 do Projecto pri-
termos do al't. 2511 do Projecto Coelho Ro- mitivo e 2573 elo Projecto Coelho Rodrigues. 
clrigues e em seus clous paragraphos dá so- Este arti~o hão se afasta elas prescripçõe-s do 
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nosso direito vigente (Ords. e auts. cits.) e 
se justifica o seu dispositivo considerando-se 
a proprla natureza da substituição que, sen-
do uma instituição essencialmente condicio-
nal, traz ipso facto em si mesma a obrigação 
para o substituto de satisfazer o encargo 
impósto ao substituído , sàlvo, entretanto, a 
declaração expressa em contracto do testa-
dor ou a impossibilidade de satisfCLzer á con-
dição da natureza personalíssima imposta ao 
su lJsti tuido, 

Art. 2096 
Reproduzindo igualmente o art. 2574 do 

projecto Coelho Rodrigues, a Commissão 
nada tem a observar contra a disposição 
deste artigo, porque, consagrando ella os 
preceitos do direito patrio, se harrnonisa 
c.;m a doutrina acceita pelo projecto qua,nto 
<í. distribuição dos quinhões dos co-herdeiros 
e colegatarios instituídos em partes des-
iguaes. 

Art. 2097 
No art. 1998 do pr!mitivo Projecto, que 

c~rresponde ao art. 2575 do P rojecto Coe-
lho Rodrigues, se estabeleceu que 

«E' licito igualmente instituir o her-
deiro oulegatario fidci-commissariamen-
te impondo-lhe a olJrigação de transmit-
tir a ll()rança ou legado por sua morte 
ôu em outro tempo determinado ao seu 
substituto.» 

A Commissão Revisqra, alterando a _redac-
ção deste artigo para tornar mais claro o 
seu preceito, . accresce)ltou in-fine qtle essa 
substit-uição poderá ainda ser feita sob certa 

·condição. 
O additivo é acccitavel, porque, si é certo 

q_ue a sub~tituição fidei-é_OJ;nmissaria já é por 
SI essencialmente condwwnal, nada obsta 

·que a uma tal substituição possa ser ainda 
apposta qualquer condiqão, 

que, c)mo mui bem observa Bevilaqua no 
seu livr~ Direito das S!tCcessões, pag. 349, 
o fiduciario se assemelha ao usuf1•uctuario 
e, si os direitJs deste são pessoaes e intrans-
feríveis, e limitam a sua acção ao uso e 
gozo do objecto legado sem permittir-lhe 
alienação do vinculo real do usufructo, 
aquelle, embora agindo com muito maior 
franqueza, e podende dispor dos immoveis 
e dos direitos reaes como si fosse um pro-
lJrietario livre, não pôde, todavia, fazer taes 
atienações e constituiçõeJ de unus reaes de-
finitivas e perpetuas, p cis que tornam-se 
ellas inefficaze,;, quando se abrir a substi-
tuição, na porção em que diminuírem o di-
l'eito do fidei-commissario. 

E' esta a doutrina que decorre do princi-: 
pio nemo plus o.d aliwn tran~(era potest 
quam ipso habet, que se deduz do Co'digo 
Civil Allemão,art. 211 3 ; e mais se conforma 
com a opinião da maioria d ;s nossos es-
criptores. , 

Pensa por isso a Commissão que deve ser 
restabolecida no Proj~cto, em substituição á 
do artigo que ana lysa, a disposição acima 
alludida. 

Nesse sentido está concebida a emenda 
sob n . 19. 

Art. 2099 
A Commissão Revisor<:l. alterou a disposi-

ção do art. l9J l do Projecto primitivo para 
melhor, sem comtudo .modificai-a em sua 
-essenci<\.. 

A disposição é boa e conforma-se com a 
doutrina de nosso direito. · 

Art. 2100 
Não ha observação digna de apreciação a 

fazer sobre a disposição deste artigo. Ella 
regula o caso da dualidade ou multiplicidade 
de gravados sem determinação de partes, 
caso em que ha o direito de accrescimento. 

Art. 2101 
Art, 2098 

O art. 1900 do Projecto primitivo, 
spondente a este, dispõe : 

Tambem quanto a este artigo nada ha que 
corre-- objectar. Elle se harmonisa com os princi-

l_Jios adaptados pelo P1•ojecto. 
«Os direitos e obrigações do fiduciario 

eríl relação aos bens da herança s'ão os 
do usufructuario. » 

A Commissã.o Revisora alterou, como se 
vê, esta disposição para firmar a doutrina 
de que ao fiduciario cabe a propriedade da 
herança ou do legado, embora r estricto e 
resoluvel esse direito. 

Parece-nos, entretanto, que melhor de-
fine em face do nosso direito a posição ju-
rídica ~o fiduciario na herança ou no 
legado o artigo ào primitivo Projecto ; por-

Art. 2102 
Varia a opinião dos nosi;os escriptores 

sobre a doutrina definida na disposição deste 
artigo, e discutindo-a no seu livro Di1·eito 
elas Sue cessões o Dr. Clovis Bevilaqua pro-
nuncia-se do seguinte modo : 

« No conflicto de opiniões decido-me 
por aquella que se mostra em consonan-
cia com os princípios geraes d0 dkeito 
hereditar.ío e da logica. E tal se me 
afigura ser a que declara a caducidacta 
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do fidei-commisso, quando o fidei-com -
missario morre antes do fiduciario, em-
bJra depois do t estador . 

Realmente em qualquer subs tituição, 
mor to o herdeiro instituído para o 2° 
gráo, desapparece conjuncta c conse-
queotemente a substit uição ; não ha 
motivo especial para abrit·-so uma exce-
pção em refereocia á substit uição in·l i-
recta. Por' outro lado o ficlci-commis-
sario é um her deiro sob condição sus-
pensiva. que, na hypol hese considerada, 
é a mork do g l'avado. NãJ póde conse-
quentemente transmittir aos seus her-
deiros um direito que ainda não adqui-
riu e que não é mais possível ser adqui-
rido, desde que a.sua morte sobreveio 
_antes de verificar-se a condição. Final-
mente, o fiduciario é herdeiro e proprie-
tario sob a condição resolut iva do trans-
mittir em um dado momento os bons 
heroditarios ao fiJ.ei-commissario ; mas 
essa condição presuppõe un'ta outl'a : si 
o fidei-commissario existir. 

E, si appellaymos para o direito r v-
mano, encontraremos decisões positi-
vas em favor d:.t doutrina que a ffit•mo 
ser a mais razoavel ( em nota está tran-
scripto o seguinte tex~o do Digesto 32, 
fr. 11, § 6° : Secl si ficle i- com.m.issaritts 
antequam. heres const 1:tttat, clecessi?·it , acl 
heredem suum. nihie t1·anstulisse virlettw: 
conditionale enim esse legatttm. nemine 
dubitum. est, et penclente conclitione le-
gati, videri decessisse fu;lei -commissarium.) 
o que é bastante p.tra diluir todas as 
duvidas, olhada a questão do ponto de 
vista de nossa legislação. 

E', portanto, mais um caso de ox-
tincção do fidei -commisso a morte do 
:lidei commiss:.trio, occorrida antes da do 
:fiduciario, no caso em que essa morte é 
o acontecimento que vem det erminar a 
abertura da substituição. Si outro é o 
evento resolutorio do direito do gl'M'a-
do, dar-se-ha então a extincção do fidci-
commi.sso, quando fallecer o :fiduciario 
antes de r ealizado o eveuto. 

Perempto o fidei-commisso em qual-
quer das duas hypot11eses, consolida-se 
a propriedade dos bens fidei-commetti-
dos em favor do gravado, si ou'tra cousa 
não determinar o t estador. » 

E' tão hrilb.ante c tão lucida a ex-
plicação dada pelo autor do Projocto á 
disposição do artigo que a nalysamos, que 
a Commis~ão sente difficuldades em com-
batel-a para adoptar a doutl'ina contra-
ria. 

CJnforma-se por isso com a disposição 
do artigo. 

Art. 2103 

Na doutrina deste artigo poderia disti n-
g uir-se os casos das subs tituições chamadas 
vulgares e das substituições fii.lei-commissa-
rias. 

Estas são, em grral, prohibidas além do 
2° grão, porque não convém conservar por 
mais t empo o.; bens fóra do CJmmercio, ha-
vendo até legisLtções, como a italiana, em 
que eilas são absolut:J.mentc prob.ibidas. Não 
'1ssim quanto á substituição vulgae em que 
se dá <tpenas a teJca de um llerdeirô por 
outro, dado a falta do primeiro ; não haven-
do, portanto. iuconvoniente em que o testador 
possa instituir a Pedr·o seu herdeiro, na falta 
de Pedro, a Paulo, na fal ta de Paulo,a Sancho 
na falta de Sancho, a Martinho, etc. 

Assim, pois, a Commissão p ropõe que a 
clispo.;ição do artigo seja substituída na con-
forilliclade da emenda sab, n. 20, e que neate 
caso passe a constituir artigo á parte o 
paragrapho por contee elle disposição geral 
que abrange todas as substituições. 

CAPITULO XV 

DA DESTLERDAÇÃO 

Art. 2104 

O projecto primitivo não destinou capitulo 
especial ao instituto da desherdação e apenas 
a elle sp referiu no Cap. 7° deste Titulo 
que Sfil inscreve- Dos_indignos de succeder. 

Até certo ponto t eve razão o illustre autor 
do Projecto em assim proceder. 

Todos os casos de indignidade são de des-
b.erdação. Mas ha, e o nosso direito reconhece · 
(Ord. do L. 4, Tit . 88, § 1°), casos outros 
que não sendo incluídos entre os de indigni-
dade plero jure, autorizam, no emtan.to, a 
applicaç~o da pena de privação d.o direito 
b.erodi tario a quem nelles incidir, embora 
sómente quando expressamente, em clausula, 
o testador manifesta intenção de applical -a . 

Nos puimeit·os, taes como os do art. 1927, 
de decl<Jração do t ostadot', qualquer her· 
deiro in~oressado póde provoc:tr a interven-
ção judicial para ser ella declarada. Nos 
ou tr os , como os de qu·o t rata este capitulo, 
é essenc!al a declaração do testador com 
indicaçãp expressa do motivo da desherdação 
e só á vista della c em consequencia della, 
é q~e o fnteressado póde pedir a sua appli-
caçao. 

H<t, portanto, conveniencia em tratar se-
pa-radamente das duas especies. 

Questões interessantes poderiam surgir na. 
pratica para a.s quaes não haveria solução 
na lei, dl).da a indistincção do Projecto. 
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A emenda additiva, portanto, da Commis-
são Revisora preencheu com acerto uma 
ómissão que nelle havia. 

A' disposição do artigo sobre que deixamos 
feitas estas considerações nada ha, por isso, 
a objectar. 

Art. 2105 

Dadas as razões justificativas da acceitação 
do additivo da Commissão Revisora, que fi-
caram enunciadas no commeotario ao artigo 
anterior, a disposição do artigo· que estu-
damos não precüa de maior demonstração 
sobre a convenieneia da sua determinação. 

Art. 2106 
Este dispo3itivo, como o do art. 1928, 

nada mais consagra do que a regra in va-
ria velmente adaptada. pela jurisprudencia 
patria. 

E' tio grave a pena da desherdação, tão 
rigorosa e dura á sua applicação, que as 
causas que a determinam devem ser perfei-
tamente conhecidas e provadn.s afim de evi-
tar graves injustiças, e só o processo judicial 
com seus largos e vastíssimos meios de in-
vestigação é que pôde habilitar o juiz a, 
com segurança, applical-a. 

Art. 2107 

Quanto á disposição em Si do artigo nada 
tem a Com missão a considerar. Ella re-
produz o direito patrio na especie. (Ord. L. 
4°. Ti t. 88, § 1 o ; Coelho da Rocha, Inst. , 
§ 355 ; Teixeira de Freitas, Cons., aJts. 982, 
§ 8° e 1016, § 8°; Carlos de Carvalho, Cons., 
art. 1784; Bevilaqua, Dir. das Stocc, §§ 26 
e seg.) 

Sobre o disposto, porêm, no n. 3 do artigo, 
observa o egregio Superior Tribunal de 
Justiça do Maranhão: ' 

«E' muito rigorosa esta disposição. O 
amor irreflectido e a inexpel'iencia d11 
joven podem vencel-a e levar a deshon-
ra ao seio da familia. 

A victima nesta conjectura é mais 
digna de lâstima do que de desher-
dação. 

A Ord. do L. 4°, TH. 88, § 1° não 
considerava nes.>e caso a filha desher-
dada exp1·essamente; e Coelho da Rocha, 
loc. cit., considera isso um argumento 
ad lerrorem contra os seductores, a quem 
se tirava assim a esperança de herdar. 
Parece á Commissão que uma tal dispo-
sição deve ao menos ser at,tenuada.» 

Procede, não ha duvida, a observação ; 
mas como attenuar o rigor da disposição~ 

Determinando que f~ desherdação será 
pleno jw·e· sómente quando a filha que se 

de.3honestar se mantiver em prostituição 
publica, fili oc minm·ensis v1:la me1·etritta ve? 
publicus concubinaltts, como ensina Mello 
Fl'eire seguido por Coelho da Rocha ? Mas 
não será tambem perigoso e arriscado não 
autorisar a punição da falta que commette 
a filha famtlia que se deshonesta, embora 
não tenha a vida incontinente da meretriz? 

Não fica em ambos os casos igualmente 
ferida a honra da família ~ 

E' inquestionavel. E, si nJ primeiro a 
falta, por ser mais grave. continúa e perma· 
nentemente angustia e envel'gonha o chefe 
da família, no segundo ella constitue uma 
mancha. que ennodôa pal'a sempre o lar do-
me.;tico, que pôde não ser lem_brada, mas 
que jámais será esquecida. 

E' rigorosa, sem duvida, a disposição do 
alinea que ana1ysamo3, applicada indistin-
ctamente aos dous casos ; mas, na impossi-
bilidade de poder o legislador com um crite-
rio se~uro, bem julgar da intensidade da dôr 
e do soifrimento do pai, que teve a infelici-
dade de ver uma sua filha, crl)ada e educada 
com carinho e desvelo, desviar-se, por um 
momento de irreflexão e inexperiencia, do 
caminho da honra e do dever, para com 
justiça detel'minar a pena a applicar no 
segundo dos casos figmados, mais prudente 
e preferível será manter a disposiÇão do 
Projecto. 

Demais, como bem pondera BPvilaqua, 
Direito das successões, § 30, essa incapaci· 
dade cessará, si os pais. p~rdoando a levian-
dade. a luxuria ou infelicidade das filhas 
prostituídas, as instituírem het·deiras. 

Accresce que entre nós é geralmente con-
sagrado que a incapacidade só pôde e deve 
ser pr~'mnciada judicialmente, e o Projecto 
o estat ·e nos arts. 19.28 e 2!06, intervindo 
no plei o 03 interessados, aos quaes aproveita 
a desherdação e o reputado indigno. 

Com a discussão das circumstancias e dos 
factos que determinam a applicação da pena, 
esclarecidas e debatidas as questões-inciden-
tes, se terá encontrado meio salutar e efficaz 
de abrandar os rigores da di_sposição do Pro-
jacto sem os riscos e inconvenientes das dis· 
tincções indicadas. . 

Pe~l'la, pois, a Commissão que a disposição 
eleve ser actoptada tal qual se acha conce-
bida. 

Art. 2108 

A disposição reproduz o direito vigente e 
sobre ella não ha observação.> a fazer dignas 
de consideração. ( Ord. e art. cits.) 

ArL 2109 

A disposição desto artigo é um abranda-
ment o ao rigor da lei na privação dos direi-
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tos hereditarios e só por esta simples consi-
deração ella se justifica. 

Art. 2110 

Quanto a esta disposição, tamb~m não ha 
nada a objectar. Ella marca um Justo prazo 
para a prescl'ipção da acção do in~el'essad.os 
ou d.o d.esherdado para a prova ou Impugna-
ção da causa da de~herd.ação, e que não se 
pod.eria pela excepcwnalidade da hypothese, 
regular pelos preceitos . ger?-es da prescrl-
pção dos outros casos ordmarw.> . 

Art. 2113 
Mantém-se nesta disposição o direito vi-

gente (Coelho da Ro~ha, Inst., _§ 724 ; Lou-
reiro, Dir Civ.; Teixeira de Frettas, Cons.; 
Carlos de Carvalho, Cons.; Bevilaqua, Di r •. 
das Succ.) 

Mais ou menos identica é a disposição do 
art. 2486 do P l'ojecto Coelho Rodrigues e a 
que se acha consagrada no Codigo Civil fran-
cez, art. 1036; allemão, 2258 ; portuguez, 
1756, e italiano, 929. 

Art. 2114 

CAPITULO XVl 

DA REVOGA ÇÃO DOS TESTAMENTOS 

Art. 2111 

Este artigo, conservando, como faz, as 
- prescripções do direito patrio, melll01' e co_m 

mais clareza definiria o pensameot) do legis-
laclol' si in fine acceescen ~asse: «por de:ticien-
cia de solemnidade» como es!,á determinado 
nos Codigos Civis francez, art. 1037; ita-

A Commissão Revisora, emendando o 
art. 1907 do Projecto primitivo pam _!;rans-
formal-o no artigo que analysamos, nao nos 
parece que tenha melhor determinado os 
modos de revogação d.os testamentos. Ao 
contrario, tornando a disposição menos ele~ 
gante na fórma, nada adiantou . quanto a 
ampliação que faz na altnea_ 2 · sobre a 
revogação por escr1ptuea publlca. 

A Commissão, pois, entende que deve ser 
restabeleci da a disp ~sição do art. 1907 do 
1-'rojecto primitivo, que é.mais ou menos a 
mesma do ar·~. 2485 do Projecto Coelho Ro-
drigues. 

Apresenta neste sentitlo a emenda n. 21. 

Art. 2112 

Tendo a Commissão Revisora restabelecidq 
o testamento nuncupativo, ~ermitti~o _p_e1o 
direito vigente e que o ProJect? pr~m1üvo 
procurou eliminar de nossa le~1slaçao, e a 
nosso ver acertadamente, é natural q~e co-
gitasse tamlDem de encontrar um m~w de 
revogação que semelllantement_e étquella 
modalidade do testa,mento servisse tn e3I-
tnmis, quando os outeos meios regulares nao 
pudessem ser utilisadOs pelo. testador. 

Dahi a disposição do artigo que analysa· 
mos, e que o Projecto Cosll1o RodrJgues, 
art. 2488, consigna tambem. 

A Commissão, porém, entende qu~ tal 
modo de revogação de testamento é perigoso 
e póde na pratica dar logar aos _me:mgs 
abusos que o testamento B.uncupatryo, tao 
condemnado hoje por todos os escnptores, 
apezar de mantido ainda nas legislações do 

liano, 918 e 921, e porGuguez 1757 ; o rJ-
snlta dEtS indicaçõtls dos nossos escriptores e 
da jul'ispl'ndencia dos nossos tribunaes. 

Por is:>o, a Commissão propõe a emenda 
sob n. 23. 

Art. 2115 
A disposição deste arbigo resulta. nece>-

saria c loc:ricamente elo estabelecido nos 
arts. 1974 ~ 1981 que prescrevem os requi-
sitos ess0nciaos para a validado dos tosta-
InJntos cerrados. 

A disposição, portanto, nada mais é do que 
a sancçã.Ji legal para a falta desses requisitos 
e violação daquelles artigos. 

Art. 2116 
Ta.mberq esta disposição é um corollario 

resultante dos pl'eceitos d.os al'tigos citados~ 
Art. 2117 

E' razo'fVel a solução que_ dá o disposto 
neste artil.io para o caso de ser o testamento 
cerrado eiJ:conteado aberto ou dilacerado em 
poder de tercei)'O. Não seria justo que. um 
tal facto I!Odendo talvez muitas veze11 ser re-
sultado de um crime, viesse prejudicai' os 
herdeiros instituidos ou legatarios, privando· 
os do direito ás libeealidades com que foram 
favorecidos pelo testado!', peiucipalmente 
quando n~nhuma circumstar_:cia ou fact.? in-
equivoco gyrasse a presumpçao de q~e fora.o 
mesmo testador quem fez ou au.torizou essa 
abertura op. dilaceração. 

Art. 2118 
alguns povos. 

A Commissão, por isso , pela 
n. 22, pede a sua suppressão . 

Igualme!fte não devem ser prejudicados os 
emenda sob herdeiros ou legatarios si por qualque_r 

evento per~er-se o testamento ou for suppr~-



éODIGO 'CIVIL BRAZIL'EIRO 207 

mido ou dilacerado por pessga que não seja o 
t estador, e em tal hypotllese é razoavel que 
:fique garantido aos mesmos herdeiros e lega-
tarios o direito de provarem no t odo ou em 
parte o seu conteudo afim de dar-se-lhe in-
teirJ cumprimento. 

Art . 21!9 
A primeira parte deste artigo, que é a 

mesma disposição do art. l. 912 do Proje.cto 
primitivo, é explicada por Bevilaqua, Di· 
1·eito das S ·uccessões, § 100, pag. 360, nos se-
guintes termos: 

« Outro caso de revogação presumida 
occorre quando sobrevém um :filho ao 
testador .depois de feito o testamento. 
Além do posthumo, cuja agnição rompe 
o testamento, comprehende esta, hypo-
these: 1°, o filho legitimado por casa-
mento de seus progenitores acontecido 
depois da testamentificação paterna ; 
2°, o filho adoptado igualmente depois 
da facção elo testamento ; 3°, o filho na-
tural r econhecido em fórma legal , dada 
a mesma circumstancia do tempo ; 4°, e 
com maior r azão, o filho legitimo, não 
posthumo ao testador, mais posterior ao 
testamento. 

Para que a ruptura se opere neste 
caso, é necess11rio : que os indicaclos des-
cendentes sobrevivam ao testador ; que 
a sua existencia seja, ignorada ao tempo 
da testamentifacção ; ou que os actos 
jurídicos que lhes conferem dieeitos 
successorios occorram depois do testa-
mento e o testador não tenha feito re-
ferencia ao reconhecimento de adopção 
que depois se verificara. Portanto, si a 
mulher do t estador achava-se gravida e 
essa circumstancia nãe era ignorada por 
seu marido, o testamento será nullo 
sómente emquanto suas disposições ex-
cederem á terça. E o mesmo deve dizer-
se ·quanto ao reconhecimento do fi lho 
natmal postlmmo, o qual, para ter Jo-
gar, presuppõe o eonhecimento de sua 
existencia em estade embryonario.» 

Quanto á segunda parte, que constitue um 
additivo da Commissão Revisora; julga a 
Commissão que ella ·foi convenientemente 
incluída no P rojecto. 

Pelo reglmen da communhão ele bens no 
casamento, todos os haveres do casal, moveis 
e immoveis, direitos e acções, permanecem 
indivisos na propriedade commum dos con-
juges, a cada 'um dos quaes pertence uma 
metade icldal intransmissível durante a exis-
tencia da sociedade conjugal (Lafayette Dir. 
de Faro . , § 55). 
· Si assim é, si este conceito do eminente 

jl!lrisconsulto brazileiro nenhuma duvida le-

vanta, dado casamento posterior do t esta-
dor, sob o regimen da communhão, á feitura 
do te.stamento, e passando consequentemente 
por Isso a mulher a ter iguaes direitos sobre 
a propriedade dos seus bens, o testamento 
não póde valer. · 

A rup tura neste caso é consoante ao con~ 
coito jurídico da communhão. 

Art. 2120 

. Já ~Ord. doLi.v. 4°, Tit. 82, §§3° e 4", 
ISso dtspunha e os nossos escriptores, entre 
outros, Coelho da Rocha, Loureiro Liz Tei~ 
xeira, Teixeira de Freitas e Bevil~qua ' são 
accordes e~ ~cceitar ~s suas prescripções. 

A disposigao do artigo, portanto, mantém 
o direito vigente. · 

Art. 2121 
A' disposição deste artigo não ha conside· 

rações apr~ciaveis a fazer depois do que fi· 
cou determmado nos artigos anteriores e das 
observações que sobre elles fizemos. _ 

CAPITULO XVII 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 2 122 

O projecto primitivo, art. 1915, dispõe: 
« O testador pódn, nomear um ou mais 

testamenteiros para darem cumprimento 
ás disposições de sua ultima vontade.» 

O Projecto Coelho Roclrigues, art. 2580, 
prescreve que pócle ser testamenteiro qual-
quer pessoa que goso ela plenitude da sua 
capacidade jmidica, o no art. 2.581 faculta 
ao testador a nomeação de um ou mais tes-
tamenteiros. 

A Commissão Rev.isora, combinando estas 
disposições, adaptou entretanto uma redacção 
menos elegante para o artigo. Corrigindo 
esse pequeno defeito, a emenda sob n. 24 me: 
lho r traduzirá o pensamento do legislador, 

Art. 2123 
A Commissão Revisora refundiu neste os 

arts. 191 6 e 1917 do projocto primitivo 
(arts. 2582 e 2583 do Projecto Coelho Ro-
drigues,) e eliminou de suas prescrlpções a 
determinação do prazo d)lranto o qual podia. 
ser pelo testador concedida ao testamenteiro 
a posse dos bens moveis d{L herança. 

EsRa eliminaÇão e reEusão nos parece 
terem sido convenientes : ct primeira, porque 
não ha vantagem nenhuma em fixar o prazo 
maximo dessa posse desde que ao herdeiro 
cabe o direito de reduzil-o ou illudil ·o pe-
di ndo a. partilha, assegurando consequentc-
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mente o quinhão de cada um do3 intel'essa-
dos e retirando-o assim da posse do testa-
menteiro ; a S<'gunda, porque reuniu, no 
mesmo artigo, disposições que se completam 
e que se ligam como consequencia uma d~ 
outra. 

Art. 2124 

Esta disposição é a mesma do art. 1918 do 
F1'ojecto primitivo, alterada, porém, para 
melhor a sua redacção. · · 

Confirma-se ella com o di eeito vigente 
(Ord. do L. 1°, Tit. 62, § 12; Lobão, Notas a 
Mello, L. 3°, Tit. 5o, § 15; Coelho da Rocha, 
Inst., § 721 '; Bevilaqua, Die. das Sncc., 
§ 102.) 

Art. 2125 

Este artigo é additivo da Commissão Revi-
sora. 

O Projecto primitivo não cogitava da by-
pothese nelle prevista, hypothese possível, e 
que na pratica poderia d:tr 1ogar a duvidas 
quanto ao modo de resolvei-a. 

Acha, pois, a Commissão acertada a sua 
inclusão no Projecto. 

Art. 2126 

Tambem additivo da Commissão Revisora, 
este artigo não era, entretanto, indispen-
savel, como o anterior. ' 

Decorre da acceitação do encargo d.t testa-
mentaria a olJrlgação para o te3tamenteiro 
de cumprir as disposições do testad0r no 
prazo que lhe for assignado e a prestar con-
tas do que receber e despender na execução 
do testamento. 

Incluída, porém, como foi, esta dispo3ição 
no Projecto, a Commissão não ' vê inconve-
niente em mantel-a. 

Art. 2127 

A disposição deste artigo melhorou a do 
art. 1923 do Projecto primitivo, correspon-
dente á. do art. 25S7 c.o peojecto Coelho Ro-
drigues, por accrescentar"lhe a determinação 
quanto ao tempo durante o qual as despezas 
com a execução do testa:mCJnt0 correm pol' 
conta da herança, como já o fazia a Ord. do 
L. Jo, Tit. 62, § 20. 

,Art. 2128 

E' additivo da Com missão Revisora. 
Depois de·estabelecidas quaes as despezas 

(art. 2127) q~ue para execução do testamento 
podem see levadas á conta. ela herança e o 
tempo em que podem ser feitcts, áa peeciso 

que se comminasse a pena em que incorre o 
te.lhmentelro que as excede ou as faz ille-
gaes c fôra dos termos do te3bmento, ou 
ainda que não acode á intimação para presta-
ção de contas. 

A determinação, portanto, do artigo com-
binan ..'.o mais ou menos com o que está e>ta-
balecido actualmente entre nós, é razoavel e 
convlilniente. 

Art. 2129 

Este artigo, tambem additivo da Commissão-
Revisora, está a ui mal collocado. 

A clle deve preceder o aru. 2130, que pre-
screve obrigações e deveres do testamen-
teiro. , . 

Sobre a sua disposição nada temos a consi-
derai', 

Art. 2130 

A determinação deste artigo decorre natu-
rálmente das funcções do testamenteiro e dos 
direitos que a aber·tura da successão garante 
aos herJeiros instituídos e, pois, não ha que 
observar sobre ella, tanto mais quando foi 
para melhor modificada pela Com missão Re-
visora a re:J.acção do art. 1919 do Projecto 
primitivo. 

Art. 2!31 

Já as Ords. do L. 1°, Tit. 50 e Tit. 62, 
princ., e §§ l a 8 e 19 e 23 prescreviam 
este prazo I para o cumprimento dos testa-
mento!!, na falta de determinação em con-
trario do te<;tador. 

Mantém, I portanto, a disposição o direito 
vigente . 

Art. 21312 · 

Este arti9o foi additado ao Projecto pela 
Commissã.o Revisora. 

A sua dispo~ição, pmém, modifica até certo 
ponto o dir<;:ito vigente, que nos casos nella 
figurados a\;tribue o encargo d .L tostamen-
tarüL aos h~rdeiros: a) ao mais beneficiado, 
si as porçõe;> forem rdesiguaes; b) ao princi-
pa.llegatarip, si a. hera JJ ça for toda diviclid ~~ 
em legados (Coelho da Rocha, Inst. § 720; 
Luiz Teixeira, Dir. Civ., t. 2°, § 409; Alves. 
Leis da Pro v ., n. 4, § 140 ; Bevilaqna, Di r. 
das Succ., ~ !OI.) , · 

A disposiyão do artigo, entretanto, atten-
deu melhor á situação do cabeça de casal e 
conveniente}nente estabeleceu que, na falta 
~e_lle, o test~menteir<? deve sêr nomeado pelo 
JUIZ, dentre o.s herdeiros do testador, como 
opina Teixeira de Freitas, Annotações a Gou-
vêa Pinto, nf!ta 287 ao § 137, e com que se 
conforma q eminente autor do Projecto 
(ob. cit.). 
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A1•.1i. 2133 
. O art. 19.21 do l?i•ojecto prlrniti~o dispõe 
$lmplesmente que as attribulções do ~esta· 
menteiro sã.o personalíssima:!. ' 

A Commtssora Revisora, modificando oJtn. 
disposição p:wa transformai-a no arti~o quo 
analysamos, melhor, ' a nosso ver, denniu o 
intmtodo legilslador ao consagrar esta prt;J-
scripção, e manteve com mais precisão as 
consagra~ões do direito vigente, que permit-
tem ao testamenteiro, apezar do caracter 
persona!lssimo de suas funcçõo3, fazer-sere· 
presentar por procurador nos Mr~os judicin,es 
QU extra-judicin,es necessn.rios á execução do 
testamento. 

Art. 213,1 
A disposição deste artigo cornptei:a e ex-

pljca a do art. 2122, e está concobid<t de 
modo a não suggel'ir duvidas da su ~t ex-
ecução. 

Além disso man~ém as peescripções do di-
~·eito vigente. 

Art. 2135 
. ~ disposição de.>t.e ~trtigo é uma repetição 
do que está prescripto no art. 2 127; devo, 
portanto, ser supprimldo na conf'ormidn,de 
da emenda sob n. 25. 

Art. 2136 
O Projecto neste artigo m::tntém o premio 

que a legislação vigente (decreto n. 1405, ele 
3 de julho de 1854) concedeu ao testamen-
t<l'iro. 

Art. 2137 
Desde que o testamenteiro obtem como 

logatario vantagens na, succcssão, é Justo 
que elle ·não accumule o legn,do é o premio, 
porque o contrario seria impor um novo 
. encargo á herança, quando . o silencio do 
testaclor a re.>poito dessa accumulação devo 
ser interpretado como si realmente elle não 
a quizesse, pois, s.i isso estivesse na sua in-
tenção, tel-o-hia feito por declaraQão ex-

. pt•essa. 
A opção, portanto, nesse casv, por um dos 

dous beneficios, se impõe muito justificada-
mente, 

Ad. 2138 
A' disposição deste artigo não hn, o que ob-

servar por ser a sua pl'escripçi'io justa e 
razoavel. 

Art. 2i3i:J 
O disposto neste artigo inclue-se no do 

art. 2132, que já regulou o caso. 
A Commissão por isso aconselha a sua re-

jeição pela emenda n. 26. 
Vol. IH 

Lõ GZ7 " ?77 -
1itu1o í1 

CAPITULO I 

DO INVENTARIO 

Art. ~140 
Este artigo providencia sobl'e o modo pot' 

que se deve .proceder para fazer cessn,r o 
os~ado de communhã') sobre todos os bens da. 
herança e que resulta da posse civil dos suc-
cessores. 

A disposição, poróm, que correspondo . á 
do art. 1933 do projecto primitivo, nos pa-
rece defeituosa: 1°, porque, referindo-se á 
descripção e á av<~liaçã.o dos beiB, deixa de 
iodic:te a regea a seguie nessa do>ct·ipção o 
avaliação o quo não póelo ser outea sioão a 
determinada nn, loi processual elo togar do 
domicilio do fal!ocido ; 2°, porque, dotermi-
n:.tndo os prazos denteo dos quaes devem 
começn,r a ser ultimados o inventario e par-
tilll<t, não commina a pena que eleve ser 
applicada, si fm·em excedidos es.>es pl'azos 
sem motivo justificado, como o faz o nosso 
direito vigente. (Orei. do L. I. Tit. 88, 
§ 80.) 

Para preencher o.:;sas omissõea, a Com-
missão propõe a emenda sob n. 27. 

Art. 2141 

Este ·artigo mn,ntém a prescripção da Ord . 
do Li v. 1° Tit. 84, § 4°, que a nossa.' juris-
prudencüt obseevn, rigorosamente, mesmo 
quanto aos bens 'alheios encontrados no es-
polio, ·os quaes são sempre descriptos, paea 
serem excluídos da partilha, si verificar-se 
que não pertenciam ao de co~jus, ou parti-
lhado pelos hercleit•os, resalvados os direito>J 
de terceiros, no caso de duvida,. 

Ad. 2142 

Reunidos para formarem um só, o> artigos 
1935 e 1936 do Projecto primitivo, com li-
geira modificação de redacção, foram pela 
Com missão Revisora tra'[)sformados na dispo-
sição quo estudamoJ, a qun,l mantóm as 
prescripções do nosso direito vigcn~e. (Ord . 
do Li v. lo, Tit. 8:3, § 5° ; Pereira de Car-
valho. Proc. Orph:ttL, §§ 65 a 72; Loureiro, 
Di r. Civ. § 464,_ e Teixeira do Feeitas, Cons. 
art. 1152.) 

Al't. 2143 

, Io·nal disp~sição é a do n,d. 2652 elo pro-
jacto Coelho Rodrigues e sobre ella não h<~. o 
que observar. 
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Art. 2144 
A disposiçã.o desse arGigo regulando o pro-

cesso do inventario em seus detalhes mini-
mos, o.tfende a nossa. Constituição Federal 
que no art. 34, n. l:l3, dou competencia aos 
Estados para legislarem sobre dieeito pro· 
cessual. 

A Commissão ~or isso aconselha a sua sup-
pJ'es,3ão pela emenda sob n. 28. 

Art. 2145 
Incorre tambem na censura feita ao ante-

rior a disposição desse artigo, por isso pede 
a Commis3ão a sua suppr.essão pela emenda 
n . 29. 

CAPITULO Il . , 

DA PARTILHA 

inventario em que fesse interessado menor 
ou incapaz. 

A disposição, portanto, não s.e afasta do 
que a nossa legislação e a nessa jur}spruden· 
cia prescrevem a respeito. 

Ad. 2149 

Estas disposições máatéi:il as prescdp'ções 
das Orcls. d0 L. 1°, Tit. 88, § 4°, e L. 4° 
Tit. 96, que recommendam a 'iguald~de nas 
partilhas, igualdade, esta que se refere não 
só ao valài', quanto á natureza e qualidélrle 
dos bens a dividir pelos~ herdeiros. (Pereira. 
de Carvalho, Proc. Orph.; § 104 ; ·cGelho 
Rocha;· Inst., §§ 250 c seg. ; Bevilfuq ua, Di 'r ; 
d<ts Succ., § 109.) 

Os Codigos Italiano, art.-994, Franeez, 832, 
Portuguez, 2142, dispõem, de igual modo. 

Art. 2150 
Art. 2146 O projecto primitivo não consignava esta 

disposição que foi nelle incluída pela Com-
ll!ntre ~s que podem pedir a partilha- missão Revisora. . 

Bevilaqua, Direitos das Successões, § 105, O nos3o direito reconhecia pela órd. do 
inclue os credores do de cujus de que o ar- D."'3°, Ti.t. 59,§ 11, a validade das partilhas 
tigo, que ora analysamos, não se occupa. que se e.tfectuavam por actos entre vivos, 

Entretanto, como bem observa o doutor - enke o pae e o filho, genro e nóra ;· mas na 
Duarte de Azevedo, é conveniente assegurar prati.ca essa p1·escripção da Ord : foi raras 
<W credor a faculdade de requerer a parti- vezes observada, d'e modo quo nãe sé· póde 
lha, porque ella se funda no direito que elle dizer que realmente existisse entre nós esse 
tem de exercitar em seu proveito as acções modo de partilhar os bens da herança ; eram 
do devedor remisso. om regra contractos de doação que se faziam 

Igualmente procede a emenda do illustre entre pae e :fi1ho, c só nesse Cilll'acter eram 
Deputado Sr. Adolpho Gordo, elevando a 30 considerad~s. · · 
annos o prazo de 20 fixado para a pre- A disposi

1
ção,. pois, do arti&a vem firrnat• 

scripção do direito do herdeiro de pedir a uma nova fórma de partilha e por , modo 
partilha. mais conveniente do que o prescripto na 

Ella concilia a disposição do artigo com citada Ord , 
a do 1908, que regula a prescripção da acção Alguns codigos modernos a· admi.ttem tam-
da petição da herança e mantém o principio bem e o projecto Coelho Rodrigues nos seus 
do art. 210, que conserva a prescl'ij!lçã:o arts. 2726, 2727 e· 2733 della cogLtou; regu-
trintanarla do noss0 direito para as acções laudo-a em se'us menores detalhes e 'deter-
pessoaes. minando os casos em que poderão ser rescin-

No mais o artigo maatém as consagrações didas as paf tilhas assim feitas. 
do nosso direito garantindo aos herdeiros <t E' conveiJ,iente., portanto, a disposição." 
faculdade de pedirem a 'cessação do estado Cousider4ndo ã emenda ofl'erecida a este 
de indivisão em que ficam os bens da herança artigo pelo~ Srs. Deputados Adolpho Gordo, 
com a morte do de cujtts. Fausto Carfloso e Alfredo Varella, a Com-

A emenda sob n. 30 traduz a observação missão rep,orta-se ao qúe disse sobre as 
d~ Commissão €J.uanto á primeira parte. emendas dos mesmos Srs. Deputados aos 

artigos 20::,19 e 2086 para aconselhar saa. 
Art. 2147 rejeição. 

A disposição é boa, está bem concebida e Art. 2151 
estabelece uma providencia que já a nossa 
jL1ri'sprudencia havia adaptado, emb@l'a sGb . Já; pelos preceitos d'a Ord. do L. 4o tit. 96 
fórma diversa e cowmais formalidades. estav:.. estapelecido entre nós que· o imnro-

ve1 que não cou.ber no quinhão de um só 
Art. 2148 .herdeiro ou não aamittir commoda divisão 

será vendi(lo e repartido o preço., salvo ~i 
Os· Orcls . do L. Jo Tits. 78 e 88, e elo L. 4° algum ou "1-lgum; dos herdeiros requererem 

';\'its. 96 e 103, isso já dispunham quanto a;o que lhe sej 3f adju~'icaào, re-pondo aos outros 
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-em dinheiro o exccs3o do seus quinhões. A 
hasta publica tem sido tambem geralmente 
admittida como o meio mais regular para 
essa venda. 

A disposição, portanto, do Projecto man-
tém o nosso direito. (Teixeira de Freitas, 
Cons., nota 26 aos arts. 1116 e 1118; Coelho 
da Rocha, Inst., § 485, seg.; Bevilaqua, Di r 
das Succ., § 109, etc.) ' 

Art. 2152 

Tambem r não s(afasta do direito vígente 
a disposição deste artigo. ( Coelho da Racha, 
Inst., § 475 e nota ; Pereira de Carvalho, 
Proc. Orph., § 30 e notas; Ord. do L. 4°, 
Tit. 96; l:levilaqua, Dir. das Succ., § 109 ;· 
Cal'los de Carvá.Iho, Cons., arts. 1853 e 1854.) 

Art. 2153 

Não se afasta tambení do direito vigente 
esta disposição. (Ord. cit.,. auts. cits.) 

CAPITULO III 
DOS SONEGADOS 

Art. 2154 

A Ord. do L. 1°, Tit. 88, § go jâ determi-
nava a pena consignada na disposição deste 
artigo, embora aggravada ·com a do paga-
·mento do duplo valor dos bens sonegados 
da herança, Pereira de Carvalho, ·Proc. 
Orph. § 28 e notas; Teixeira de Freitas, 
Cons. art. 1155; Coelho da Rocha, Inst., 
§§ 431 e 496, e Bevilaqua, ob. éit., § 111, 
defingm com clareza todos os casos em que a 
acção de sonegados tem logar, determinando 
a fôrma do seu processo ordinario. 

A disposição do Projecto, pois, mantendo 
o nosso direito vigente, não mere-ce reparo, 
sinão para assignalar que a pena nella im-
posta é mais branda do que a da Ord. e que 
er<t mantida nos arts. 1939 do Projecto pri-
mitivo e 2654 do Projecto Coelho Rodri-
gues. 

Art. 2155 

Alterada a redacção, este artigo corro-
sponde aos arts. 1940 do Pt•ojecto primittivo 
e 2655 do Projecto Coelho Rodrigues. 

Mantem-se tambem com elle o nosso di-
reito vigente. ( Ord. e autores citados.) 

Al't. 2156 

As observações feitas quanto ao art. 2154 
se applicam á disposição deste, pois que 
nellas se acce.ntuou que já no nosso direito 
tem a fórma ordinari<t o processo dessa 
acção; nada, portanto, ha a accrescentar 
a essas observações. 

Art. 2157 

Além do manter tambem o direito vigente 
no que diz respeito á materia comprellen-
dida nesta. disposição, ella assegura ao credor 
da herança o direito de intentar acção de 
sonegados, o que é de equidade e justiça. 
Pereira de Carvalho, Proc. Orph., let. G á 
nota 66, justifica: com largas considerações 
est111 concessão aos credores da herança, e 
todos os nossos mais escriptore.s, entre 08 
quaes Bevilaqua, a defendem. 

Art. 2158 

A ~íprescripção [dest.e :. artigo é justificada 
pelo seu proprio enunciado. 

Só:depois.de feitas todas as declarações no 
processo do inventario pelo inventariante; 
de que não existem mais bens da herança a 
descrever e partilhar, é que se lhe póde im-
putar qualquer sonegação, porque só desde 
esse momento em diante é que os herdeiros 
ou credores poderão conhecer exactamente 
si o mesmo inventariante occultou bens per· 
tencentes aode cujus, · 

CAPITULO tV 

DAS COLLAÇÕES 

Art. 2159 r"'·~ 

Este artigo foi additado ao l?rojéeto pela 
Commissão Revisora o a sua çlisposição nada 
mais é do que a definição da collação segun-
do o conceito dos nossos praxistas. ~ Coelho 
da Rocha, Inst., § 478 ; Loureiro, Dir. civ .• 
§ 488; Pereira de Carvalho, Proc. Orph., 
!;i 56; Bevilaqua, Succ., § 142.) 

A emenda suppressiva apresentada -pelos 
Srs. deputados Adolpho Gordo e Fausto Car-
doso, pelas razões expostas quanto ás emen-
das aos arts. 2039 e 2086, deve ser rejeitada. 

Art. 2160 

A disposição deste artigo se harmoniZa 
perfeitamente com a doutrina vigente no 
direito patrio e que decorre das prescripções 
da Ord. do C. 4° Tit. 97, pelos quaes são 
sómente obrigados os descendentes do de 
cujus a conferir os dotes, as doações e mais 
liberalidades que houverem em vida delle 
recebido, sendo isentos de tal obrigação os 
mais herdeh·os, ascendentes e collctteraes oq 
estranh<Js. 

O paragrapho deste artigo, qLLO é aMitivo 
da Commis~ão Revirora ao art 1945 do Pro-
jncto primitivo, t<tmbcm coosagra disposi-
ção jit contida na citada Ord. 

Não lm, portanto, que objcchtr sobre o 
artigo em si, mantido como está, G, nosso 
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dh•eito (Oi•ct. c!t., CoMhtl da Rocha, obr. clt .• 
§§ 479 e 480 i Pe1•eira, de Carvalho1 id. §57, 
Bevilaqua, i~.,§ 103.) . . 

Pelos mottvos expostos quanto a anterwl', 
tlão póde tambcm ser acceita. a emenda sup· 
)lre>si-va dc~:~te ártigo. 

Art. 2161 
Ésbe artigo é tambem addítívo da Com-

missão Revisora: na sua primeiea parte 
mantém do mesmo modo prescripções já. 
conhecidas ontee nós o decorrontes dos pro-
ceitof5 da Ord. do L. 4°, ci.tada. 

Art. 2165 
Êste artlgo ê additado ao projecto primi"' 

tivo pela Commissão Revisor<t e reproduz as 
prescripções da Ord. do D. 4° Tit. 97, § 21 
(autores citados . ) 

Pelos motivos ja expostos quanto ás ante· 
riores, não deve ser acceita a emenda sup-
pressiva. 

Art. 2166 

Tambem additívo da Commissão Revisora, 
este artigo não altera as prescripções do 
nosso clireito (01·d. o autores cí.tados.) 

A emcnd<t suppressi va deve ser rejeitada. 
No paragl'apho quo col'responde ao art. 

1949 do Projecto primitivo, igualmente se 
mantém o direito vigenGe (autm·es citados .) . 

A emenda suppressiva a este ar:tigo, do Art . 2167 
mesmo modo que as anteriores, deve ser . . _ , . . 
rejeitada. _A dtSJ!OSJÇ<tO deste arttgo, _que a C::ommts-

A t 2162 
sao ReVIsora ad.dttou ao Projecto prtmlttvo, 

r · I tambem tem seu fundamento na Ord. do 
Corresponde este artigo ao aet. 1947 do L_. 4o, Tit. ~7, _a q~e ~emos alludido, c Ç!U~ faz 

Projecto peimitivo e 2688 do projecto Coelho dlver sas d_LSttn~çoes so~re as collaçoa, ~os 
lloclrignes, .e consagea disposição _já. existente ~~~ls mov:ets ~ lmmovels, prescrev?ndo ro-
em nosso dtretto. (Ord. e auts. Clts.) "r,ts que va:rmm dç um caso <1 Ol.ltro. 

A' disposição, entretanto, devemos offe- Sobre os Jmmove1s, por exemplo, ella esta 
recer emend<t s~1bstitutiva das palavras-de belece qu~ podem elles acbae-se na época 
sua terça-pelas-da metade disponível-, da, collaçao ou no mesn:o estado em ~u.o 
para h<trmonisal-a com a do art. 2086, mo- fOI.~m doados O?- melhorados ~?m .b,em!CI· 
di ficado, como peopuzemos. tou~s _ou dam_mficado.s. No pumen o caso 

A emenda sob n. 31 isso pretende, 0 apre- elles sao apr?,,erltados como se acham e no 
sentando-a, aconselhamos a rejeição das valor e~~ que foran~.doados: no _segundo cas?, 
emendas suppressivas deste arti"'O. o herden o que os tr ,tz á collaçao tem o dl-

o rerto ou ele apresentai-os com as bemferto-
rias exigir 1 que os demttis herdeiros lhe Al't. 2163 

A' disposição deste artigo narl.lt t :unbem lut 
a objectar. ' 

Art. 216,1 

O disposto nes·~e artigo funda-se na Ord. 
do L. 4°, TH. 97, § 3°, que pam a hypothcso 
:mello prcvis·ta determina que os bens doados 
elevem ser confericlos para se verific<tr si a 
libera lidado excede á lcgi timét c á terça, 
c~lculado o p:1tl'imonío do de cujus pelo 
v11lor que tiolta ao tempJ da doação ou ela 
morte, si o 'dotado as.~im o preferir. IIa-
venclo cxces,;o, reporá. o dotado aos outros 
co-hercloiros a parte que recebeu a m:1is . 

São as prescripções, portanto, do nosso 
direito quo o al'tigo consagra, como já. o fa· 
zia o art. 1950 do projecto pi'imitivo (auto-
res citados.) 

A Commissão, porém, propõe que seja o 
art.igo emend<1,clo par<t substituir-se as ex-
pressões - mais a terça - pelas - mais a 
metade- par<t harmonisal-o com o art. 2086, 
modificado conformo peopoz a Commissão. 

A emenda sob n. 32 visa esse :fim. 
Não devem ser tambem acceitas as emen-

das suppressivas. 

paguem a i;mportancia clellas, ou de conferir, 
não os bensl, mas o seu valor no tempo ela 
doação (hypothese do art. 2168 do projecto). 
M<ts, neste l)aso, a opção dada ao herdeiro só 
lhe confere o direito de exigie d.os demais 
co-herdeirm1 as b::nnfeitor·ias necessari<Ls e 
uteis ; iJ.S clemais correm po1• ·"Ua conta, 
exclusiva. 

No terceir o caso, os herdeiros teem direito 
de opção oú pelos immoveis tacs como se 
acharem, i~uemnisanclo-o::; o herdeiro doado 
do damno que apresentam, ou pelo valor 
dos immov l3)iS ao tempo da doação {b.ypothese 
do art. 2lp9 do Projecto). Para a opção, 
porém, te11 logar, são indispensaveis duas 
condições essenciaes: a primeira- ter sido 
a damnificação do irnmovel devida á culpa 
do herdeirq doado {hypothese elo art. 2173, 
la parte); c a segunda-que a darnnifica-
ção attinja r,o valor da quarta parte do im· 
movel ao tempo da doação (hypothese do 
art. 2170). 

No caso de não possuir mais o herdeiro os 
immoveis que lhe foram dmtd.os em ca-
samento, deverá entrar com o preço que 
elles tinhap:t ao tempo da morte do tes-
tador, 
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Quanto aos movei$; o hsrdcieo dotado é achava na. posso do immovel, que teria. au.-
obrig-ado a. tra.zel-os á collação no esta:l.o em gmenta.do o acervo hereditario, si não ti-
que estiverem, e, si .os tivet• alienado, terü, -vosso intervindo a doação, ou, si intervindo 
o preço que tinha. ao tempo da doação (hy- esta, não tivesse occorrido o perecimento. 
pothese do art. 2171). (Cons. das L. civis, Portanto, si o immovel devia ser dado á cal-
arts. 1211-, nota 16, 1214, nota 19, 1215, lação, ao premio do seguro não se deve as-
nota 20, 1216, nota 21, 3a ed.; Bcvilaqua, signalar outro destino.:~> 
Di r. das Succ., §§ 114 o 115 ; Peeeir~t e A Com missão conforma-se ,com esso modo 
Souza, P1•. L., nota. 954, ed. Teixeira. de <le ver, a:cceita.ndo a disposição do Projecto; 
l<'reitas, Pereil·a. de Carvalho, Pr. orph., e por isso aconselha. a rejeição da. emenda 
nota 112) §58; Coelho da Rocha,, lnst., suppt•ossira. 
§§ 478 o seg. 

Estabelecendo, pois, o artigo que ana.lysa,-
mos, com? os dema,is que se seguem, e que 
foram assrgna,lados ne3te CJmmen tario, as 
prcscripçõcs do nosso i:lireito, á. Commis-
são parc;;e que a sua disposição deve ser 
acccita. 

Não assim a, emenda supprcssiva contea a 
qual procedem as mo ti vos já expostos sobre 
artigos anteriores. 

Art. 2168 

Adclitivo tambem da Commissão Reviso1•a, 
applica-se a clle o qn:; foi dBo sobre o ante-
rior, occoncndo o mesmo q uant) á emenda 
suppressiva que devo ser rejeitada.. 

Art. 2169 

Do mesmo modo proceJcm sobl'O c.>ta n.r-
ti,g:o e emenda supressiva a,:> consilloraçõc.i3 
foitas <t reBpcito elo a.l't. 2167. 

Art. 2170 

Igualmente quanto a, este artigo e emenda 
suppressi va, procedem as obscl'Vações sobre 
o anterior. 

Aet. 2171 

Este a1•tigo e a. respectiva emenda suppros-
si v a. estão nas mesmas condições dos ante-
riores. 

Art. 2172 

A primeira parte doJte artigo roproduz 
o principio da Ord. do Livro IV, citada, 
e tem sua explicação no commentario ao 
a,rO. 2167. 

A segunda parte, porém, é uma. modiflca-
ção elo nosso diroito, e para a sua acceita.ção 
convencem as r.1zões com qne o emiaente 
autor do projccto combate a doutl'iní1 de Th. 
Huc, Aubey et Rau, Dcmolombe e Laureut, 
C!Ue opin(l.m que a indomuisação do seguro do 
immovel, que so damnHloou por caso for· 
tuito, som culpn. do hot'doit'o, n:to devo sor 
levada á. conferencia. 

«O que 6 inconto.~tavel, diz o egrogio ju-
rista r é qne a indemnisaçlio do seguro foi 
percebida pelo ha!·deiro, porque elle se 

Art. 2173 

Additivo tamb::~m da. Commissão Revisora.. 
este artigo reproduz a Ord. do L, 4", citado, 
§§7 o 8 (autOl'es citados . ) 

A emenda supprcssiva tambem deve SQJ.' 
J'ejeita,da pelos motivos expostos, 

Art. 2174 
Additivo d:1 Commis3ão Revisora, este al'~ 

tigJ ta,mbem raproduz a Ord. citada,§ 16. 
A emenda suppressiva não póJe ser ac· 

ceita. 
Al't. 2175 

Do mesmo,modo que os antOl'ioi·cs, addi· 
tivo da, Commis>lio Revisora, reprodu:l: oste 
artigo a Ord. citada,, principio. 

Na pratica tem-se cn tendido que a colla.-
ção no caso previsto nesta di::;po~ição deve 
ser feita por me~ades na succcs~ão do pae e 
mãe, quando abertas, c prevalece pa,ra a se-
gunda, metade a avalia,ção dada ao bem c~n
rerido por occasião da, primeira conferencm. 

E' osta, tambem a, regra, adaptada _pelo 
codigo civil francez, art. 850, e os nossos 
escriptores são accordes em confirmal-a. 

A' emenda suppressiva applica-sc o que 
dissemos sobre as anteriores. 

Art. 2176 
Additivo ta,mbem da Com-missão Revisora, 

e.>te artigo mantém o direito vigente e se 
harmonisa perfeitmnente com 03 principias 
estabelecidos no art. 21)92, a cujo commeu• 
t:J.rio nos reportamos. 

De accordo com a emend:1 oft'erecid:t. ao 
art. 2086, devem ser substituídas as ex-
pressões- a terça- que se enconl.rll! neste 
dispJsEivo, pcl:1 -- a metade - conforme 
propomos pela emenda n. 33, sendo iguab 
mente re,j(:li t[I.Cl!1. a, emenda, S\lpr~,s;:;i Vi1, 

Al't I 217'7 
O n.utor do projecto pl'lmitivo, ern seu 

li Vl'J Di'l'eito cl.cts StMOIW!àes, pag. 417, nota I, 
assim fundament:t a. disposição deste at•tigo: 

«Pais, que o principio da imputação das 
dividas é g_~wal para todos os herdeiros, e o 
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instituto da collação se ·refere particular-
mente aos descendentes, não se deve dizer 
gue o caso é propriamente de collação em-
bora com ella ofl.'ereça notavel semelhança. 
Importará, entretanto, em uma eollação por 
estimação quando os herdeiros forem des-
cendentes. 
· Em systema jurídico em que a compra e 

venda, a troca desigual e outros contractos 
-onerosos, de que }Dossam resultar prejuízos ás 
legitimas, se não celebram validamente, 
entre ascendentes e descendentes, sem o con-
sentimento dos futuros herdeiros (Ord. 4, 12), 
parece natural que as dividas se considerem 
'adeantamentos de legitima para, tambem 
nesta bypothese, se evihrem as simulações 
contra. as quaes levanta-se a prohibição al-
ludida. » , 

Com taes considerações conforma-se a 
Commissão, aoceitrundo a disposição do ar-
tigo e pedindo a rejeição da emenda sup-
·:pressiva, 

-CAPITULO-V 

DO PAGAMEN.TO DA,S DIVIDAS 

Art. 21'78 

A disposição deste artigo tem seu [!,ssento 
na Ord. do livro 1°, titulo 88, que recom-
menda que sej<Lm descriptrus as dividas pas-
sivas como activas da herança, afim de se 
calcular exactamentn o patrimonio do de 
cujus e com igualdade Sé poder partilhar 
entre os seus herdeiros, feitas as deducções 
para satisfação daquellas . 

Emquanto a partilha não é terrriinada, o 
acervo é responsavel pelo pagamento das 
dividas do de cujus; feita, porém, ella cabe 
a cada um dos herdeiros, proporcionalmente 
ao quinhão hereditario que lhe coube respon-
der por esse pagamento. 

A pl'escripção, portanto, do artigo mantém 
o direi to vigente (Pereira de Carvalho, Pr. 
orph. , §§ 73 e seg. ; Bevilaqua, Dir. da 
Succ., § 108). 

Art. 2179 
A disp<'>Sição des&e artigo aclditivo da 

Commissãío ·Revisoea, mantém na sua pri-
' meira parte o que entre nós já estava consa-
gmdo~ quer pelas O-rdenações do Reino, quer 
pela jurisprudencia dos nossos tribunaes. 

Quanto a segunda parte, porém, ella faz 
uma modificação ao direito vigente, e con-
siste em que só faz correr por conb da he-

Pelo que se acha estatuído entre nós, estas 
despezas chamadas de bem da alma, cerrem 
por conta da meiação do de cujus. 

A modificação nos parece acertada, porque 
representa uma homQllagem prestada ao 
preceito constituúonal que garantiu a ampla . 
liberdade de cultos. 

Acceitando, portanto, a disposição como 
ella se acha, a Commissão propõ·e que se 
substitua a palavra-a terça-pela- a me· 
tade -nos termos da emenda sob n. 34. 

Art. 2180 
A disposição deste artigo envolve materia 

do direito processual, e como tal escapa á 
competencia do Congresso Nac~onal, ex-vi do 
art. 34 § 23 da Constituição Federal, e por 
isso deve ser supprimida conforme propõe a 
emenda n. 3q. · 

Não obstante~ a Commissão deve declarar 
que o artigo está. de perfeito accordo com o 
direi to vigente·. 

Art. 2181 
Incide no, mesma censura de inconstitucio-

na'!idade esta disposição, e como tal d(we 
tambem ser supprimida, conforme o propõe 
a emenda n. 35. 

Art. 2182 
Do mesmo modo este artigo regula mltte-

ria process14al e deve ser pelo seu vicio de 
inconstituciqnalidade eliminado do projecto, 
conforme se !pede na emenda n. 35. 

Art. 2183 · 
A disposiç~o deste artigo comprehende-se 

na do art. 1956 do projecto primitivo e do 
art. 2703, ~o projecto Coelho Rodrigues e 
provideneia com acerto, e de accordo com o 
direito pat~·io, sobre a l-iquidação real e 
exacta elo pc~trimonio do de wjus, e conse-
quentement~ nenhuma consideração em con-
trario ha a fazer. 

Art. 2184 

Do mesmo modo que o anterior, este ar-
tigo comprehende-se na disppsição dos cita-
dos artigos d,os projectos primitivos e Coelho 
Rodrigues, e tendo seu assento na Ord. do 
L. 4°, Tit. 96 e seus paragraphos, nada in-
nova no noSSo direito; mantem todas_ as 
suas prescr~pções e detl.ne hypotlieses que 
precisava-m sel' escliJ.recida l na nossa legis-
lação . • 

rança ou da terça as despezas com sufl.'ragios Art. 2185 
por alma do falleeülo, quando isso for deter-
minado- expt'easamente em testa,mento ou Este artigq, additivo da Commissão Revi-
codicillo, . sgra, c_pmpleya a prescrip@ão do artigo ante· 

/ 
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Ad. 2190 rior, determinando a 1}al'te du responsa-
bilida.de dos .. co-herçl.eiros pelq excesso que 
houver no paga~ento. d9 encargo que one- Tambom additivo ela Commissão Revi.-JOra, 
rava o irnm0vel acljudicaçlo a um dos · her- este a1·tigo é complementar dos dons artigos 
!l.Giros sobre- o valor da(lo a esse mesmo en·· antol'iores o consequentemente, tendo a Com-
cargo pJr occasião da adjudicação, e as.;egu- missão prestado seu apoio aquelles, não 
rando .ao ;rnesil1o tempo a esse herdeiro o póde recusal-o a este. 
direi;lio. de acçã9 para rohavor dos demais a , Art. 2191 importancia desse excesso. . .. , '\ . ' . 
. No par.agrapho, previne a hypothese de, A determinação do praso de tres a.nnD.i 
1nsolvenma de alguns dos co .. herdeu•os, e_ e.'ita- para os o!feitos da inscripção de que trata o 
beleco para esse caso, .qpe a parte do ~nso1- art. 2189, era necessaria porque uio se d~· 

.vante deve ser ropartlda_pe1os .(lema1s co- . veria tornar indefinido o favor feito ao cre-
he;rdeiro.> .. _ . , ·: ·. dor por aquella disposição. 
_A. cltspO$lçao coglta, como s_e ve da ques- Si nesse praso o credor· não tiver liquidado 

.taa \Uteres:;ante que se porlerJa levantar no 0 sou credito entrará na ordem O'era1 dos 
processo do inventario e para a qual, não credores me~os favorecido é verd~do. mas 
h_avia solução' em nosso dir~ito tão precis? e s~rn maloros gravames pa'ra o patri,~onio 
tao completa quanto a con~1gna:rl~ no art_1go dev:edor, . mórmente quando não fosse por 
q~e anal~samos! e _ql!-e se conc1ha per_felta.- culpa dos herdeiros do ele cufus quo essa 
mente com os })l'lllClplOS gorao::; sobre a Igual- li<J,uiclação se deixou de f<tzer . 
'dada das partllha' ; , 

Art. 2186 

Este artigo regula ma teria de direito· pro-
cessual, ·incidindo n'1 censura de ínconstitu-

· cíonalid ~tde, o quando mesmo à:ssim ·não fosse, 
poderia ser perfeitamente clispens'l.vel desde 
que ·pela disposição do art. 2178 já ficaram 
acautelados os credores do ele cujus. 

A Commissão propõe por isso a suppressão 
do artigo pela emenda n. 36 . , 

Art. 2187 
Como o anterior, este artigo regula ma-

teri<.L de direito prqcessual, e por isso dove 
·syr s,upprimido, conforme propõe-se'· pela 
emenda n. 37. 

Art. 2i92 
E' justa a p1•escripção deste artigo, porque 

o contrario seria permittir que o credor do 
herdei.ro .cujo direito á herança ainda está. 
depend01~te de liquid <.tção e verillca~ão do 
monte pad.ive1, possà garantir-se em detri-
mento dos credores do espolio. 

CAPITULO VI 

DA. GARANTIA DÓS QUINHÕES HEREDITARIOS 

Art. 2193 
Modificada para melhor a redacção, o dis-

pos to neste artigo é o mesmo dos arts. 1964 
do projecto primitivo c 2715 do Projecto 

Art. 2188 C0elho Rodl'ignes. . . 
; A disposiç:lo se harmonisa perfeit.araente 

Additivo da Commissão Revisora, este: com o que a Ord._ ~o L. 4o, tit. 96, § 20, 
artigo dispõe o eonteq.rio do qne estabeleceu: prescreveu a respeito. 
o art . . 7214 do Projecto Coelho Ro,drigues. Art. 2'194 

A Commissã.o inclina-se PGl4 disposição· 
do artigo qnP analysa, porqu!l eUa melhor, 
assegura os direitos do credor, do ele cujtts, ; 
conforme os pri.nGipios gerao~ estabelecido3 
a respeito. 

Art. 2]$9 . 

Tambem additivo da Com~issão Revisora, 
creando a inscripção das acçõe.s contra o 
espolio elo de c t~ius, oste ;J.rtigo ,garante os 
direitos das credores ,Ui\. ,çonrormidaife do que 
ficou dito quanto ao anterior. assegurando ao j 
mesmo tempo ao herdeirp direitos e regalias 
salutares. . ,·.: , , , . ,,. , , . l 
. , A; Cor~rJ? i~~ão, portap~o, conforma-se com 
a dls:pos1çao . , :, . J"' !. ; i •.. • . 

Esta disposição corresponde á do artigo 
1965 do projecto primitivo o sobre ella, na 
parte relattva á indemnisação ha a co,nsi-
dorar o que a. r espeito diz o illustre auto1· 
do projecto em seu livro D!:1·eUo da s Succes· 
sões , notn. 2a, pag. 403 : 

« A lndemnisaçã.o deve set• calculada, 
penso ou, sobru o valoi· da. cousa ao 
tempo d1J, partilha consurnmada e não 
pelo que aprosentav:1 na época em que o 
heedeiro é vencido, apes<.~.r do que affir-
mam em contrario Z:.wh n.rin., Aubey et. 
Ra.u, Dueanton e Demolombo, pois ctue é 
o. quinhão igun.l quo se p1'ocura ga-
mntir. 
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PóJc o ohjccto ter tlimi!Hlitlo ou au- • §§ 49~ o 495; P. de Carvalho. Proc. Orph., 
gmeniado . consitlcr·avolmontc do pt'l~çJ §§ 106 o 107; Revilaquá, Di e, d(1s Succ., 110). 
no tempo docoerido entre a. partilha c a. O Projocto prtmitivo, art. 1967, o de 
evicção. Coelho Rodrigues, 2719, como o que· estu-
. « No pl'imeiro caso si se attendo3sc ao damos, variando_ quanto á determinação do 
valor ddlc ao tempo da. evicção. preju- valor da lo.~ão que o sogundo fixa na quinta 
UÍCar-se-Jtia CVidon temente ao hcrdCÍl'O parte da hera.nça, e OS outl'0.3 dous Da quarta, 
evicto conka. o principio da igualdade. autorlsam a resci~ão nos casos do violcncia 
No segundo seriam os outros os prejudi- ou dolo, generalisando assim a disposição a 
cados. » casos outros qúe não os especificados· pela 

D:ldll este esclarccimonh sobre a dispo- citad_a Ord. e i.ito d~ a.ccordo com a jurispru-
sif·ão do arti n-u na.da mais cabe á CJmmissã.o doncta dol nossos tr1bunaes a respeito. h . . , " ' · ' Elevando á quarta parte do valor da. he-
0 80l v;:u · rança. a lesão determinativa da reséisão, a 

Ad. 2195 Commissão Revlsoea andou bem, porque 

Es~e artigo é a.dtlitivo da Cvmmbsã.o Re-
visora e cstabele0e, de accorJo com os pl'in· 
oipios gcl'.te::\ do direito, pt'e.>ceipçõcs salu-
ti.l.l'es. 

Está bem redigido, e na ijna e:;;ocução não 
se prc>ta.râ a duvidal. 

Mt. 2196 

A Commissão Revisora, a.lterando a reda-
cçã,) do art. 1966 dJ projec to primitivo pa.l'a 
dar-lhe a que ana.lysamos, melh.or e mais 
precisamen te definiu a co-re.>ponJa. 1Jilidadc 
dos co-herdeiros nvs ca.9os do a.1•tigo an-
terior. 

realmente ei'a insignificante o valm·.que a 
Ord. fixa.va p:1.ra es~e caso. 

Art. 21 9 

Este artigo é a.dditivo da Commissão Revi:. 
sor·a e r_eproduz o di~posto no art. 2721 do 
Projecto. Coelh.o Rodrigues. 

A sua. primeira. parto, porém, torna-se 
perfoitamegte dtspensavel, porque ella. tt·ata 
do um dos casos do dólo a. que . gonerica-
men te se rafere o ar&igo anterior. Não 
assim a segunda par ~e que, cJmo pt•opõe a. 
emenda. sob n. 38, moJificada em sua. re-:_ 
dacção, fica.rá no P !'Ojecto para regular um 
caso pJssivel, qne no 8ilencio ·do legislador 
poderia ser cJnsideradú como dvloso p:-~ra. 

Art. 2197, determinar a .re~cisão. 

Esto artigJ é a.dditivo da Gommissão Re- Art. 2200 
visora.. 

Elle era perfeitamente rlisponsavol po,·- A' disposição deste artigo na.da tem a Com-
quanto a propt•ia Commbsão Rovi.~ora não missão qucl .observar, porquanto ella cou-
julgou conveniente abrir oxee, .ção l.i.$ regras sagra uma. jJrovirlcncia salutar e economica. 
ge:>aes d.o direito qua.nto á pt•osct•jpção das ·em relação p.os interesso.'; da m::tssa heredi- · 
n.cções posson.os, c limitou·sc a. penas, no que ta ria c dos ~uccJSSOl'CS do dJ cujus. 
diz r vspc ito á de que tra t::t o a.digo, a. fazer 
a.p:plicação d:~s mesmas ragr,ts g·et'il.03. Art. 2201 

CAPITULO VII 

DA RESCISÃO DA PARTIDA 

Al't. 2198 

A Ord. do L. 4°, Tit. 65, § 18, determina 
que a pa.rtilha legalmente feita. não S3 póde 
rescindir ainda. havendo Je~ão; cJmpÕC··SO, 
pordm, aos hcrdoil'Us os respcctivo3 quinhões, 
salvo : I o pJt' meio de resti Cuição (OrJ. ci-
't.a :la, § 21); 2° senrlo insanavel ·a nu! [idade 
(Ol'J. do L . 3", Tit. 75• como: o) f'al1,a do 
)Wimoira. citação '0!' l. rlo L. 3°, Tit. 7G o 
C. 4~, Tit, 90, ~ 2°); /.;) fJlG:t do l.lVI1lin.ção: 
Q) achC\.ndo·se tão doílol'donacll\ quo nií.o so 
posn iOmmocla,rnonto cmont!ar. 

I<:' csb o nosilJ diPoito na cspocio de que 
tr:~tu, o ar-tigo (Coelho da ltocll:\, In ~ t., 

A Ord. do L . 4°, Tit. 96 já Ciltabeleco a 
pPovidoncia. da sohre-partilh:J. para o caso de 
omissão no 

1
in ventario de algum dos bens d·e 

herança; bem como para os b3nS illiquidos 
que não puderem, por litigio occurrente, s~r 
partilhados lem tempo. . 

A disposição, pois, mantém o direito 
patrio . 

Art. 2202 

A' disposição desse artigo a C• unmissão 
nada tem t~.mbem a ob.Jet•var. · Ella pt•ovi-
dcncia cám aceJ•Co Sobl'o o caso tle haver sido 
csquecL'.o m.~ pál'tilha. algum herdolro do de 
c~(ju s-rleteiJminanJJ que o.J he•·rlõiros con• 
templi1.dos componham o quinhão do excluido 
p;•oporc!Jnalmenlo á quota quo coube a cada. 
um na hera\H.J~ e sem naces~idado de re<Pl'• 
rer-so á resç isão da. pc.wtilha, 
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E' boa a disposição, quando houvee accoeuo ' 
ontee os hol'deieos na composiçãJ autorisada, 
mas quando não se doe esse accordo, quJ.l a 
solw;ão? 

A Commissão propõe que se estabeleça 
que o caso do artõgo só se applica. quando 
se der o accordo entre os herdeiros, regu-
lando prwa o c::tso contrario a a.cção de re-
soi~ão. 

A emenda n. 39 isto visa.. 

Art. 2203 

Disposição final 

A Com missão acceita a emenda do St>. Depu-
tado Julio Santos, substitutiva desh dispo-
sição final. 

Terminando assim as obs3rvaçõos que lhe 
sucrgeriu o estudo das dispoaições do.~ arti-
go'd 2021 a 2203 do Projecto do Codigo Civil 
Braz:ileiro, não pretende a Commissão, pelo 
seu 1•elator, ter conseguido esclal'ecer a Ca-
ma.ra sobre. todas a.~ intera.1s.1nte.> e difficeis 
qunstões que ollas envolvem e muito menos 
ain.ia tel-as resol vído com pt>ofieiencia, sa· 
bJdoria e acerto. 

A exiguidade do tempo quo lhe foi conce-
dido para esse estudo e os mingua tos rocut·-
S•JS scientific.>s de quo dispõe o seu humilde 
relator, insutftcientes, por cert ), para tra-
balho do tanta magnitu,!e, flxplicam bem as 
lacunas o impnrfeições do sou parnc-31'. 

Relevem-lhe por i3so os sinõeil o falt::ts do 
,;eu traba.lho, tendo em conta, pm•ém, o os-· 
forço por ello omp.·egado p.1ra c.:>rresponder 
á 'alta confiança c-.>m quo foi disêinguido pela 
Commissã:o. 

Sala da Commissão Especial do Coligo 
Civil Braziloiru, 14 do seteml.n•o do 1901.-
Alencar Guimaraes·, relatol'. 

EMENDAS QUE A COMMISSÃO PROPÕE 

N. l 
Ao a:·t. 20.21 : .d.epois do- CJndição -

accrescente·se-licita. 
N. 2 

Ao art . 2022: substHua-se polo seguinte: 
Art. As óJndiQões impossíveis, contParias 

á lel o aoJ hona costumes a.nnullwm a, insti· 
tuiçlío e o legado. 

N. 3 
Ao art. 2.J22_; supp1•ima~se. 

Vol. Hl 

N. 4 
Ao art. 2033: onde diz-Só tornct z:Mfticaz , 

diga.se-só anmtlla. 

N. 5 
Ao art. 2·)3.! : onde se diz-nos tcl"'nos do 

al'l. 30, etc., diga-se: nos termos dos aets. 30 
e31, etc. 

N. 6 
Ao art. 2040 sup~l'ima-so as pala v r as-

rnas do testamento, até o fim. 

N. 7 

Ao art .. 2043: subsêitua-sJ palo seguinte t 
Art. Si a cousa sómente em part\3 p~r

tonce ao testador, ao herJeirv ou jegatarlü, 
sómente valo o lega.lo em relaçao a essa 
par•to. 

N. 7 A 

Ao art. 2046 : substitua-se pelo seguinte!-
Aet.. O legadu de uma cou;a ou quanti· 

dado, quo deve ser ~irad~ cl.o um.logar deter-
minado, só tem olf~:nto st alia fo1 acha~a no 
roferLlo logal' e, achando-se em quaotrd!ide 
inferior, sjmorrto a respniGo desta valera o 
lega.du. 

N. 8 

Ao art. 2036: strbstitu:t-se pelo seguinte: 
Al't. O logatario só tem direito aos ren-

dimentos ou feuctos da c msa legada, desde 
que o hel'deiro ou testamenteiro é cons~i
tuido em mót•a.; toda. via, si o testador nao 
est::t.belecor prazo para o cumprimento do 
legado, o legatario tem des.de a morte dolle 
direito aos fructos ou rendunenêos da cousa 
legada. 

N. 9 

Ao art. 2071 : acct·~scento·se in fine: 
4. 0-Si o legatario se tornou indigno nos 

termos do art. 1927. 

N. 10 

Ao art. 2073: substitu·a-se a segunda 
parte do artigo pela seguinto: 

Este direito compete igualmente aos lega· 
t:1rios nomeados oon,junctJ.mente em !Jl11a 
mesma cou~a indi vlr.l11ada ou quando o objecto 
legado fur Jns,lscaptlvel da, dtvl~ão som t•lsoo 
de se dotorionw. 

N. ll 
Ao art. 2074: supprlmam-se as palavras 

-:-As expressões, etc. até final. 
28 
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Ao art, 2075: substituam -,se :;ts ;paJa,yras· Ao, art . . ~i)~J : s~b,st,itua--se pelo: s~gL~i~te ;: 
~salvo no caso de repl'!óJSentação--pelas se- Art. ós testamentos podem ser ~~pL1es-
guintes-salvo o direito do substituto. . sament13 revpgaçlos por oui;ro post.crwr ou 

· · ·- ,por escri-ptupa, p.ul,Jlica, .. , , , N. 13 , , 

Aq art. 208S: suos~itmi-~é o. n .. 
, , • . . s ., N '<'> ) 

:J: \ l ! ~. ·! ··~ ~~ ~ ": ' ,f 1 pelo se-. 
Ao art. 2ll3 : supprima.-se. ,. 

. J • .; j 'I 

guinte: 
' " 

N. 23 N. 1-0 escriptor do-testamento, seus as- ; 
cendentes, descendentes, irmãos e conjugo. " 

. . . ' . . Ao art. 2114 : acdresédute-se {n-(lne - por 
N · 14 1 deficiencla de so~~rqnid,aP,~~· .! 

Ao art . 2086 : onde se diz- ascendentes: ij ·. {Z4 
- diga-se '-- pae e mãe ; -onde se diz- ' •·' · ' 
da teeça - diga-se ...:... da: -metade ; - onde ·Ao art• 2122 : ~ su:bStitua-se pelo següinte : 
se diz- q.s d\las outras partes .- diga-se- Art. o testador póde nomear ·U.rn: bu 
.da outr~ ' m.etade . , . . . . · . · mais testamenteiros: ·conjunctos. ou separ_a.. 

'" . N. i5 do's, para d<l!rém cumprtmento ' as suaS· ·dis-

Ao art. 2087 : ..onde_ se diz, na segunda 
parte - aos dous terços dos bens existentes 

-~ diga-se - ·á métade- dos -bens exil>tentes. 

posições de ultima< 'Vontade : · . ' . · , , 
0 'n&rileado, porém, só! poder,a exerc~I as 

sua,s frrncções si M~ tempo · da 1p--ort~ do:-. tes-
iíador estiver no· goso · d'a' plen-ttud;e da: sua 
ca:pacidatle jurídica~ 

' . : ·.JLo C •• ··{ .. ; . . . .. · . N . . 25 
· Ao a-1'1i. 2089 ' ~ ohde se diz-'-- a terça -

N : 16 
.,, .. ' 

'diga-se - a metaue : · · · . · 
1 ' 1 ,;,, 

N . 17 

Ao artigo 2091 : ontfe se' diz da terça - 1 

diga-se ~ çla metade. 

N . 18 

Ao art., 2135 : supprüna-se, 
, . ,. L 

N .- 26 

"' 
Ao .ar~. 21·i0 : ,substitua-se pelo seguü~te : 

Ao art . 2139 .: supprima,se . 
. 'I• N'. _' 27 . 

I . 

' Art. · o inventario e paftilha · jud__ici'a:es Ao art. 2094 : substitua-se pelos arbt_gos • l.>- · .,. · d I · · 1 · do 
seguintes ·: Serão pi:'ocedirfu,·na IOl'IUU. a eglS açao .. 

loo-a,r do dori;licillio do· de cujus ; ~deverão co-
Art. É' lícito substituir outrà pess~a ao m~çar dentró de um mez a contar dct· mo~·t:e 

herdeiro ou Jegatario nomeado · para o caso deste e ser u~· timados nos tres Jne~@S se15um-
de um ou outro não querer ou não' plild'el' tes S'1lvo rovogaçã0 deste ult1mo _pra:z:o 
acceitar a herança ou legado . Esta alternei- con'cedido pe, 0 juil'l_ a. r~qu~rimento do mven· 
tiva se presume ainda que o testador só sei tariante e po,r motivo JUsttficado. , 
refira a um dos dous casos. Parao·rapho unico; Quando o ult1mo prazo 

Art. E' tamhem. licito substituir muitas deste a~tigo for excedido sem que s~ tenha 
pessoas a uma só ou vice-versa e ainda subJ ultimado ·a partilha por culpa d0 Inventa· 
stituir com reciprocidade ou smn ella. riante, e qu~lquer herdeiro o reclamar, P?-

N. l9 der á. o juiz des·titúie acjn~lle do_ ca_rgo e. pr1: 
val-o do pee~uio a que t1ver dirmto, Sl for 

Ao art. 2098 : substitua-ss paio seguinte : test;uncnteirro. 
r1 Art. Os direitos e obrigações do fiducia:O 
rio em relação aos b-ells da, hm•anç::li são os1 
do usufructuario. 

N, , ?O 
Ao art. 2103: substitua-se pelo seguinte: 

I 
Art. São nullos os fidei .. commissos além 

do 2° griio. ' 
· o paragraph.o pa:s3a a cQns-tituir artigo. 

N. 28 ' 
Ao art. 21 ,,14 : suppl'ima,-se. 

N. 29 
Ao at•t. 2h45 : ,supprima·se. 

N. 30. 
Ao art. 21,16: Depois de «herdeit·os» ac-

crescente-se « e do c?e cu,~us ». 
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N . . 31 
Ao arL 2162 : onde se diz - de sua terça 

- diga-se - da metade disponível. , 
N. '32 

Ao art. ·2164: onde se diz no paragrapho 
- e mais a terça - diga-se - e mais a 
metade. 1 

N. 33 
Ao art. 2r76 : onde se diz :__ a terça -

diga-se- a metade. 
N. 34 

Ao art. 2179 : onde se diz - a terça -
diga-se - a metade. 

N. 35 
Aos arts. 2180, 2181 e 2182 : · suppri-

roam-se. 
N. 36 

Ao ·art. 2186: supprima-se. 
N. ·37 

Ao art. 2187 : supprima-se: 
N. 38 

Ao art. 2199 : substitua-se pelo seguinte: 
Art. Não dará logar a acção de rescisão 

a transacção que faça cessar entre os her-
deiros a communhão dós bens da successão, 
quando feita para resolver difficuldades ou 
questões supervenientes-á partilha anterior, 
embora não tenha sido elln. precedida ou 
determinada por li tigio . 

N. 39 
~ 

Ao art. 2202 : substituam-se as palavras 
- cada um dos outros é obrigado - pelo 
seguinte : . 

Os outros, por accordo que :fizeeem p0derão 
- o mais como está. 

Sala da Commissão Especial do Codigo 
Civil, 14 de setembro de 1901.-Alencar Gui-
marães, relator. 

EMENDAS QUE A COMMISSÃO ACCEITA 

Art.. 2146, paragrapho unico: em vez de 
« 20 annos » diga-se« 30 annos »- Adolpho 
Gordo. - Fa~tsto Cardoso. 

Art. 2203 : substitua-se pelo seguinte : 
Revogam-se as disposições em contrario.-
Julio dos Santos. 

. S~la da Commissão Especial do Codi~o 
C1v1l, 14 de setembro de 1901.-,Alencaq· Gui-
marães, relator, 

EMENDAS QUE A COMMISSÃO REJEllTA 

Art. 2039 
Depois deste artig·o, accrescente-se: 
Art. O testador que tiver descendentes ou 

ascendentes ou conjugo successivel · não 
pôde dispor de mais da terça de seus bens, 
em favor de qualquer corporação. religiosa. 
ou de qualquer membro de corporação 
religiosa ; as outras duas partes cabem aos 
descendentes ou ascendentes O\l ao copjuge, 
segundo o disposto no Cap. li do T1t. 2° 
peste livro. 

Paragrapho t!nico. Calcula-se a porção 
disponível pela somm,a dos bens existentes 
na época do fallecimento do testador_, dedu-. 
zidas as dividas passivas e as despezas de 
funeral. 

Art. Os filhos meneres do testador, ex-
cluídos da successão, terão direito .a um·a 
reserva, que será destinada ás despezas com 

· a sua instrucção, educação profissional e 
manutenção até a épeca da maioridade. 

Paragrapho unico. Esta reserva será arbi2 
trada pelo juiz do jnventa{'io, depois de ouvir 
o tutor dos 1u_enores e o curador geral dos 
orphãos, tendo em attenção o valor da sue-
cessão e a importancia daquellas despezas, 
que será calculada por peritos. - Adolpho 
Go1·do. -Fausto Cardoso. 

Art. 2086 
Supprima-se . ..:... Adolpho Gordo. - Fausto 

Cardoso .. ~ Alfredo Varella. 

Art, 2087 
Supprima-se. - Adolpho Gordo. - .Fausto 

Ca1·doso . -Alfredo Vm·ella. 

Art. 2088 
I 

Supprima-se. - Adolpho Gorcto.- Fausto 
Cardoso. - Alfredo Varella. 

Art. 2089 
Supprima-se. - Adolpho Go1·do. - Fmtsto 

Ca1·doso. - Alfredo Varella. · 

Art. 2090 
Supprima-se.- - Aclolpho Gordo. - Fmtsto 

Cardoso. - Al(1·edo Vm·ella. 

Arl;. 2091 
Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fmtsto 

Cardoso. 
Art. 2091 

Suppr.ima-se. - Alfredo Varella. 

Art. 2092 
Supprima-se. - Adolpho Gordo. -Fausto 

Cardoso. -,Alfredo Varella, 
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Art. 2150 Art. 2168 
Supprimam-se as palavras : comtanto que 

n[to prejudique a legitima do.:; herdeiros ne-
cessarios. - Adolpho Gordo. - Fattsto Cw·-
doso. 

Supprima-se. - Ad'Jlpho Gordo,- Fausto 
Cardoso. 

Art. 2169 
Supprima-se, - Adolpho Gordo. - Fausto 

Supprimam-se a-s paLwras : comtanto que, Ca1-closo. 
etc. -Alfredo Vw·ella. Art. 2170 

Art. 2159 Supprima-se. - Adolpho G01·do . .....,_ Fattsto 
Supprima-so. - Adolpho Gorclo. - Fattsto Cardoso. 

Canloso. Art. 2171 
Ar&. 2160 Supprima-se. -'- Adolpho Go1·do. - Fattsto 

Suppt•ima-se. - AdolphÕ Gordo. - Fattslo Cardoso. 
Cm·doso. . Art. 2172 

Art. 2161 Supprima-se. - Adolpho Gordo. -Fausto 
Supprim:\-se. - Adolpho Gordo. - Fattslo Cardoso . 

Canloso. Art. 2173 
Supprima-se . - Adolpho G01·do. - Fattsto · 

Sup;wlma-se. - Adolpho Gordo. - Ji'clttsto Cardoso, 
Art. 2162 

Car·doso, · Art. 2174 
Art. 2163 

Supprima-se. - Acloipho Gordo. - .Fattsto 
Supprima-se, - Adolpho Gordo. -Fausto Cw·doso. 

Cardoso. 
Art. 2!64 

ArG. 2175 

Supprima-se. _ Adolpho GonZo. _ Fattslo Supprima-se. - Adolpho Gordo. - F(}.tiSto 
Cardoso. Cm·doso. 

Art. 2176 Art. 2165 -
Supprima-s.J . - Adolpho Go1·do. _Fausto Supprim~. -se.- Adolpho GonZo. - Fausto 

Cardoso. Cardoso, 1 

Art. 2165 
Supprima. so. - Adolpho Gonlo. - Fcwsto 

Cardoso, 

Art. 2177 
Supprimn~-se. - A1,lolpho Go1'Clo, - Fausto 

Cardoso. 1 

Al't. 2~67 Sala da Commissio Especial do Codigo 
Suppt•ltna se. - Adolpho Ço1·do. - Fattsto Civil, 14 de setembro de 1901. -Alencar 

Cardoso. Gttimaníes. 



IN QICE DO VO L. IH 

Nomr.açào da co mmissão espec ial. 
Eleiç.fto do pt·esicl ente e do I'r' lator geral. 
Distribuição das materias 
P<lreceJ' sobt·e o plano ge t·al do projecto. 
Regimento interno da com missão. 
Dis~;ussão do plano geral do projecto. 
Votação )) )) )) )) )) 

Parece i· do Sr. Azevedo Marques . 
>) )) )) Frederico Borg·es. 

" )) " Anisio de Ab t·eu 
)) " " José Nlonjarcl im 

" 
,, )) Luiz Do rn ing'll es 

)) " )) Anhur L~mos. 

" ,, " Benedicto ele Souza 
l) " Hivaclavia CorJ'êa. 

" )) )) Oli ve ir-a Figueiredo 
)) )) )) Tavares de Lyt•a 
)) )) )) Teixeit•a de Sá 
)) )) )) Manjo Gués, 
)) )) )) Sá Peixoto. 
)) )) )) Sá l"t·eire 
)) )) )) Alft·edo Pinto. 
)) " )) Alencar Guimarães 

----••<>----
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