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CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

----~..:...---

'Trabalhos da . Commi.s.s-ão !special 

DISCUSSÃO DA I' ARTE ESPECIAL São lidas e apoiadas, enfa•ando em discussv • 
com o projecto, as seguintes 

ÀRTS, 218 A 411 

22& REUNIÃO ·EM 8 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Presidenct'a do Sr. J. J. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tolentino, 
Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues, 
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares 
d.e Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira de 
Sá, Sylvio Roméro, José Monja1•dim, Oliveira. 
Figueiredo, Sá Freire, Benedicto de Souza, 
Hermenegildo de Mora.es, Alencar Guima-

. rãas e Rivadavia Corrêa (18). 
Faltam, com causa participada, os Srs. 

Araujo Gões, Alfredo Pinto e Azevedo Mar
_ques (3). 

Dos convidados pela commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Coelho Rodri
gues, Andrade Figueira, Alencar Araripe, 
M. F. Correia, Gabriel Ferreira, Solidonio 
Leite, Carlos Perdigão, Fabio Leal e Salvador 
Muniz. 

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

ORDEM DO DIA 

Discussão do parecei• do Sr. Anizio de 
Abren sobre os art.~. 218 a 411 da Parte 
Especial do Projecto. 

' J 

EMENDAS 

Emenda additiva: 
Art.- 03 casamentos religiosamente ce

lebrados até a publicação deste codigo pro
duzirão effeitos civis, si forem dado_? a,:;-rcF---, r 

gistro a·que se 1•efe1•e o art. 264, dentro dmf 
seis mezes que se 1;1eguirem á mesma p~bli:,.. 
cação. .y 

Sala drt Com missão, 8 de noven-\.bro d~~~. 
-M. -F. Oorreia.-F. Tolentino. ': _ · 

O art. 218 substitua-se pelo séguinte : 
«As promessas de casamento, que serão 

feitas por escriptura publica, não produzem 
a obrigação legal de contrahil-o. Não são 
porém, nullas as penas convencionaes esta
belecidas para o caso de rompimento da dita 
escriptura, as quaes serão applicadas .:,...
promittente causador do rompimento. A 
acção para. este fim prescreve por um anno.» J!J 

Si não passar, substitua-so o art. 218 pelo 
seguinte; . 

«Ficam abolidos os esponsaes.-M. F. ~r-( 
reia.-F. Tolentino. _ 

Onde convier : 
« Art. 1. º Dissolve-se o casamento '-( 
1 . 0 , pela morte de um dos conjugas ; 
2. 0 pela sentença. que decretar a sua u::.l

lidade, nos termos da legislação em vigor ; 
3,º, pelo divorcio. . ~..>-
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Art. 2. 0 O divorcio ter(t logar : 
1. 0 , por mutuo conscmtimento; 
2. 0 , por causa determinada. 

Art. 8;,º A acção de divorcio sô compete 
aos conjuges o extingue-se pela morte de 
qualquer delles. 

Art. 3. 0 As c:iusas determinadas 
ribsolutas ou roll\tivas. 

. Art. 9. 0 Quando a mulher for a autora si 
são tiver receio de ameu,ças ou violencias' do 

, § 1. º São causas absolutas : 
l. 0 , O adulforio do um dos conjuges, 

salvo: 
a) si o réo for a mulher e tivér sido vio

lentada; 
b) si o autol' houver concorrido para que 

o _réo commottesse o crime ; 
e)· si depois do conl1ecimento elo crime o 

conjuge iunocen te houver cohabita<lo com o 
culpado. 

2. 0 Sevicias, injurhs gea.ves e, em.regra., 
todo o crime p1·aticado por um conjugo con
tra. o outro. 

3. º O abandono da mulher pelo marido e 
do marido pela mulhm· dLirante dous annos 
consocutivos e a ausencia, não motivada, do 
um elos ·conjuges pot' m,tis do tres annos, 

, • ê):lm dar noticias da si. 

marido, poderá pedir, como preliminar ela 
acção do divorcio, o seu deposito em casa de 
pessoa de SUêt confiança, b~tstando para isso 
uma petição por ella assignada, · ou por al
guem a seu rogo, si não souber ou não 
puder assignar. _ 
. ~rt. 10. Concedid~ o divdrcio IHigloso, o 
Jm~ procederá á pa1'tilha dos bens do casal 
em tres partes, si houver filhos, tocando a 
e.,tes t~m~ ·parte e as outras duas aos conj..i.
ges. Si nao houver filhos, ,t partilha serJ. 
em partos igul\es. 

Art. 11. Si o casal não. tiver bens com
muns, mas haveres em separado por escri
ptura ante-nupcial, ao conju0 ·e innocenta 
CO!IlPBttrá a administração clolles, ainda que 
seJam bons dotaes, para sustento e educação 
dos filho3, a quem por morto daquelle con
jugo passará o dote integralmente. 

Art. 12. Si o casal não tiver .bens sob 
qu:tlquer titulo em ordem a prover a sub§ 2; 0 São causas relativas: · 

1 º ~'i demencia ou loucura 
do um dos conjuges ; 

irremedia vel sistencia e educação elos filhos e o mari(J.o 

·,;:,.._A .. roe usa pelo marido de concorrer 
para o sustentçi e manutenção da mulllor, 
dispondo de moios para fazol-o ; . 

- __ ::!0 , A condemnação do um .dos conjuges a 
1Õan~os ou mais do prisão. 

Al't. ,1, 0 As causas abs0lutas, uma vez 
. nrovadas, determinam a dissolução do casa-

. -to · ascausas relativas, porém, só deter
, . 1m~r[o ~ sentença de d:ssolução, quando o 

r'~iz pelas provas o ctrcu1:11s!ancias do !a.ct\J 
, adquirir a profunda, ~onvicçao do quo e .tm-

r

: possível. a colmbifaçao conJu.gal. Som ~ssa 
. convicção, o juiz linutar-se-lla a proferir a 
· sep_aração dos curpos. . . 

Art. 5.º Si dous annos depois da separação 
dos corpos insistiN,m .os c~njug~s, ou ~m 
delle3 no ·podido ele d1vorc10, o JUIZ decre
tal-o-l;a com a prova unica de que durante 
aquelle tompo nào houve ontr_e os conjugos 

" ~econciliação, mesmo tom por ar ia. 
• Art. 6.0 O proco:,so de divorcio por,mutuo 
... consentimento será o mesmo estabelecido no 

art. 85 e seus parl\graphos, e arts. 86 e 87 
do decreto n. 181. do 24 de janeiro de 1890, 

~ éclmprellondenclo-so entre aquellas 'disposi-
• ções a admini:,ti-ação do doto, quando os con

juo·o, divorciados tiverem filhos communs. 
Ar°G. 7. 0 o processo ele divorcio por causa 

dej rwmina1la será ordillario, perante o juiz 
L do ãomicilio conjugal, considerado . o pedido 
J •· do valor inestimavel parn dotermrnação ela 

Q>mpetencia jurisdiccional .o com appella
ção necessaria, da sentença que o (lecrotàr. 

. " 

for o. culpado, a sentença fixará a qul\ntia 
com que este contribuirá, mensalmento, para 
aquelle fim. 

Art. 13. Si o conjuge culpado houver sido 
dotado pelo conjuge innocente e o ·casal não 
tiver filho~, o dote reverterá integra,lmente 
ao dotadol'. 
. Art. 14. No divorc~o litigioso, ao conjuge 
mnocente :pertencora. a, posse dos filhiJs, 
sal rn si a culpada for a mãe, porque ainda 
neste caso podera conservai-os comsigo a,té 
a ülado de. ci~co annos. . i, -'-~. 

Art. 15. Fica, entretanto, salvo aos con
jugos, ainda mosmo no divorcio litigioso, 
concordarem particularmente · sobre a posse 
dos filhos, como lhos parecer melhor em be
neficio clollos. 

Art. !6, A mulher divorciada só poderá 
contrah1r novo casamento dez mezes depois 
de cessada a cohabitação com o ox-marido. 

Att. 17. Os filhos nascidos do casal atê 
clez mezes depois do cessada a cohabitação 
sei'ão considerados filhos legítimos e a res
peito ele sua educação e manutenção preva
lecerá o que para estes fica estatuidó. 

sa·a das Commissões, 8 de novembro de 
1901.- Anizio ele Ab1·eu.-"- Fausto Cardfso.» 

_Emendas aos capítulos VI e VII do TitulÕ 
III do Livro I ela Parte Especial : 

«Cap. VI..- Art. 389.- Substitua-se are
dacção do artigo pela do art •. 367 do Pro-
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footo Bevílaqua --: ou altero-se ,t remissão 
feita ·'ao art. 346 para o art. 348. 

Ao paragrapho unico do art. 389. - Sup-
prima-se. ·· . 
' Cap. VII.-Arts. 392 e393.-Snpprimam-se. 
- Fabio Leal.- F. Tolen_tino. 

Deverei ainda. passar,ombora ligoil•amont~, 
a vista indignada sob10 o quadro sombrio _,. 
das esterilisações voluntarias por meios 
prolissionaes, em officinas que não podem 
ser acolhidas por uma assembléa como esta 
sinão com o maior descontentamento. 

Recorrendo. á estatística judiciaria, po
o Sr . .lH. F. Oo1•1•eia - Sr. Presi- demos, porventura, ficar tranquillos quanto 

'dente, a illustre Commissão vao tomar em aos processos de divorcio que se agitam em 
,consideração 194 dos p1incipaes a·.·tigos do toda a União i 
,1n•ojecto de Codigo, referentes d. formação da. Podirei licença para lembrar que .em mu
familiu,, á sua manutenção; á sua firmeza. nicipio não muito afa_stado, os casamentos 

Esta o a reunião "Seguinte da Commissão são celebrados pelos Juizes de paz. Entraram 
devem ser especialmente occupadas pol' estes em éxercicio, ma~ 0 Tribunal da relação, 
aquelles que, como eu, entram nas escara- em ultima instancia, annullou-lhes a, eleição 
muças, e devem · por prudencia ensarilhar a Tinham elles celebrado casamento; e, logo, 

· arma menos aguerl'ida nos grandes combates alguns dos qae os contrahiram vieram re
(nao apoiados) ; o bem assim devem servir querer a nullidade 11elo facto da incompe
pa1•a se ir dosbrél.vando o c:i.minho menos tencia dos juízes. 
asp01•0 no percmso destes 194 artigos. Nioguem supponha que, assim descorti
• ,As porfiadas pele.i,as qur se teom do travar nando O quadro quo a illustradar Commissão 
'hão de sor provávôlmente fe-.'idás p:ilos vote- vae examinar, entre siquer em meu pensa- · 
ranos da scioncia, d,:ipois da votaçjo d.a ma- manto a. remota idéa de denegrir a minha 
teria encerrada, porquo convem que não t · . . t 'd paria. . • 
SOJam m erromp1 as. . . E' bem o-contrario. Entendo que pa1•a com.> 
. Quando s1 po~s~ o ospmto_ so_!lre o grave O viajante a quem se adverte do tremeQ.al , 
as~u~pto ffi'a suJ nto â apreciaç~a ~a _Com-· por onde transita e em que pode vtr a -~r s~ 
m1ssau, occor~e naturalmente a 1dea ~e pultado pratica-se acto louvavel. · '.l · ~ 
est!;!d.a1· ? m010 sob1·~ o _quu.l ~ nov,t lcg1s- Lembi•o-me,senhores,deque Franq_uevUlf\.f~-·· 
laçao tera ~e. sor apph?ªª\ . seu liv1•0-As Instituições de Inglate1·1·a--;·refcr"' j 

Não se podo o~quece_., , n,ste momento, o rindo-se a uma lei,por força da qual as sen
consolho do ~alno fog:1sla~or S?lon, que d~- tença,s_ de morte, pr?fe~idas depois ·de meio· . , 
clarou que nao dava ao~. '!.th~mens~~ as 101s dia, nao eram exequiveis, observa OI!l"i'M"ffa,. · 
melhores em ab~?_luto, smao as mais accom- que naquelle tempo jantava-se cedo na 
moda.das â occasia'?· . . . . . Inglaterra. 

Esto mesmo . prrnc1p10 veJo escr1pto no . . . ~-
·paroco1• do erudito rolator, quando lembra UMA voz- E bebia-se mmto coro.o sem~ -.. 
que o direib constituído c.love ser oppor- O SR. M. F: ' CoRREIA-Quando

0
umd :>..,. . 

·tuno. , tem a alta comprohensão dos seus{ tdr · 
A minha con~rmidade de ponsar com esta que o leva a providenciar contra os· -,1·~ ,rios 

consideração está iguahnente esci'ipta oro defeitos anntmcia que o,futuro lho reserva, 
um livro que corre inipresso, oncle se .lêem por sua corroeção, o papel quo ora repre
os·tas palavras: um dos grandes toques ({,a senta o Imperio britannico. 
sabedo1·ia legislativa é fazer a lei· oppor- Descripta assim a situação ·sob1•0 ·que os 
'tuna. , _ illustres representantes da Nação toem elo 

Com effeito, é p1•eciso que o legislador não dar um voto esclarecido, o tle transcendente 
'erre no diagnostico para acertar na· thera- alcance, pergunhrei: o que cumpre em taes 
pcutica. · · circumstancias i ·- . ·- .-J 

Qual é, si.mhorcs, a situação ,ém que nos Deveremos deixar que vogue o l)atel sobr"ir 
encontramos coin. relação aos a1;1sumptos me- o dori!ô das ondas até que se despedace nos· 
lindrosos ,s9bra que esta itlustre corporação pareeis de algum mar ignoto i 
tem cl.o pronunciar-se 1 • · · Deveremoi! reduzir o c·asamento. a um 

Não posso deixar do pedir, autos do tudo, acto tão levo e rapido como o toque da abelha "-i 
esclareciméntos á estatística demographica; para sugar o mel das flores~ Ou o patrl8• 
e ·e11a ·descobre do modo mais saliente que o tismo aconsolha quo se rovish de energia, 
numero de solteiros, em idade nubil, princi- de vitalidade, de"'firmeza, o vinculo matri~ 

. palmante nesta cidade, é fóra de todas as mónial 1 
propo1•ções. . A minha reflexão, o mcn estudo sobr~os 

, Pedirei tambem auxilio á estatística cri- graves assumptos que interessam ao :fuTu:ro 
minal; e nã.o posso sinão recordar com da nacionalidacle brazileil'a, irnluzem-me a 
tristeza que não é par,, consolar o numero abraçar este conselho e com elle ci~nfollb 
dos abortos _provoeádos. · mar-me. 

- . 
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Quando tive a hom•a de coUaborar na fai-
ti tura d ts ll3is, a. dous criterios sujeitava os 

projectos trazidos á minha deliberação. For
talecia o projecto a. integridade da Nação, a. 
primeira. das necessidades politi.cas, a.quella. 
a que to:\a.s se subordinam , 

Acceitava.-o com calor. 
Contribuía. elle pelo la.do economioo pa1·a 

que o pão não escasseasse na habitação do 
pobre7 

Defendia-o sem hesitar. 
o SR. VERGN,E DE ABREU-Mas o homem 

não vive só de pão, 
O $a., M. F. CORRElA.-O la.do moral ro

.sa.lta da ooncurrencia destas dous conceitos: 
o civismo dilata-se, não se encolhe. 

Occorl'o-me a p1•oposito uma observação. 
Vi com satisfação que o programma do 

faturo Presidente da Republica contem a 
a.ffirma.oão da. integridade nacional e do modo 
resoluto que convem, pois foi o unico as
sumpto duas -vezes repetido nossa pro
gramma. 

• 0 Não se pl'csuma, pelas considerações que 
tapho de fazer, que sou infenso ao pl'incipio 

1 
---do c!'tt.Samento civil consagrado na Constl · 

l· tuiçíft). 
; 0 .,..Si posso considerar que foi com alguma 
,:._.-15rec.ipit~.ão decretada a separação entre a 

Igreja e o Estado, reconheço que ora conse
qm3ncia inscrever-se o casamento civil como 

·~-~ funda.mental da ~ nstituiçã.o; e :re-
1• cordoame de que um paiz onde foi e é pro
p,, ponrl.ei•a.nte o partido ca~h.>lico, a Belgica, 
lzonuwnsagra na Con~tituiçã.o artigo semelhante. 
orador. -~1.9, pda bem ap1•ecia.r a corrente _das 
·lla.vil~ruas, a ma1•cha que ellas teem seguido, 
"~embra.rei que em 1847, celebrou-se oro Pe-

tropo}is o casamento de uma. .senhora., que 
professava a religião protestante, com um 
portuguez catholieo roma.no, sendo cele
brante o pastor da religião eva.ngelica. 

Por motivo que não vem a palio referir, 
discutiu-se a. valida.de deste casamento. 

O governo teve de sujeitar a questão ao 
Conselho de Estado. 

~- Foi relator do parecer da. secção de justiça. 
1 oillustre brazileiro o Sr. Euzebio de Queiroz. 

A secção apresentou cm 1856 um projacto 
de lei contendo este art. 1 ° : « os casamentos 

1., entre pessoas que não professarem a reli~ião 
j natholimL serão feitos por contracto civil, 

podendo seguir-se o religioso.» 
O governo demorou-se no estudo da quos

_. tão, e só na sessão da Ca.mara dos Daputa,cws, 
1 de 19 de julho de 1858, a.presentou a. pro-
l ptJ8qft, cujo art. 1° é: « os casamentos entre 

pessoas que não professarem a religião ca.
,i tholica serão feitos por contracto civil, po

~ndo seguir-se o acto religioso, si este não 
tiver sido celebrado antes,> 

Como resolveu o Poder Legislativo i 
Pela lei n. l.l44, de 11 de setembro da 

1861, a qual não admfütiu outro casamento 
sinão o religioso, de a.ccordo com a religião 
dos contra.hentes. 

Dirigin:lo eú os negocios ecclesia.sticos, 
dependentes do Ministerio do Imperio, para 
facilit:l.r o se1•viço, tive de publicar em 1869 
tros livros sobre o assumpto, aos quaes a, 
imprensa deu valor maior do que teem; e 
.apartei-me dos proceres do meu partido. 

No primeiro volume escrevi: · 
« A lei n. 1.144, querendo salvar à 

necessidade do acto religioso, mesmo 
no casamento acatholico, não reco
nheceu effeitos civis sinão nos que 
forem celebrados por pastores das reli
giões respqcüvas,legalmenteha.bilitados. 

Quando, pois, não houver esse pastor, 
o acto não pôde ser validamente cele
brado. 

Assim, ou ha de encher-se o paiz de 
ministl'os de religiões differentos das do 
Estado, com os inconvenientos que ~hi 
resultam, ou não sa- poderá em alguns 
casos celebral' regularmente o casa.mentJ 
de acatholicos. 

Em vez de favorecer-se em tal caso, 
o casamento por actl) civil, preferiu-se 
tornar necessarios ilo Imper;.o o exer
ciclo do differen tes ri tos e a existencia. do 

. grande numero de prégadores de reli
giões que SJ acham em hostilidade com 
a igreja catholioa.. 

Devoremos, porém, collocar em toda 
a parte onde se encontrem pessoas de 
religião difforente da do Esta.do o respe
ctivo pastor ao lado do paroeho éatho
lico i Devemos ter ministros do.s reli-

- giõ"es toleradas em todos os pontos onde 
ha um tabellião o um juiz r 

Não se conclua daqui que devem 
fechar-se as portas do imperio aos mi
nistros das religiões tJlera.das. 

Mas é necessario que elles não jusfüi
qµem a sua vinda com a.s prescripeões 
da lei; que não alleguem ser -indispen
savel em muitos casos a sua presença. 
plra. que o paiz colha o grande beneficio 
que resulta da existencia de fam1lia.s 
regulares; e que, ainda quando julguem 
deve1• aba.udonar o Brazil, os ac.a.tholi
cos não fiquem inhibidos de contrahir 
casamentos validos. 

E poderá o ma.is fervoroso ca.tholico 
ter duvidas em adaptar · o casa.monto 
por acto civil em substituição da lei 
n. 1.1441 

Um dos ma.is eminentes catholicos do 
imperio, o illustrado Dr. Bra.z Floren
tino Henriques da Souza., ~ em. 1:1ua. 

.i....:.,_ , 
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obra « O casamento cfoii e o çasamento 
reUgioso. : 

e Todos os escriptoros, theologos ou 
publicistas; são concordes em dar de ba
rato aos soberanos tamporaes o direito 
de regular como lhes approuver,já. quan
to aos e:ffeitos. e já mesmo quanto ao 
caracter e á. fórma, os casamentos da.
qualles dentre os sous subditos que não 
professam a verdadeira. religião, a reli
gião catholica. 

A vantagem do casamento poi• acto 
civil neste ca.So é manifesta : 

Porque póde ser celebra.do em todo 
caso, haja ou não pastor da. respectiva 
religião; 

Porque dispensa a existencia no im
. perio de grande numero de ministros de 
religiões di.fferentes da. do Estado ; 

Porque será celebrado com mais cui
dado e validade pela immediata re
sponsabilidade das autoridades que nelle 
intervierem». 

Isto mostra, senhores, como marcha o es
pil'ito human·o na apreciação das questões, 
quão varias são as épocas e quão diversas 
as soluções. 

Em 1861, nenhum casamento era válido 
1:1inão o religioso. Agora sómente o civil. 

Professando eu a doutrina de que cumpre 
dar ao solemne acto do matrimonio toda a 
publicidade, toda a importa.ncia, procurei 
fll>mar em solidas bases esta união, exami
nei a parte do Codigo em discussão para 
ver em que pontos me conformava com as 
idéas propostas e de que disposições dis--
corda. va. -
. Deverei dizer em honra do illustre autor 
do projooto que, lendo a sua brilhante ex
posição sobre esta parte, nella encontrei 
mais uma demonstração dos seus talentos, 
de que aqui tem dado novas provas. 
(Apoiados.) 

Da mesma. fôrma, li com a merecida at
tenção o trabalho do erudito relator, e vou 
dizer que juizo formei. 

Fiquei satisfeito, si me permittem dizer 
assim, vendo que o nobre autor do Projeoto 
o a Commissã.o Revisora firmavam os gran-
1les principios pelos quaes tenho constante-

. mente combatido. 
O !)-Obre _autor do Projecto quer, e com 

sobeJa razao: 1°, que o casamento seja feito 
com a ma.xima publicidade; 2°, que o vinculo 
matrimonial seja. indissoluvel; 3°, que os 
filhos, ainda. espurios, sejam lc>gitimados por 
subsequente matrimonio. 

Não ha, realmente, de baixo do sol justiça 
maior do que a. de attender aos innocentes, 
qua.ndo se perdôa. a falta. dos culpa.dos. 

VozEs-Muito bem, 
O SR. M. F. CoRREIA-E' consequenei~, 

que vejo-me, com pezar, for~o a na.o 
acompanhar o illustre rela.-1.or quando enten
deu dever divergir do nobre autor do P!<>
jecto, para suster a dissolubilidade do -vm
oulo matrimonial. 

~ao foi S. Ex. o autor da idéa, foi um 
illustre Deputa.do por S. Pa.ulo _; mas, s _ ~x
referindo-se a essa emenda, disse : acceita. 
mos a emenda, 

O SR. ANIZIO DE ABREU - Eu seria. au; 
tor ••• 

o SR. PRESIDENTE - Os apartes não são 
permittidus. 

o SR. M. F. CORREIA-Eu dooejava ar.; 
dentemente quo S. Ex. dissesse: n<1P acceila-: 
mos a emenda. 

Antes, porém, de entrar na par~e ~la.
tiva á. dissolução do vinc~lo_ matn~om:tl~ 
permitta a illustre Comm1ssao que JUStili-
que duas das emendas que tive a honra de ..., • 
o1ferecer referentes á questão dos espon-
saes. . ,..., .;• ._..Jodl 

A disposição proposta pela. Commissã.o ile·· • 
visora, mais ou menos confor111:e á o~re-o ~ · 
cida pelo illustrado autor do ProJecto, e: ...., 

« Art. 2l8. As promessas de casamento 
não produzem obrigação legal de r,pn, ... v .. 

trahir matrimonio. Si, por4m, a parte 
promittente se arrepender, sem culpa 
da outra, será obrigada a restituir tr'~--- ,rJ 
prendas recebidas . e indemní~.:ª .~. ";J 
que tiver despand1do na previsao . , 
casamento.> _.. 

O abalizado ·sr. relator descarregou me· 
tralhad.ora sobre esta disposição. 

Eis como se enuncia : 
Em vez do autor do Projécto banir da 

coi•po do direito patrio o instituto absoluto 
dos esponsaes, arrancou-o do olvido em que 
o soterrãra o desuso, ga.lva.nisou-o, deu-lhe 
vida., embora artificial e mesquinha,. • Nesta. 
pa1•te o Oodigo é um retrocesso.» 

Divirjo tambem d.a disposição do a.rt. 2l8; 
mas, por outros motivos. • 

Já os illustres Senhores, que me teem 
c;mvido podem julgar do meu modo de pen-
sar ácerca da união conjugal: quero-a forte, 
vigorosa, uma fortaleza. e não posso con
cordar em que este primeiro baluarw seja 
assim, não direi, como o nobre relatQr :i;n~ 
quinho e artificial, mas certamente menoa 
conforme ao :fim a que viso. 

O art. 218 procura de preferência., se 
posso usim dizer, attender ao lado mercan-

• 
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til da quoBtão, e ouso enunciar·esta pl'oposi-
.., ção porque, no art. 226, u. 12, lê-so: 

« Não pôde contrahir casamento o 
viuvo ou viuva que tiver filho do con
jugo fülleci:lo em quanto não fizer inven
tario dos bens elo casal.» 

Esta preoccupação, que não soi si qua
lifico bom de mercantil .•• 

O SR. COELHO RODRIGUES-Em vez de di
zer« mercantil» devia dizer « tutellar ». 

o SR. PRESIDENTE- Os apartes não são 
permittidos. . 

' O SR. M. F. CORREIA-Outras disposições, 
não a de condemnar o casamento,· e mais 
-.efficazes podem ser tomadas,para quoo viuvo 
-que quer contrahir segundas 'nupcias fa.ça o 
inventario e dê aos filhos do primeiro ma
trimonio o que lhes portenco. 

o SR. ANIZIO DE ABREU- E' uma garan
tia para a prole. 

.. ~ o SR. M. F. CORREIA- Não estou comba-
tendo as medidas que tendem a este fim; 

-- ·es't6u apontando prl1ferencias. Disse em 
pitincipio que, no exame das leis, não es

';.. ._ queço os interesses econom:cos. 
· °' O SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. 'que re

duza as sua~ observações, porque jã. e,tá 
com tres quartos de hora. 

~""-ru
1
"' b S_R. M. F. CORREIA- Enfio prefit•o não 
fallar. Truncar o meu pensamento não 

'.zen .. ~._.posso · 
oraelo,~O SR .. "PRESIDENTE- Perdão; o qLlO desejo 
i.my§"é que V. Ex. n7ío .attenda aos apartes, por-

que elles, pelo Regimento, não são permit
tidos. 

r 
l• 

O SR. M. F. CORREIA-Então peço aos Srs. 
membros dá Commii:são que não tomem por 
fülta do dcforencia o deixar os apartes sem 
resposta:. 

Como dizia, clesejo que o contracto espon
salicio, primeiro baluarte elo constHLlição 
da familia, seja forte; o com pczar li que o 

. .nolJre rclat01· considera esta illéa como 
fructo de rudeza o barbaria. 

Onde o illustre relator vê rudeza e bar
baria, vejo ou respeito a.o principio da digni
dade o da honra da familia. Ou não cogite a 
lei de esponsaes, ou dê-lhes a gravidade que 
devem ter. 

A lei de 6 de outuln•o de 1784, cita,la no 
pM·ecer do nobre relator, e inspira,:a nas 
doutrinas do Concilio Tridentino, merece elo

-., gios no qne determina quanto aos cspon
saes. 

Com o correr dos tempos, observou o 
illustre relator, na propriaAJlema_nha, onde 
a instituil;ão dos esponsaos tinha mais fir-

meza, foi ella. decahirrdo, o hoje apenas fi
gura no· seu Codigo como cqusa de pouca 
monta. Si do mim dependesse o acto dos 
esponsacs teria na lei a gravidado que meu 
espir.to lho assignala. Não me contento com 
as noticia~ do podido de casamento que as 
folhas costumam dar: <.1:0 St·. A. tratou casa
mcn to com a senhorita F. » 

O facto, senhores, é que o pedido do ca
samento, uma vez füito, estabelece ta.os re-
111,ções de intimidade que os que presam a 
honra da familia não pod.em oncaral-o le
vianamente. Nesta parto não tenho senão 
que louvar o ptwecer do ilhrntro relator que 
escreveu pJlavras dignas de ficarem gra
vadas na memoria dos Sr,3. membros da Com
missão. 

Diz elle: 
«Si as peomossas ele Msamen to, quer 

com a sua, primitiva rudeza, como uma 
convenç5.o especial, como um verdadeiro 
contracto ou como um an~igo nso que 
tinha pJr fim facilitar e regularizar 
esba situação delicafa que precede, na
turalmente, os cMamentos, estas enke
vistas, estas relações de intimidade, 
pelas quaes os futuros conjuges procura
vam se conhecer, se apreciar e ver si 
lhes convinha a união definitiva., especie 
de tirocínio legal, dosti na.do a preve
nir os perigos e males de casc1mentos le
vianos e precipitados, mas, cm todo caso, 
previstas e reguladas .por lei, juridica
mente garantidas, cap,tzes de produzir 
e!fcitos validos, por si, directamente, 
não existem maiil - é inuega.vel que, 
hoje como hontem, ha pedidos de casa
mento, entrevistas, intimieladcs, pro
messas, consentimentos dados de uma e 
outra part9 antes da união sJlemne o 
dec:isiva, que só faz o casamento.» 

· Folgo vonclo a miniw, opinião assim m~
pa1·ada por um jui'isconsulto <1.a elevação do 
nubro Deputa.tl.o polo Piauhy. 

Esffi•ovou ainda S. Ex., que o 1•egimon do .,. 
silencio vale mais do que a disposição do 
Codigo. Concor.to, e é por isto mesmo que, 
começando a aDalyzar o a·,·tigo sobre es
ponsaes, disse qua tamlJem dolle clivorgia. 

Em minha opinião,a quo.;tão dosesponsa.es 
<lovo sel' colloca.da na altura que lho con
fcrilt a Ioi de 6 elo outubru <lo 1784. 

A emenda. quo apresJtüei tem por fim dar 
ao podiüo fornrnl do cn.samonto,- que traz as 
con,mquenci::ts com tanta delicadeza ex1lostas 
pelo honrado relator, as garantias nocessa
rias pam res:~lva o resguardo da ellgnüladtJ 
das familias, de moclo que, si vim· o rompi
mento, si vier o que chama1·oi divorcio pre
liminar, ossa dignidade não soff,·a. 
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Não é possível, sonh,Jres, p·.•e3c-,.ovm.· que 
estes conkacto., ospecialissimos tragam 
como. forçada conseqnencia o C'.\samento. 

A emenda que offüreci, diz tamhem que,,, 
promessa da casamento não produz a obri
gação legal ele cmtrahi1· o matrimonio. Nom 
outm cousa a razão indica.· Quem não se 
lemhrc1,rá do um facto que contristou toda 
esta população e que h enchondo cl.e p·;-o
fundi:,:simo desgosto uma resp:.Jitavel fami
lia ? 

Um polàco, chefe ele quaetl'ilhD,, vivenclo 
na ~ihastm1ça C[UO o r,mbo lho propol'cio
nava, moço c[Q boas manoiras e de distincção 
physica, estava pal'a ctl.SW com uma gentil 
patrícia nossa quando s 1 descobriu a ver
dad '}, gr,iç:is a um hahil delogadCl de policia, 

· it1fülizmente já füllecido. · 
Poderia ac.tso soguir-so o ajustado casa

monto i 
, O projecto admitte o rompimento clo casa
mento mesmo no acb elo ser celob,•a.clo; e 
com todo funda.monto. 

Aelmitte ainda a retractação, o que não 
póde s1r conclemnaclo. Si, pois, no momonto 
de celeb~·a1·-se cleflnitivamante o ca.s nnento 
é e eleve ser pe,·mitti.lo o a1•,.•apcmdimento 
de qua.lque1• dos contrahentes, como não i11-
cluir a mesma illéa. em rJlação aos espon· 
.saos i 

No quo tliviljo ó quanto ás penas estabelo
cidas para o promettente quo se arrep:mde 
sem culpa do outro. 

Não me co.ntontó com a indemnização da 
despeza quo a pa.rte nã.o culpa.ela houver 
feito·. 

'Este é um ponto minimo para mim. 
' Pafa tornar-se cfl'ectiva essa inclemnização 
·quando se julgar dever reclamai-a, bastam 
os princípios geraes do di1·eito. 

Pretendo we na oscriptura de cspons;tes 
se cons.ignem penas do outro aclance q uo 
garant<J.m a seriedade do ajuste do casa
mento 

São ricos os promittentes 1 Estipulem-se 
multis valiosas para o que romper som 
culpa da outra parte; applicamlo-s~ a impor
t,tncü1, a estabelecimentos de caridade. 

São estes os propositos determinantes da 
minha emenda. · 

Si não provalocerom, si taos princípios fo. 
rem, nos termos do parecer, reputados obso
letos; si eu for coltocado entre os a.traza.dos 
louvadore3 do tempo passado, então decla
rem-se abolidas na lei as promessas de casa
mento, como p:i.ra tal caso proponho na 
segun,da emenda. Sojam ollas factos pri
vados que, como diz o Codigo do Chile, as 
leis snbmettem inteiramente á honra e á 
conscienci.a dos individuas. · 

Vol, V 

Em apoio da opinião que adopta, o nobre 
relator trnnscreve ::i opiniã.o do juriscon
sulto, aliás dtstincto, Laurent, que chega a 
ver causa illicita na promessa do . casa
mento. 

Diz clle: 
«Si a promessa de casamento é nulla,a 

a mesma cous, se dá com ,t clausula que 
ó estipulada pa1·a a1sogurar-lhe ª'· ex
ecução. A promessa do casamonto não é 
sómente nulla, é inexistente por ter uma 
causa illicita.» · 

E' ir muito longe. Atê onde ,t prevenção 
pôde arrastar um ospirito Incido r 

Não concordo com o illustre relator 
quando observa quo as promes~as do casa
mento o.3tão expressamente revogadas po:·
que a lei do casamento civil nollas não falla. 

Si não me engano, vós mesmos, Srs. mem
bros da Commissão, já votastes que a lei ge
ral não traz como consequoncia a revogação 
da lei especial. 

Apresento emenda suppressiva, porque o 
silencio não basta. Ha lei vigente roguh\ndo 
especialmente a.'> promessas ~o casament~ .> ...-> ~ 

O codigo cala-se ; a ella nao faz reforon::, 
eia. Não se póde con;;ideral-a revogada. 

E' chegado o momento do tratar d,\ ques
tão do di.vorcio, tão energicamente qualifi· 
ca.cla pelo nobr J Sr. Clovis BeYilaqua, do 
tormentosa. 

O Sr. Presidente-Para simplifi
car este assumpto ostotl resolvido a propôr 
uma preliminar â Commissão, isto, é,_si olla _ -?' 
acceih ou não o divorcio, p:1ra ni'í.o ~ per-r-· 
der tempo em uma di3cussão es~eril. • , 

Si a Commissão, cm principio,· adopta o -
divorcio, comprehende-so (]no as omendas a 
respeito são cabfrois. 

Si não adopta, nosso caso só pôde emendar 
aqqillo que está no proJecto. 

Não posso füzor esta consulta hoje, porque 
a Commissão não está plena ; entretant0, 
previno a V. Ex. quo na segunda-fcil'a pre
tendo fazer esta cJnsulta 1.t Com missão. 

O SR. M. F. CORREIA-Si V. Ex. me por
mitto um juizo sobre a resolução que acalJa 
de tomar, direi flUO a ac:i.tri que acho con
veniente que a Commissão decida h>go a 
tormentosa questão do divorcio . 

O Sr. An.izio de Abreu (pela 
oriein)-Sr. Presid.ente, a idóa. que V. Ex. 
ac,~ba do arontar, de propôr ,t Comrnis~o a 
preliminar de accoitar ou não om priucip'o 
o divorcio, não mo parece just,1, porque da ..:, 
discussão é que se Pvidenciará a nocessldado 
ou não de adoptar este principio. 

A decisão preliminar evita a discussão da. 
qual póde resultar a ad,opçii.o do principio do 
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divorcio, podendo as opiniões dissentirem 
quanto aos casos e â applicação pratica. Não 
me parece, pois, justo o princ.pio que V. Ex. 
quer estabJlecer, e que, além disso, abra 
uma excepção, quando muitos outros insti
tutos do igual importancia e de igual natu
reza estão comprehendidos no Codigo e aos 
quaes certamente V. Ex. não querorâ appli
car o mosmo criterio, 

... --··;..:ia 

rida.de das familias e dos povos, uma. 
vez que brota dos depravados costumes 
das nações e escancara, attesta-o a. exp_!¼-
riencia, larga porta a um~ depr:avaçao 
ainda. mais profunda na vida privada e 
publica.. 

O Sr. Presidente-V. Ex. po- · 
deria perfeitamente aguardar, para faze~ 
estas observações a occasião em quo eu 
dirigisse a consulta á Commissão. 

« Reconhece que taes males m~to se 
agaravam quem considera que na.o ha
ve;á freio bastante forte que· possa 
contei• nos limites assignados e pre
vistos,' a faculdade -do divorcio já conce-
dida. . 

«Grande é de certo a força. do exemplo, 
maior ainda a das paixões ; com estes 
incitamentos deve acontecer que a serpe 
libidinosa do divorcio invada. maior nu
moro de almas de dia para dia, como 
peste contagiosa, ?U represa ~s aguas 
que, rompidos os diques, tudo 1_nundam~ 
Tudo isto é de certo claro por s1 mesmo • 
entretanto mais claro se torna com a. 
lembrança do pa<3sa.d.o .> 

Eu apenas preveni do que isto seria ob
jecto pr..iliminar, na proxima reunião, quan
do estivessem reunidos os 21 membros. 

Continúa com a palavra o Sr. conselheiro 
Correia. · 

O Sr. M . F. Correia - Effe
ctiva.mente a questão do divorcio, é tor
mentosa para a grande maioria. dos brazi
leiros quo professam uma religião que con
demna a dissolubilidade do vinculo matri-

-&onial, o não por frageis motivos, sinão 
,!)Or considerações de maxima relevancia ; é 
tormentosa porq11e as familias não po-

';> . dem depositar perfeita confiança na união 
conjugal; é tormentosa para os que, como 
cu, desejam ver esta Patria engrandecida, á 

• .._...., so~bra de instituições as mais respeita.veis 
t dignas. 

Eu disse que é tormontoS3r. a questão para 
a maioria dos brazileiros que abraçam are

" ligião . catholica, e por motivos da maior 
, montt.. 

~ Demonstra-o a magistl'al Encyclica de 
Leão XIII, o Pontífice actua.l, Arcanum di
.,i,(nre sapientire, que-passo a ler, solicitando 
a benevola. attenção da. illustra.da Com
missão; 

• 

« Com dlffi.culdade se poderão enume· 
rttr todas as consequencias funestas do 
divorcio. 

« As allianças matrimoniaes ficam ins
t!l,veis ; amortecido o afl'ecto mutuo, per
niciosamente incitada a infidelidade, 
compromettidas a protecçã.o e educação 
dos :l:l.lhos, elle proporcionu. occasiões de 
dissoluçc'i.o da. sociedade domestica ; se
meia os gurmens da discordia no seio 
das familias ; diminuo o avilta a digni
dade da mulher, porque clla corre o pe
rigo de ser abandonada depois de ter 
servido ás paixões · do homem. 

«E como, para perder as fa.milias e es
gotar a riqueza dos Estados, nada con
corre mais que a corrupção dos costu
mes, todos vêm claramente que o di
vorcio, é, sobretudo,o intmigo da prospe-

Com effeito, senhores, o passado mostra 
que emquanto dominam os e:ostu1!1es aus
teros ninguem se lombra do divo1•c1O. 

Durou o instituição cm Roma 520 a.nnos, 
som que um só facto de divorcio se vel'i- · 
:ficasso: Ta.cito disso que qua.ndo os co~tumes 
austeros se aniquilaram os divorcios come
çaram a appa·,..ecer ; e S. Jeronymo i:efere o 
facto de uma mulher delle conhecida que 
tinha. casado vinte e tres vezes. 

Notai ainda uma vez, senhores, como 
marcham as idéas, como se succedem e se 
düferenciam. · 

Renovo esta observação para lembrar 
como já no regímen republica.no ~0 t~m 
avançado o recuado na questão do d1vorc10. 

Na Gamara dos Deputados não foi appro
vada a modida. do divorcio incluída., para 
casos muito especiaes, no projecto do codigo 
criminal que, sem elle, enviou ao Senado .. 

No Senado, em 1896, discutiu-se tambem um 
prejecto que e.~tabelecia. o divorcio; ainda 
restricta.mente, e só ao conjuga innocente 
permittindo contrahir novas nupcias. 

Agora protende-se quo se dê um passo de
cisi vo ..• e tormentoso. 

Não vou, Sr. Presidente apresentar todas 
as considerações que a materia me suggere ; 
poderia estender-me demasiado. 

Para expol-as resumidamente, peço per
·missão de ler o que sobre o grave as
pumpto expandi em duas conferencias popu
Ia.res. 

Não poderia dizer as minhas idéas em 
menor numero de palavras. 

Na conferencia de 24 de abril de 1898, 
apreciando proposições do sabio Lévas3011r 

\J ~---
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em sua. obra.-0 ensino primaria nos paizes 
civilizados, exprimia.-me deste modo: 

«Si não é facil a organização da boa. 
escola, muitos embaraços rodeiam a da 
fümilia exemplar. 

A indissolubilida.tle é a condição mais 
fü.voravol á união, mais refreadora das 
paixões, mais garantidora da prole, que, 
fraca, necessita do amparo da autori
dade. Si a indissolubilidade se mantem 
sustentada sempre pelo aifecto pr;mi
tivo, a familia realiza plenamente o seu 
destino. 

«Entretanto, quantas vezes falham as 
esperanças reciprocas i Então o laço tor
na-se duro e chega a ser insupportavel. 
Onde devia. dominar o affocto impera 
a indilferença. a tyrania ou o odio. E' 
quando apparece a dolorosa questão de 
saber de que modo convem se eifectue 
legalmente a. terminação de uma 8itua
ção torturante. Pede-se a solução pelo 
divorcio. Sem desconheeer a superiori
dade da união licita, e a impossibilidade 
de cohihir a-iUicita, olhando só ao que 
mais impo1·ta. á sociedade inteira, cheio 
d.e pesar pela sorte infeliz, sobretudo do 
eonjuge isento de culpa, sou forçado a 
contraria1• aquella solução. Si erro, va
lha-me o consolo de que nas questões 
que interess:tm á patria, para mim in
substituivel, busco conseguir o bom, VI· 
sando ao optimo ; e, quando constran
gido a optar entre males, prefiro o 
1nen01•». · , 

Tivo de voltar ao assumpto na conferencia 
do 23 de outubro do mesmo anno de 1898. 

«Pela união, o homem e a mulher 
completam-se doante da i1atureza. Essa 
união deve importar ao mesmo tempo 
um vinculo moral; isto colloca em plano 
inferior a união illicita. 

«Qual o mais acertado meio de reali
zal-a legalmente, em presença dos su
premos interesses om jogo i A mono
gamia, a polyg,tmia ou a polyandrla ?-

«Em materia de ordem social temos 
qua concordar com uma norma pa1'a 
a solução, pi·eferir dos males o me
nor ; em outro., term!)S, adaptar o <ilvitre 
·melhor. O bem absoluto não ó fructo ela 
terra ; não o consente a contingencia 
humana. 

«A mulher, .1tirando-selasciva nos bra
ços de muitos homens; o homem embe
vee:do em um harem, são factos que não 
se podem abafar, mas que fazem des
botar o suave sentimento do amor, tão 
melindroso e susceptivel; e em nm e em 
outro caso a preferencia surge : pro-

" ' ......... V 

curar o equilibrio, a igualdade para tal 
affecto é correr atordoa.damente sob a 
fascinação de uma chimera. 

«A preferencia estabelece e justifica 
a monogamia. 

«A monogamia é, com eifeito, o ele
mento mais seguro para a boa organiza
ção soclal ; e o viver em communidade 
Impõe-se pela lei natural da divisão do 
trabalho, pela necessidade do mutuo 
auxilio. · O interesse da sociedade, a 
harmonia na multiplicidade que a con
stitua, entram por muito na resolução 
sobre o alcance do vinculo da união. 
· «Condemnaes a polygamia que assent,t 
sobre a periodica successão de marido e 
mulher 1 Estabeleceis a indissolubilidade 
do vinculo, repellis o divOl'clo ; e tal é, 
em verdade, o que, no meu conceito, 
mais importa á sociedade, o que males 
menores acarreta. E a solidez da familia 
é indispensavel para manter a do edi
fi.cio social.. 

«Não houvesse contrastes, e a solução 
seria uma só. 

«Imaginai uma união conjugal em ,Jc.,-C> 

todos os pontos igual e afortunada; uma .., 
fümilia ligada por intimes aifectos, paes 
solícitos, filhos extremosos, a virtude 
pail'ando no lar. Generalizai-a. Na col
lectividade, assim formada, acaso des-
pontaria a suggestão do divorcioi __, J• ..... 

«Por desventura, a realidade está longe 
de ser sempre essa: o contraste ahi está., 
e deploravel. Ao lado da familia exem-
plar, outra minada· pela indifferença. / 
ou, o que peior é, pela discordia, si não ., 
pela traição, pelo odio. O dever ahi 
succumbe ante a vehemencia irreducti-
vol das paixões: _ 

«Como resolver a ditliculdade i Dissol
ver em nome da lei essa familia des
g1·açad·.t, autorizando marido e mulher 
a contrahirem novas nupcias '? Mas, e eis 
o ponto magno sujeita aos legisladores, 
como encarar a sorte de filhas e filhos 
affüetos ? Repartil-os '? Deixai-os- sob a 
protecção de um só como si a morte 
houvesse ferido o outro i Mas a familia 
é um conjuncto que, em regra, não deve 
ser desunido. Si ha navas legitimas 
nupcias, e!la passa integralmente. Sem 
des,ipparocerem, nos casamentos dos 
vii1vos os inconvenientes são então me
nores. 

«Objectarão, porém : si reconheceis 
que cessou ou deformou--se o sent_imento 
que havia determinado o matl'imonio e 
que a separação acauteUa a prole contra 
o escandalo corruptor dos máos exem
plos, podeis impedh· uniões illioitas dos 
conjuges desavind.os 1 Infelizmente não, 
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«Ainda os contrastes, pois, si conjugos ha. sur classificado cfolicto, embora fií•a com 
feridos pelo infortnnb da separac;ão que a quebra do bastardia a prole i_nnocente·; 
sabem respeitar o pruprio dccol'O, ou- si eJta · é merecodora da prot.ccc;ão da an
tros atiram-se d.esenvoltos ao caminho toridade ; si as. supplicas dos innocontes 
da perdição. Mas aqui, ainda uma voz, são bom acolhidas na céo, o não podem 
valem mais os costumes que as leis. Si doixar do sol-o om uma assembléa do 
a sociedade não se inclinar compadecida legisladores, reserve-se a - memoravel 
para : s primeiros o não iiver 1•oprovação da.ta da promulgação do codigo civil 
severa pal!.1. os outros, cab01·-lhe-ha a para assign.alar-so mais, e do modo que ca
responsabilidado pola immo:·alid.ade tri- ptivo os Cól'a9Ões bem forma.dos, indultando 
umphanto, que, a.frouxandQ as masculas os filhos provindos desses casa.mantos reli
energias elos povos, entrega-os primeL·o g:osamente celebrdodos, victima.s; não culpa
á oppressão, do pois · (~ conquista. A his- dos, sobre os qun.os é justo so eatendar miso-
toria sufl'l•aga esta obse1•,·ac;-ão. ricordiosamonte o manto da legitimidade. 

«A união tlo homem o da mtllho1• para E' o que cm emenda proponho. 
a fo1•maçã, da familia não ô contracto Não se toca no casamento civil,quo conti-
que só interesse aos que o colcbrmn ; é _nua como lei da Republica, não se infringe a 
acto elo tanb hnponencia · que a reli- Consfüuiçã.o; dá-se-lhe a execução que rosul
gião, com annuoncia o applauso dos ta do conjuncto de seus artigos. E não ba. 
crentes, nelle intervem. amnistia que valha a que abrange victimas 

«Em summa, acceíta. a monogamia. do culpas que nã.o sã.o suas. , 
como a união· legal, cumpre não te·:- Nem é incondicional a emenda.. Para. quo 
giversar deante do suas logicas conse- os casa-qiento3 religiosamente celebrados até 
quencias; si a discordia. alça, indomavel, o o.ia da. publicação do codigo produzam effei
o collo e o deturra. o perverto, dê-se tos civis, é mister que os levem no rQgis
simplosmentc a sopa.ração, o como do- tro no p1•azo do s.lis meze.'3. 
loroso rcmedio : dos males o menon. AppL•ovando a omon<la a.dditiva quo o i~-

O que do preferoncia eu deveria. lêr, Sr. 
Presidente, seriam as palavras que o illustro 
Sr. Dr. Clovis escreveu no seu bello traba
lho de introducçã.o. Não o faço· porque a 
commissão conhece essas paginas preciosas e 
1igorosas que o talento do autor tanto 
realçou. 

Terminei a primeira. daquellas conferen
cias dizendo: «Si estou em erro valha. o a.mor 
da"patria. que me inspira.:..Sirva-me tambcm 
o amor filial pela. patria de broquél pcranb 
a Commissã.o. 

Passo a justificar a minha omenda additi
va, para a qual ouso solicitar a benovolcncia 
dB, Commissã o. 

Os nossos maiore.3, profundamente adhesos 
á religião que })l'ofüs:savarn, roàervavam o 
dia roais sagrado para a concessão de indul-
tos o· perdões. · ·· 

Nesse dia usava amplamente o imporarlor 
da piedosa. faculdade que a Constitui~ão de 
1824 lhe conferia, como hoje a Consfüuição 
Republicana confere a.o Presid_el).te que della 
tem usa.do nos dias fesiivos da Republica., o 
tambem 11ara indultar o crime de deserção. 

São actos que a opinião reverente acata., 
como a.pplaudiu o de amnistia que o Con
gresso votou. 

Ora., si se trata não de um crime, mas ele 
.falta explicavol pela ignorancia; tcimo:.;ia 
ou espírito secta.rio dos paes que. teem re
cusado acceitar o casamento civil- imposto 
pela. Constituição, julgando tudo feito com io 
casamento religioso ; si este facto não póde 

toresse nacional-inspirou-me, as bunçãos do 
céo e as de nossos concidafüos cahirão sobre 
vós. (Muito bem, mi1i10 bem,) 

O Sr. Alencar A.raripe-Sr. 
Presidente, não vou discutir ·as ma.terias 
contidas nos di,ersos artigos do parecer; 
vou enunciar uma opinião e.pedir a V. Ex. 
quo, sondo possível~ faça consignal-a na 
acta. 

Sou inteiramonte adverso ao divorcio com _ 
a dissoiuç,ão do vinc.ulo ma.ti-imonial. 

Vejo g_uo o parecer acçeHa. emenda 
admifündo o divorcio com a dissolução do 
.casa.monto, o qual considero perpetuo, qual
quer que seja a formulu. pot' quo se contraia, 
sondo, afüis, corto quo entro nós o cas;i,mento 
sem1Jro foi acto c,ivil, embora antes da nova 
logislaçã.o do nosso regímen democratico 
fosse somelhanto a.cto realizado perante o 
sacerdote catholico, porquanto da. lei civil 
tirava o casamento a sua força e su:rs con- • 
sequencia..,; e é contra. essa emenda quovenho 
pronunciar-me, porque considero-a inconve
niente aos interesses da sociedade oro gorai, • 
como um g1>ando ma.l para. a moral publica 
o tra.oquillidad.e e socegodas familias. 

Si for po~sivel consignar na acta esse meú 
modo tle pensar, cu ag1·a.decerei a V. Ex. 
e.<.lta complacencia para commigo • 

O SR. PRESIDENTE-Constará da acta._ 
o SR. ALENCAR ARARIPE-Si os convi

dados tivessem direito de voto, aguardaria a 
occasião da votação para manifestar a minha. 

1 
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oprniao na questão do divorcio, mas como 
assim não acontece, aproveito esta oppol'
tunidade para füzer a presente declaração. 

o SR. PRESIDl~NTE - A Gommissão tem 
muito em conta a. opinião abaliza.'.a de V. Ex. 
e agrad.ece o ter comparecido. 

o SR. ALENCAR ARARIPE --:- Todos nós já 
temos opinião firmada sobre um assumpto 
de vital interesse para a socieJ.ade, e a Com
missão acaba de ouvir o bellissimo discw:ao 
que proficientemente proferiu o nosso.amigo 
conséllieiro Correia. Mais considerações que 

· ou agora fizesso seriam em pura per,la ele 
tempo e, portanto, lirnito-me ao pedido 
que fiz. 

O Sr. Presidente-A declaração 
- do Sr. conselheiro Araripe será consignada 

na acta. Si ninguem mais quer usai· ela pa
lavra, darai a palavra ao relator. (Pausa.) 

Tem a palavra o Sr. relator. 

O Sr. Anizio de Abreu -S1•. 
. Presidente, terei ele responder ás consiclern.

ções apre::1entadas pelo Sr. consclheil'o Cor
reia o homologadas pelo Sr. conselheiro 
Araripe, quanto á idéa do divorcio. Sei, 
porém, c1ue muitos outros oradores terão de 
combatei• essa mesma idéa. 

Ora, responder hoje a uns para deixar sem 
resposta outros, não vale a pena. Esgotemos 
o assumpto, appareçam touas as opiniões e 
todqs os argumentos e então responderei a 
todos ao mesmo tempo ; mesmo porque no 
parecel' ha outras questões importantes e 
complexas, quo naturalmonte serão dis
cutidas. 

Este precedente, que tem sido ai.é hoje 
Seguido, acho que deve continu:1.r, si não qui-

. zermos eternizar a discussão. · 
Em todo o éaso, . si :Õinguem mais quizer 

apresentar idéa.s ou emendas ao P1•ojocto, ou 
· 1•esponderei de;,de já ,ts considerações do Sr. 

conselheiro Correia, quo1• quanto a promes
• , · sas de casamento, quer quanto ao divorcio. 

. O Sr. Andrade Figueira (*) 
·1 leu cJm profünd.o pezar todo o. titulo em 

üiscusslo quo trata de direito3 de familia. 
~ Prote~dia discutfr segundo o :iµ.ethodo que 

se .tem imposto, fazendo consideraç·ões ge
-raes sobr·e o titulo e guardando as ob1erva
çõei1_ especiaes_ mais detalhadas_ para as dis
cussoes postorwres, mas é obrigado a modi
ficar este pia.no, em vista da preliminar que 

' acaba de ser annunciada. E, como isso 
terá lugar na pfoxiina.sessão, não quer por
der a occasião de adduzil' consitlerações no 
sent!do, ni"to do o.3clareccr a Commis3ão, 

. (·) Este tliacu1•so não _foi revisto pelo oraclo1·: 

mas de resalYar a 1·esponsabilidade de sua 
opinião. 

Sempre que empregai' eata expressão «o 
divo1·cio » entenda-se « com dissoluçéío elo vin
culo» porque, quando tratar l1.o simples di
vorcio como separaçlo de th.orwn, empre
gará a phrase « separação » ou « de.3quite » 
ou outr,t equlvalente. 

Mas a questão do divorcio é uma conse
queucia fatal do casamento civil. 

Com effeito, olla não tem apparecido sinão 
nos paizes que pro~creveram a solemnidade 
religiosa e estabeleceram o casamento civil 
obrigatorio. 

Assim foi em França, onde o codigo civil 
estabeleceu o casamento civil ,ob1•igatorio 
em 1804, o que só foi al101ido em 1819; e, ape
zar de reiteradas tentativas para restabe
lec01• o divorcio, o bom senso . publico e 
os sentimentos profundamente conservadores 
da sociedade franceza repelliram essas ten
tativas, até que em 1878, por proposta de 
um tenaz judeu, conseguiu triumphar por 
uma lei que tem alli produzido pessimos 
elfeitos o que se tem tratado de modificar, 
sem nunca conseguir-se um leito de repouso 
para os interesses da familia e da sociedade, ,:[)_,, 
que deve repousar nessa união legal do cll.sa~ .. 
mento e da familia. 

Esta questão é muito complexa e não pôde 
discutil-a em toda a sua amplitude. 

A questão do divorcio renascerá emquanto 
o cas:tmento civil for obrigatorio. 

A Hespanha, paiz tambem de raça latina 
e cuja_legidlação influiu muito sobre a brazi
lcfra. porque as primitivas colfocçõBs de 
leis portuguezas foram copiadas das lei.,i d-às 
Siete Partidas, do rei .(\.ffonso, o Sabio, que 
governou mesmo em Po1•tugal durante 80 an
nos e foi sob o dominio de um dos reis desse 
paiz que se fez essa ultima collecção, que 
rege no Brazil, a Hespanha - repete - em 
principio,1 do seculo X VII exp_erimentou essa 
mesma tormenta que o Brazil está experi:-
mentando, 

Proclamada a Republic1, em pouco tempo 
estabeleceu-se o casamenb civilobrigatorio. 

Planearam o divorcio e, mais do que isso, ·· 
tornar sem effeito os casamentos feitos pe
rante a Igreja. 

Restabeleceu-se a ordem ·ou a desordem, 
como se queira, com a restauração da mo
narchia, e os políticos hespanhoos julgarãm 
dever tomar o compromisso de legitimar os 
éa.sarnentos feit::is illegalmente, emquanto 
vigorou o casamento civil obl'igatorio. 

Esses casamentos feitos illegalmente e:·am 
numerosos. 
. Alli cleu-s1 a m:1sma cousa qne se veri
ficou aqtti'na Capital,, na c:.ttholica Minas, 
cm S, Paulo, em toda a parte, emfi.m, onde 
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numerosos casamentos foram celebrados pe- ainda. o Papa Leão XIII expedia uma enc}"
rante a Igreja, abandonando-se o civil. clica magniftca.,dizendo que, como contracto, 

Mas o legislador hespanhol 'foi além : es- a lei civil tem todo. o imperio para regulal-o 
tabeleceu que,da data da nova lei em deante, e a Igreja não tem outro dever sinão oba
o casamento seria celebrado por duas fór- de~er a es.~s prescripções_, u!D~ voz que não 
mas, segundo a vontade dos conjuges: ou attentem C0!1,tra os . pr!nº!P~os que ella 
perante a Igreja, segundo a.s disposições manda respeitar, da mst1tuiçao, como um 
desta, que tinham sido adoptadas por lei e dogma. . . . 
vigoravam como legislação do paiz, ou pe- . ~ém disso, é sabido, pelas the~r1as dos 
rap.t~ o offl.cial do registro civil, o que con- JnrISCOnsultos e até do_gral!_de ~av_1gny_, que 
st1twa ? _casamento, !mpropriamente, cha- p-~as~mento tem relaço~ tão _!ntu~ia;~~nte . 
:mado cntl ; e esta legislação, com modifica- enlaça~as. CO]!l as propnas rel~oes Jur1d1cas 
ções apropriadas. :passou P,ara o Codigo Hes- que é 1mposs1vel fazer a selecçao. · 
panhol; o qual hoJe adm1tt0 as duas fórmas E', portanto, o casamento uma instituição, 
de casamento. é um dogma.; é uma instituição jurídica é 

Assim se tem conseguido impedir a.Ili O uma instiiuição moral, e é, sobretudo, u:Ua 
divorcio, não que não appareçam tentativa!'<; instituição social. 
mas, como o casamento é celebrado, segundo Diz-social-porque, sem o casamento,.não 
a fórma que os conjugas escolhem, ·os paes, ha fl!,milia.,sem famili11. não ha população,sem 
na sua maioria, escolhem a. da Igreja e esta. população não ha. soberania, não ha Estado, 
não admitte o divorcio, a. questão não tem não ha exercito, não ha arma.da. 
tido o interesse pratico que poderia ter em Portanto, é preciso recorrer ao casamento 
outros pa.izes. pa.ra manter a perpetuidade de raça, e esta 

Vejamos agora. quanto a nós-diz o orador. perpetuidade, diz . a physiologia moderna, 
Primeiro que tudo, em boa e rigorosa a.na- que tem a.pura.do este capitulo, está mais 

lyse, não é verdade que o casamento civil garantida com a monogamia catholica do 
fosse estabelecido no Brazil por um decreto que com a promiscuidade dos sexos, com os 
do Governo Provisorio e adoptado pela Con- amores livres, com o divorcio, com essas 
stituição da Republica, porque o casamento polygamias disfarçadas, que não são simul
que sempre existiu aqui, segundo as pre- taneas, mas são succe3sivas. 
scripções da Igreja, foi em todo o tempo Está provado que a mulhe1· que só tem um 
regulado pela lei civil. marido é mais fecunda. do que aquella que 

O orador chama casamento civil o casa- tem muitos, e que- o homem qtie tem uma 
manto que é regulado pelas leis civis e cole- só mulher procrêa e educa os filhos melhor
brado pela aut.oridade que o poder civil mente do que a.quelles que toem muitas. 
indica. 
~ ora, os casamentos no Bl•a.zil sempre Assim parece, porque nos paizes onde se 
se acharam nesta categoria ; foram sempre vff.'ifica. a monogamia a respectiva popula
celebrados em virtude das disposições do ção cresce, duplica, e nos cpaizes que ainda 
Concilio Tridentino, que estabelecia regras admittem a polygamia, ou simultanea. ou 
que a constituição do arcebispado da Bahia disfarçada., a população conserva-se esta.cio
tra.nscreveu e a.doptou nas diff'orentes dioce- narla ou decresce, como acontece nos pa.izes 
ses do Brazil, porque então as poucas que musulmanos, nos pa.izes do Oriente em geral. 
existiam eram suffraganeas do arcebispado A indissolubilidade do casamento, consa-
da Bahia. grado corno sacramonto,estâ fóra de quostão; 

Ora, a Igreja, até a palavra do seu Divino como instituição moral, está olaro que as re
Mestre, considerou o casamento debaixo de lações dos conjuges serão tanto mais mora
um duplo ponto de vista, como sacramento lizadas quanto maior for o respeito que um 
da Igreja e foi isto que deu realce a. e.lSa in- possa ter para com o ouko, a mutua aJfeição, ú 

stituição, que tinha chegado ao ultimo grão Ora., esta estima e affeição, esta. com
do aviltamento no mundo antigo, a ponto munhão é maior na monogamia qno na 
de, como disse Juven&l, as mulheres, em polygamia. 
Roma., contarem os annos pelos marido~ que Admittido o divo1•cio, ahi vem a polygamia. 
tinham; e, além disso, a Igreja considerou o successiva. 
casamento como uma associação de afl"eições, Como instituição social, a physiologia. de
de interesses, de relações sociaes e até do monstra que é ma.is util, mas este ponto 
relações moraes. E' um ponto de vista. muito sociologico não nos compete discutir, porque 
largo, como são todas as instituições da di- pertenceria. mais a um congresso do socio-
vina religião. logos. 

Ora, como tal, corno contracto, a Igreja Devemos considerar a questão sob a. faco 
ê a. :primeira que enein11, o ha voucos. :i,nnos juridi!m, o ~ol,J este aspecto não 1.1a dµvid~ 
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que o casamento, quando as partes o con
tractam, é perpetuo. 

Mesmo nos paizes em que admittem o 
divorcio, elles são contrahidos, na intenção 
das parte11, com intuito da perpetuidade. 
Nesses mesmos paizes, si vingasse a emenda 
do illustre relator, seria nullo o casamento 
que dous indivíduos de sexos differentes cop.
trahissem por dous ou tres annos, porque o 
casamento é contrahido sempre com a in
tenção de perpetuidade. 

o contracto que assim fizessem seria tudo, 
menos casamento. 

o SR. COELHO RODRIGUES-Locação de ser
viços. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Mesmo quando 
ha o divorcio, o casamento é celebrado na 
intenção da perpetuidade, e é isto o que lhe 

·d.â algum respeito e mesmo póde gerar 
alguma affeição. 

Ora, o que a lei veda aos conjugas es
tipular como condição de sua união, a lei 
.do divorcio vem conceder depois, pBrmit
tindo que elles se declarem saciados de viver 
juntos, qua.ndo·ha entre elle,s incompatibili
'dade de humores. (Riso.} 

Sempre ouviu dizer que dous iguaes não 
fazem liga, de modo que suppunha que 
quanto mais desiguaes melhor fariam. Mas 

·os pa.rtidarios do divorcio dizem que não. 
(Apartes.} 

A phrase aqui é-mutuo consentimento, 
, O SR. ANIZIO DE ABREU.-O projecto não 
admitte o mutuo consentimento. A emenda 

· que V. Ex. está discutindo, que foi apresen
tada, não falla nelle. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Discute o ar
tigo mais radical que dissolve o vinculo. 

O SR. ANIZIO DE ABREU dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Falla deflses 

doutores do divorcio, on melhor, desses 
franco-atiradores do casamento. Em these 
ha de discutir o projecto e a emenda de S.Ex., 

· porque não vem aqui para outra cousa. 
Está passando pelos pontos mais geraes. 
Foi apanhado de surpreza e o seu discurso 

de hoje seria sobre outra cousa ; mas, 
precisa discutir este ponto que se vae votar 
e dar-lhe desde -já os seus golpes. 

Como dizia, é o mutuo consentimento. 
Ora, neste mutuo consentimento, ou haja 

-incompatibilidade de humores, ou dê-se o caso 
que se der, porque S.E:sr.suppõe que as causas 
que consigna não envolvem esta e o orador 
affirma que envolvem, S. Ex. contempla· as 
sevicias e injurias graves. 

Si o marido esbordoar a mulher todos os 
dias, virá logo o desejo por parte della de clis
solver o vinculo e tudo se reduz a esta in
compatibilidade de humorBs. 

S. Ex,, porém, falla em igualdade, estabele
cendo o caso do adulterio ; mas, si abrir 
esta lei verá que está de accordo com a lei 
penal. (Apartes.) 

O que é adulterio por parte do marido~ 
E' ter càncubina teúda e manteúda ; e o 
que é o adulterio por parte da mulher 1 -
E' incorrer em infidelidade. 

Eis ahi a desigualdade. (Apartes.) S. Ex. 
deixa o marido livro aos ventos e a pobre 
mulher encarcerada. 

o SR. ANIZIO DE ABREU dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mostra que 

não pôde estabelecer a igualdade. O divorcio 
começa pela separação, e nesta o que se dá i 
A mulher sáo do domicilio conjugal e é 
mettida em uma casa de onde não póde 
sahir . 

Eis a desigualdade. 
S. Ex. quer comparar, quer estabelecei' 

uma igualdade impossível, contraria á na
tureza das cousas. Pergunta : o adulterio 
comettido pelo -homem tem a gravidade do 
comettido pela mulhe1• 1 

o SR, ANIZIO DE ABREU- Esta hypotlrnse 
está aventada no pa1•ec01• e discutida. -~ 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Mas s. Exq 
não foi ao amago da questão e não pódo es
tab3lecer esta igualdade; (Apartes.) S.Ex. 
esqueceu as palavras com que o illustre· 
Montesquieu no seu Espírito das leis, dis
cutindo o assumpto, diz que não é possível -.i.,,...., 

equiparar as situações em honra da mulher~ 
porque a que commette este delicto pratica 
um acto de impudor muito mais grave do quo 
o commettido pelo marido adultero, acto de . -
impudor que a torna impropria para todo o !. ., 
sentimento elevado. 

A propria. natureza fez com que esse 
delicto deixasse em seu corpo os signaes 
que não deixa no corpo do homem. 

E, por ultimo, vae dar ao marido ·filhos . 
que hão de ter o seu nome, que hão de 
·ser sustentados por elle, ao passo quo o 
delicto do marido não produz taes effeitos. · 

Não ha contestar. ija uma separação 
profunda entre o delicto de um . o o delicto 
de .outro. 

o SR. ANIZIQ DE ABREU-Tem sido muito 
contestado o varios povos teem acceitado no 
pé de igualdade em que eu colloco. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Quer fazer 
iguaes duas ch.1.sses diiferentes, quando a 
verdadeira igualdade consiste em tratar des
igualmente a seres desiguaes. 

Outro caso é o. de sevicia e injm•ia grave. u 
Isto é delicto eminentemente masculino, 

mesmo porque nenhum marido, si fosse 
seviciado, viria queixar-se. Só mesmo a 

J 
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mulher, victima das sevicias, vae quoixar--so 
do marido. · 

Outro caso é o abandono do lar domestico 
durante dous annos. 

Outro dolicto .mascuLno, porque,,quando a 
mulho1• abandàna . o mal'ido; o ,Codigo 
arma o marido do· direito do ir buscai-a e 
fazel-a voltar ao'dominio conjugal. Só o ma-
1·.do pôde ab:mdonar a casa. 

Eis a igualdade que se ofl'erece. (Pausa.) 

O SR. AtiIZIO DE ABREU-O ProJecto de 
Codigo Civil não dá esse direito. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Dá e não pôde 
deixai• do d;tr. 

Não se lernb1•a agora em que artigo, mas 
leu isto. (Oepois de consuUm· o Projecto.) 

Aqui ostil. o art. 301: 

« A obrigação de sustentar a mullwr 
cessa para o marido quand" ella se 
ausenta, sem j11;t1 motivo, da habitação 
conjugal e ·recusa voltar. Neste c'.tso, 
o juiz póde, segLmdo as ci:·cL1mstu.ncias, 
orllenar, em proveito do marido a dos 
filho3, o sequeStl'o temporario dos ren
rl.mei;itos da mulher.» 

E, ainJa ha outro mais positivo. Mas 
essa igualdarlc é uma mentira, não ha, não 
pôde havoe. Cada sexo tom as suas vir
tudes, a sua sup01•ioritlade, os seus de-

<-:.feitos. 

O nobre a1üo1• do projeoto incommodou
se com uma palavra de c1ue aqui se serviu o 
que consignou em uma omenúa - poder· 
marffal-dizendo que isso é duro. 

Acha o orador que as senhoras g"stam 
muib da palavra; as italiana::; ,tt·j dizem -
marita·1·-se. 

O Sa. SYLYIO Ro!IIERO - E é portuguez 
velho-maridar-se. 

o S1-t. ANURADE FIGUEIRA - Esta igual
da.do não póde dar-so o qua.ndo se dé.,se 
seria toda em p1·ejuizo das mulheres, 
porque ellas, quo· hoje se distinguem, e é 
essa uma das vantagens qne temn sobre 
os homens, pelas suas quali,lades afl'ectivas, 
se tol·narim umas megeras, que ·poderiam 
seviciar os maridos. 

Isto seria um presente Lle g:egos: conver
tei-as de anjos, que sn,o, om dmnonios, rai·a 
castigo da outra motaúc do gcn01•0 humano .. 
(Riso.) -

Emprega es~a linguagem, nio para fazer 
r;1•; mas, porque esttL convencido di,sso. 

Profundamente catholico como é, fórma 
da unidade da. especie humana o juizo c1ue 
tleve formar. -

Não ha duvida que a mulher distingue-se 
do homem pela sua maior sensibiliclade. 
Ess<t qualidade a torna susceptivel dos sen
timentos os mais sublimes; não ha duvida 
de que ellas são mais capazes desses senti
mentos do q1,1e o homem; ,mas, no fundo, são 
susceptiveis do-:: mesmos vicios ·e defeitos do 
homem, porque ambos são feitos do mesmo 
barro·, pelo mesmo divino oleiro. ' · 

E' assim que na occasião da revolução as 
maiores virtudes foram praticadas pelas mu
lheees, as.;;im como os maiores crimes. 

Mm• Roland teve a coragem de dizer aos 
seusjuizes, qu 1.ndo leram a sua sentença de 
morte: «Tenho muih satisfação em ser 
condemnada porque vou reunir-me aos meus 
amigos, que vóil acabais de assassinar». 

Isto dizia em relação aos girondinos e 
para dizer isto, em um tribunal, ao ouvir 
a. sua sentença de morte, é preciso ser uma. 
heroína. · 

Os senhores membros da Commis.'3ão co
nhecem a historia de Maria Antonietta. 
(Apartes.) ' 

Emfim, não ha duvida que é preciso t1•a
tal-as com aattenção a que teem direito, mas 
não escrevei• romances a pPOposito de Co
digo. 

E' preciso acabai• com es3a evasiva de di
vorcios eigualclade de sexos; eBti claro que 
o divo1•cio só póde pi·ejudicar a parte mais 
fraca, que é a mulher. 

Isto é claro, não carece do demonstração. 
Para tofa a mulher iutelUgente, a insti

tuição é detestavel. 
Mas, como dizia, esta peste de divorcio, 

fundada ou não funda<).a, justificada ou não 
justificada, é uma consequencia forçosa do 
casamento civil. 

Não ha duvida que ·os sectarios do ·casa
mento civil, empl'cgaril -~oda esta sorte de 
argumentos de que o orador acaba de se 
valer o de muitos outros que, em uma dis
cusi!'ã.o regular, podem see allegados. · 

Dizem os que combatem o divorcio que 
elle é contrario êt índole da instituição, que 
desde que o divorcio vigora, bem longe de 
sor um progre3s0, é um regresso, porque a 
humanidade começou pela polygamia simul
tanea, depois passou ti. successiva, depois 
á monogamia tlissoluvel e assim tem mar
chado até chegar a este grão de pe1•
fe;ção da monogamia catholica-um homem 
para uma mulher para toda a v~da na terra; 
dizem mais, que a dis.:iolução desorganiza a 
familia, enf'ra.quece o sentimento de paterni
dade, prejudica a educação dos filhos, faz 
mal a economia social, etc. 

Ma~, emfim, nã,o quer entrar em toda esta 
a1•gumentação, muito procedente, que se faz 
contra o div01•cio: cp1er at~ar-se á. these q_ue 
e3t11,belece1.1 a principio • 

. ' 
(.....J 
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Desde que ao casamento se tira o caracter 
religioso, quo lho garante a p3rpetuidado; 
desde que o casamento civil E! reduzirlo a um 
contracto synallagmatico, o divorcio E! uma 
consequencia forçosa, não ha. maneira de 
conter os espiritos. 

Assim como o casa.monto é formado paio 
consentimento 4,as partes, é desfeito por 
esse mesmo consentimenso e dahi vem que, 
em 11,m paiz profundamente· catholico, como 
é.o Br,tzil, estabelecido qu" foi o casamento 
civil, não ha anuo, no qual anno o Parla
mento não se tenha. occupadó desta reno
vação incessante de projectos de divorcios. 
· NÓ Sena.dó já fora.m rejeitados dons;. na 

Camara. foram rejeitados dous e accoito um, 
mas que não o foi pelo Senado. 

Mas não é sómente debaixo desta fórma 
brutal do divorcio; a quesM tem se rono-
vado debaixo do outra face. , 

Como nem toda a população obedeceu ao 
casamento civil, instituído pelo Governo 
Provisorio e adopta.do pela Constituição e 
tem continuado a casar-se perante â Igreja, 
abandonando o civil, apparocem ahi todos 
os anno., pl'ojectos, qu3ranuo ex5inguir este 
re.:iquicio de cas:i.meuto da Igreja, de c:1sa
mento ecclosiastico, como chamam ; e ·então 
vem essa ·dec<!,ntada que.:1tão que ·tem oc
cupad.o todos os ,wno;; a att:mção da Ca.
mara o que o anno passado a occupJu du
rante t_ros ou quatro mezos, de esmbelecor 
a precedoncia do casamento civil, o que 
quer dizer -:- p1·oscrever o · casamento re
ligioso: 
· Ora, realmente, é galante que um Estado 

que se proclamou leigo, se pr~occupe com um 
casamento perfeitamente nullo aos 'olhos da 
lei, que par.ticuiares celebram entre si á fâ.ce 
da-Igreja! 

Uma questão muito simples, dea:nte dos 
princípios constitucionaes, tem sido objecto 
ile cogitações incessantes ! 

Mas isto o que quer dizer 1 Todos esses 
que votam por essa medida, votam pel9 di
vorcio. 

Como o divorcio tem sido francamente ro
pellido, querem chegar ao mesmo caminho, 
annullando esta ti-ririca, que -ficou a.traz, do 
casamento religioso,· 

Mas, a. que;;tão é sempre a mesma, é a 
questão do 4ivorcio. 

Al:ISim será emqua.nto o casamento civil 
tor obrigatorio. 

Dir-se-ha, porém : como' 
Muito simplesmente ; resµlh da nat1ll'eza 

das cousas. · 
;N~o ha duvida que o cont~acto é feito na 

int_enção da perpetuiclaµ~. · 
Mas, príméiro quCJ tt\tfo', ó que· s5.J con~ 

tr;,,,ctos porpetuos, p.-iranto o direito civil 1 
Yol, V 

• 

Escoimado o casamento do caracter- reli -
gioso, moral, sociologico, que sómentt1 po
deria sustentar a sua indissolubilidade, não 
ha duvida que os contractos pe1•petuos, que 
se fazem, são res1Jluveis, niudadas as oh'· 
cumstancias, quando a intenção, que pre
sidiu a sua formação, vem a desapparecer. 

Tudo é voluvel, mutavel; dividas per
petuas se resgatam, quando o devedor quer ; 
tudo acomp:i.nha as circumstancias. 

Quando um contracto se faz, é per:petuo 
nà intenção ; mas, si as cir.cumstancias 
deixam de ser perpetuas, desapparece a 
perpetuidade. 

Neste ponto, a argumentação dos franco
atiradores é perfeitamente procedente . 

Ellos, porém, vão adeante·: dizem que a 
humanidade tende até para õs amores livres, 
que o casamento é uma instituição caduca, 
ha de acabar! 

A opinião ma.is moderna, que está sm·
gindo ago1•a, mas que ha da fazer carreira, 
porque essa,s idéas fal1:1as füzen;t Ci\l'l'Oira, é 
a de que 0.3 amores livre.1 são o idE!al ela. hu- __ .
manidado, que o casamento é. uma insti- ..---
tuição caduca. • 
_ O casam<mto, se__g-tmfo as idéas éatholicas 

e sJgundo as idéa~ do dieeito roma.no, é -
viri e mulieris qonjunctio individuam vitce 
consuetudinem continens. 

Isto é roalmonto uma idêa antiga, o quo - .. 
n~o-quer dizer que não seja verdadeira; pelo 
contrario: qua.nto mais o mundo caminha, 
ma.is verdadeiras as idéa;, se tornam, porque 
ellas são o seg1•edo da prosperidado•·das 
nações. · 

Em. todos os pli,ize'S, em que o ea.samento é 
insUuição separàda, vê-se a prosperid'ade ; 
começam oi; divorcias, começa a- dissolu
ção, a desmoralização, o enfraquecimento. 
(Apartes). 

Não quer apurar estes pontos que ainda. 
hão de vir á discussão. -

Está fa.Uando incidentemente para preparar 
as cou$as pal'.a. 11, v.otação prelimiaar. 

O SR. PRESIDE~TE-Si elia se der, porque 
a Commis;;ão póde_ reéusar, · 

O SR, ANDRA.DE FmoEIRA.-Estava: no 
ponto de vista do divorcio e dizia que o ca
samento civil traz. naturalmente o desappa
recimento da perpetuidade. 

Estes e outros motivos sociologicos são 'OS
tra.nhoil a legislação ; mas oa homens m 
tão imperfeitos que não é difficil achar .mo
tivo para autorizar e§Jes abusos. 

K;ta Instituição, por .exemplo, . do deba• 
ter-se oro duello é profundamente viciosa ; 
nus tom sua~ vo;ntagen~, porque e.ontem os 
calumniadores; .o o divorcio pó.lo ter sua::1 
vantagen,;i .l?ro.i.!~o.s, · 

• 

... 
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· Elles não deixam de allegar isto e, sobre, 
tudo, a infelicida:de de um ca.sal que sõ tem 
remedia na. sepultm•a, como si todos os mo.Ies 
desto. vida pudessem te1• remedia em outro 
loga.r. Não comprehende outro. 

Já no tempo da abolição diziam na Camara 
os abolicionistas: « Pois, você quer que o ul
timo esc1•avo que entre para a sepultum 
seja o ultimo captivo ? » 

« Mas, isto é assim-respondia-se :fl.ze1•em 
a abolição, o ultimo escravo morto se.'á o 
ultimo captivo. » 

O mesmo se dá com estes casaes infelizes. 
Podem ser cem, mil ou mesmo mais ; mas 
o que é isto para quinze milhõesf 

Não ha duvida que ha estes casos infelizes, 
sobretudo em r,1lação ás mulheres, de quem 
tem mais compaixão, porque, em regra, os 
homens são os culpados ; mas, ha a obri
gação moral e jurídica de support:tr estes 
inconvenientes, porque isto ê um tributo que 
se paga â sociedade que dâ tantas vantagens 
aos que a compõem, e não é muito que um 
ou out1•0 casal soffra. .._ 

Estes males de ordinario são passageiros e 
~om a l'esignação se corrigem, ou, ao menos, 

pe attenuam. 

e 

Em.fim a todas ás razões que o ol'ador ad
duz os secta ·ios do casamento civil ob iga
torio, os divorci~tas, podem oppôi• as suas 
razões; mas ha uma que não podei-ão nunca 
oppôr,é que,dada ao casamento civil a feição 

'- <u1cque deve ter, porque é um facto social, jul'i
dioo, religioso e m01•al, dada. a consagração 
religiosa, nem mais se discute o divorcio, col
loc:i.-se o legislador em umpontoirreductivel. 

A~ra a questão pratica . .. ... Como chegar a estabelecel' o casamento 
civil e consagrai· o religioso 1 

-, 

Perfeitamente, o facto ostá consagrado na 
Hespanha. 
. Estabeleça-se o casamento civil escoimado 

d0 defeitos para se approximar o mais pos
sivel dos costumes e tradições do povo, 
porque naquella lei do Concilio Tridentino 
era considerado o casamento civil lei vigen
te no Imperio. 

Ha. ainda a resolução de 3 de novembro 
de 1827, mandando que as disposições do 
Concilio Tl'identino e outras fossem observa
das como leis do imperio, de modo que o 
casamento celeb1•ado no Bl·azil, pela Igreja, 
era regulado p0la lei civil. 

Era celebrado pelos ecclesiasticos,porque a 
popul<1.ção era catholica e, em vez do Estado 
mandar fazer isto por outras autoridades 
que nã;o dn.vam as mesmas garantias, entre
gou ao clero e deu-lhe autoridade de cele
b,:ar casamentos sem a licença dos bi$pos, o 
que quebrou a doutrina ecclesiastica. 

Pensa que procedeu-se muito sensatamente, 
porque o paiz não tinha., co,mo não ~em hoje, 

pessoas no interior mais habilitadas dp que 
o clero para receber a declaração dos con-
jugas. · 

Vê ahi officl_aes do registro, a quem se dá 
poderes para fazer ca.samenfo1. 

São juizes casamenteil'os contra os quaes 
a unica pena que se impõe é a de 20$ a 200$ 
de multa, como si não fosse facil a qualquer 
nubente pagar esta muHa e escapar pelas 
malhas da lei. 

Mas · o legislador fez bem, o que não quer 
dizer que lhe fosse indiife:-ente o casamento 
pelo clero. 

O legislador de 1827, como os outros, nunca 
abandonou a idéa de dar ao casamento a 
consagração I'eligiosa e foi assim que, por 
uma outm lei, pela lei de 1827, que mandou 
observar o Concilio Tridentino como lei do 
do Imperio, estabeleceI'am-se regras seme
lhantes e ordenou-se que o casamento dos 
acatholicos fosse reconhecido e consagrado 
por uma autoridade ecclesiastic:i. da sua 
seita. 

Nunca tirou o caracter' religioso ao casa
mento. 

Em todas as religiões e em todos os povos 
tem-se procuI'ado colloc:tr esse contracto, 
basJ da sociedade, debaixo da proteccão da 
religião. Q,1 povos teem compI'ehondido 
mstiuctivameme quo, sem essa consagI'a
ção, a idéa de perpetuidade se.ria um jogueto 
nas mãos das paixõe$ dos homons. Só con
servado ao casamento esse caracter re
ligioso é que se resguarda a creação do 
homem, sou de;itino e o das gerações, conser
vando essa perpetuidade que as leis civis não 
podem dar. 

Deslocado dessa base, o casamento civil 
será· sempre um joguete nas mãos das 
paixões dos homens. 

Convirá então proscrever o casamento 
civiU 

Da fórma alguma. Não so estabeleceria, 
diz o orador, por seu voto; mas, enfim está 
regulado, já vem desde Felippe III, tlo le
gislad.oI' de 1827, foi cJnsagrado com fórma 
exclusiva por um decreto do Governo Pro
visorio, depois sanccionado pafa Consti
tuição da Republica: que continue o casa
mento civil. Não vê, porém, que a Consti
tuição ou qualquer outI'a Iei obrigue o le
gislador, no Codigo Civil, ondo o assumpto 
deve :ficar definitivamente regulado, a sel' 
exclusivista e não permitGa o casamento 
oivíl para os que não teem religião, para os 
que querem o tli.vorcio, para os que querem 
hostilizar a Igreja e qualquer culto, para os 
livres pensado_res, para os sectarios das 
doutrinas materialistas, egoístas na moral 
e sectarios do despotismo em politica. 

PaI'a esses seja essa a fórma; mas, ao lado 
desses, seja o legislador condescendente, 
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reconhecendo o casamento religioso,. isto é, Deixa a resposta aos que o escutam, lll~ste 
adapte, como forma de cas'.l.mento, não só o momento. 
civil, mas tambem o 1•eligioso, feito, não já Desde que a lei prohibiu - diz o orador
exclusivament0 pmi.ntl o clero c1tholico, que tivessemos alliança, não tinha o Brazil 
mas perante o sacerdote do qualquer seita. que m:tndar ministro. 
christã, embora seguindo as prescripções da Si perguntardes aos diversos ministros 
lei civil, como acJnteceu sempl'e.. que lá teem ido o que é que elles teem feito, 

Apenasse modific:\ a. forma do contracto. elles não poderão dizer, porque não teem 
Em vez de ser feito por uma forma. ex:clu-. feito nada. 
siya., como é a do casamento civil, pôda ter Um delles andou espalhando papagaios. 
outra fó1·ma, ser feito pe'i·ant!i a Igreja (Riso.) 
catholica ou parante qu:1lque:r mint,tro das Na Europa os papagaio., são aves raras e, 
s iitas dissidentes. quando apanham algum, :ficam encantados. 

Estes, como ofll.cia.es do ragistro,. serão Um desses ministros lavou um papagaio, 
obrigados a abrir assentamentos e commu- que foi muito admirado, e então mandou 
nicar a'.l ragistro geral os assentos que buscar uma carregação, fazendo a distri
flzerem do casamentos como de baptisados e buição a granél. Isto é historico. 
outros actos quo praticaram. Quanto á Belgica, é verdade que o Papa 

As:Jim se concilia a isso é o antimural do não cortou ; mas porque ? . 
divo:ció. Porque o Papa governa mais a Belgica 

Isto que propõe é o qile ha. de mais liberal do que o proprio rei da Belgica. 
e demais concenbneo com o regimen, é V. Ex. sabe que ha alli um partido ca
deixar ás partes a. liberdade de escolb.erem tholico, que tem governado a. Belgica, quasi 
de entre as duas fórmas a que mais lhes que condtantemente, com poucas interru-
agradar. pções, d~de 1830. Esse partido é podero-__,.. 

.A lei civil predominará, porque o sacer- síssimo. " 
d?t~ fará o casamento regulado pela. lei o SR. VERGNE DE ABREU- O clero já go-· 
c1v1l. _ . verna; não quer govern:i,r pelo casamento . 

Já ~eao XIIl o disse claramente nessa o sa. ANDRADE FIGUEIRA_ Qual O paiz 
ency~llca memoravel, a que ha pouco se do mundo onde o Papa tem mais influencia 
refürm : do que na. Belgica i .,.., 

«A Igreja não póde abandonar o casa- O clero todo é nomeado pelo Papa, os·_, 
mento, porque é um sacramento; ella póle, rescriptos do Pap:i, teemexecução sem o bene-, 
porém, e está prompta a receber os regula- placito regio; o claro da Belgica gosa do sin
meiltos que a lei civil quizer impor ao con- gular privilegio de não pagar imposto ao 
tracto. Sómente como ao dogma repugna a J!}stado, é um Estado no Estado. • -> 

solubilidade, as leis civis se hão de confor- Já vê que o Papa não pôde fazer questão 
mar nessa parte.» de casamento, porque sabe que o casamento, 

Tanto -isto está na.a intenções da Igreja.que entregue, como está, ao clero catholico, edtá 
vae apontar um facto singular na historia. em boas mãos. 

Vós sabeis que a Séda Apostolica tem O SR, VERGNE DE ABREU tlá um aparta . 
sido intratavel nesta mataria de casamento 
e com razão. 

E' assim que cortou relações com a França 
por causa da lei do casamento civil, e é 
assim que cariou relações com a Aus'tria 
quando alli se estabeleceu a leí do casamento 
ci v.il. 

o SR. VERGNE DE ABREU - Mas não com 
a Beigica. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o caso da 
Belgioa é dilferen te. 

o SR, VERGNE DE ABREU - Nem co:n o 
Brazil ; houve accommodaçã.o. 

o SR. ANDRADE FIGUÊIRA - Quem cortou 
foi o Brazil, separando a Ig1•eja do Estado e 
depois mandando um .ministro que o orador 
não sabe o que vae fazer perante um Papa 
com quem o Brazil cortá.ra relações. . 

Quem fez mau papsl 1 

• • 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Perdoe-me 
V. Ex.; mas, na · Belgica, ha o casamento 
perante a Igr.eja e desde que o clero, pela 
sua organização, gosa do prestigio axtraor
dinario no animo da população, o Papa nã.o 
tinha motivos para fazer questão. 

UM'A \'ôz-Então o povo brazileiro nãQ tem 
esse mesmo sentim,ento relig;oso 1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Tem. 
O povo do interior do paiz não sabe· si 

isto ~ Republica, não sabe quem é Presi
dente da Republica; mas, sabe quem é a 
Virgem Maria, Je.;us Christo, conhece todos 
os Santos da Igreja ; pois, foi educado na 
religião catholica. · 

O povo brazileiro é tão catholico como o 
belga ; mas, lá ha ver.da. leira consciencia, 
dada a educação que receberam do catholi
cismo hespanhol . 

• 
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Na füilgica, até o sentimento calholico é 
sentimento político, pJrque a grande pa~te 
da população segue o estandarte catholtco 
que ... 

o SR. COELHO RODRIGUES - E ei!tá. quasi 
sempre oom o governo. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - E' gento que 
torn juizo. (Riso.) 

Bern; mas, já nio é sem teI?Pº: va~ fechar 
o pai•onthesis a que o o!mgou o 11lustre 
preopinante. . . 

Corno dizia, a Santa Sé tem sido mtratavJl 
nesta questão; abriu apenas uma. excepçao 
em relação á Hespanha. 

E' o caso da peccadora do Evangelho; a 
Hespanha amou muito a Santa Sé ... 

A Hespanha fez ver ao Papa 9-ue a_ sua 
tradicção catholica, nunca desmentida,_ trnha 
sido interrompida por aquelle furacao da 
-Republica que, felizmente para elles, durou 
pouco; mas, emfim, deixou ve~tigios e entre 
estes a lei do casamento clv1l; porém, que 
ella tinh:i. conciliado as co1,1sas, admittindo 
as duas fórmas· do casamento com os mesmos 

~eitoJ:1, rogidos pela m~sma Jei. civil e o 
Papa, em vista destas razoes, nao mtorrom
peu 1·elàções. 

. O que o orador qu3r para o Brazil, onde o 
povo é, na sua grande m,üoria, catllolico,_é 
est,t liberdade de casamento perante a IgreJa 

.._ c accorJo com as }Jrcl:lcripções da lei c_ivil, 
com a obrigação de se lançar no registro 
civil o acto do ca1amonto. 

Vae mais longe o honrado preopinante que 
fallou • em primeiro logar : lembrou-se de 

._ uma ~edida refel'ente á concur1·encia de ~a
cerdotes de religiões dissidentes no Braztl. 

Não acha. inconveniencia nesta concurren
cia, sobretudo, si elles não vie,·em sós, si pu
deram tambem se casar. 

Elles tambem polem ter igual fac~tldad_e, 
os seus casamentos regulado3 pela lei ct!1l, 
com a obrio-ação de füzerem as declara.çoas 
competentes para o registro. 

Isto é que é ~ibe~da~e; _isto é qu~ é d01~0-
cracia. Fóra daqm, so a mtolel'anc1a ouso o 
divorcio como consequencia de tudo. 

Aqui já. havia o registro civil, no tempo 
d,t monarchia. 

Os padres eram obrigados a remetter e 
.,.emettia.m com.pontualidade os assentos de 
~a.sarnento. que celebravam, para o rt1gisti-o. 

E si o regi.:1tro então fünccionou melhor do 
que hoje, é pJrque os padres se encarrega
vam desta missão. 

O SR. VERGNE DE ABREU-E tinham ni.,to 
interesso. 

o SR, ANDADE FIGUEIRA.~E que tivessem? 
Iiito era licitJ o permittido p:ila. lei da 
Igreja. 

Oxalá que houvesse um pessoal habilita.do 
em todo paiz para a pratica destes actos. 

o SR. VERGNE DE ABREU dá outro aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA.-VV. EEx. náo 

organizaram cousa alguma ; VV. EEx. ~es
organizaram tudo. (Riso.) 

O ora.dor diz que conhece o interior do 
paiz, onde não ~a pe;i~oas. habilitadas para 
estas cougas, sena.o o v1gar10. . . 

Quando v:iajou no interior (ainda ~OJ~ é 
assim), havia o vigario, depois. o sac~r1stao, 
que ajudava a missa., tocava s~no (1:1so), era 
mestre-escola, agente do corce10, lia. as ga
zetas, que chegavam e1:11 reunião, á porta de 
uma pharmacia ou loJa. . _ 

Mas si os senhores nomearem o sach_r1stao 
para ~ cargo de o.ffi~ial de ~egistro, não 
tiram a cousa da· IgreJa; o assim a mesm:i. 
intolei•ancia., que os leva a separar o pa.d!·e 
destas cousas, os levará a separar o sachr1s
tão e lá se -v-ae mais um homem habilitado 
para offi.cial do registro. 

Os mais são matutos, ta.barêos, ou quo 
melhor nome tenham. 

o SR, JULIO DOS SANTOS dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA.- Está enga

nado; chegam apenas os especuladores (riso) 
chegam apenas usse, fmncos atil'adoros de 
casamentos. (Hilaridade). 

o SR. VERGNE DE ABREU dti. um aparte . 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-fütou ·conven

cido de que todos a.quelles que pregam o di
vorcio no Brazil sào especuladorea. (Riso.) 

0 SR. VERGNE DE ABREU-P1·ote~to . 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não precisa 

fazei' protesto; vae explicar-se. 
V. Ex.não é um especula.dor vulgar (riso); 

V. Ex. é um especulador scientifico elas 
theorias do progresso. (Hilaridade.) 

V. Ex. é divorcista por amor da e.spe- · 
culação philosophica, como outros são di
vorciatas por especulação pecunial'ia. 

Eis ahi. 
Acredita que o nobre preopinante está. sa

tisfeito. (Riso. ) 

o SR. VERGNE DE ABREU - Continúo a 
protestar. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Em:fim, é 
difficil ma.nter o sério, quando se trata de 
casamento civil. (Riso.) 

O casamento, como Christo instituiu, é 
que é uma cousa sériá, elevada. 

Jesus Christo ensinou que o casamento 
deve ser indissoluvel e que, não sendo isto, 
não val::J nada. 

Mas, diz,a., quando foi interrompido, que o 
qu,) se pretende actualmente é ridiculo, 
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O projecto mesmo não occulta, como que 
quer fazer sobresahit· o ridiculo, e veja-se a 
fórma com que qui.z imitar a relig'ão ca
tholica. 

Começa-se por declai•ar qual o fim do ca
samento - é um contracto sinalagmatico, 
estabelecendo certa communhão de inte
resses; emfim, essas -filigranas, que ha de 
discutir por miudo. 

Mas, vae passar ao act•J. ~ 
O nubente diz: «Eu F. recebo a vós por mi

nha legitima mulher, emqnanto vivermos» 
E esta diz: « Eu F ..•. recebo a vós por meu 
legitimo marido, emquanto vivermos. » 

Rep3tida a formula pelo segundo contra
hente. a presidente responderá de pé (parece 
que até este momento devia. estar sentado), 
como num trio bufo (riso) : « E cu F ..•. 
como juiz, vos reconheço e declaro legitima
mente casados, desde e::lte momento. » 

(A.partes) 
Ha de discutir este ponto; mas, quer mos

trar o ridiculo. · 
O Juiz diz: « •..•• desde este momento» 

não diz « •.• por toda a vida.» 
Entretanto, os contrahentes disseram : 

« ..•••• emquanto vi vermos. » (Apartes.) 
Elle diz: « Veremos, o mais ficará para 

depois.» (Riso,) 
Já vêem que não se podia traduzir a face 

comica da cous1t de maneira mais expressiva. 
Ahi ficou o ditõrcio-si é pam toda a vida, 

ve1·emos. .. 
Si se queria da.1• alguma seriedade, fallasse 

em noú1e da lei. Desde que ha sentimento 
da perpetuidade, ha a, -s-erfodade. · 

o SR. COELHO RODRIGUES-Estava impli
ci·to - cmquanto fossem vivos. 

o SR. -ANDRADE FIGUEIRA-Mas o juiz não 
queria comprometter-se . 

o SR. COELIJO RoDRIGUES-Tambem o padre 
não se compromette. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Mas o padre 
não precisa accrescentar nada, porque a 
Igroja representa. na terra a perpetui
dade. 

O nobi•o preopinanto com o sou aparte 
recorda uma out1•a phruso que vê no pro
jec'to; recorda este exame na capacidade do 
marido, si 1,cm molestüt incuravel, natural
monte a impotencia, quo é a molestia mais 
incnravel, e o exame pafü saber se tt !meia 
d,\ mulher tem capacidade p:i.ra os fins do 
matrimonio .. 

Isso ahi vem. Siío cousas que ficam sub
cntonclidas o não pr .,ciõam ser postas na 1 JÍ , 
porq uo só trazem o ridículo. 

Está claro que ninguom vae casar sua filha 
sem proceder a ossa in_vestigação; 

• 

o SR. COELHO RODRIGUES-A Igreja poz na 
lei della. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA-A Igreja põe 
em outros termos, não falla cm molestia in
curavol. E si falia cm incapacidade phy::lica, 
não diz quo, antes elo casamento, so ha de 
mandar examinar a bacia e p.isiar atfostado 
de medico, otc. 

o SR. COELHO RODRIGUES-Isto não está lá. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Es\á «lesão 

quo determine perigo de vida.» A incapaci
dade da mulher é essa. 

Só faltava dizer como se havia de fazer 
o exame. 

O cal'acter materialista da loi so-t>cvala a 
cada vü:gula. O intoresse material é evi
dente, basta dizor quo se prohibe a um ho
mem casar, só porqu:i não fez inventario 
do seu casal, e converte-3e isto em impedi
mento do casamento, podendo esto sor an
nullado. E, si não fôr annullado, p:irde duas 
terças partos dós bens, só ficando com a 
terça e perde mais, ipso jure, o mio fmcto • 
de todos os bens dos filhos, sem dependoncia 
de sentença, só polo simple;:1 facto do t•}r 
viola.do essa lei. ~ 

Uma outra mais original: 
Temos uma Ordenação que prohibe a 

viuva quinqnagenaria, á mulher que não 
pôde mais ter filhos, communicar com o 
marido, em s·egundas nupcias, duas torças 
partos dos seus bens. _, 

E' uma lei anomala, que o orado1• accei
tará po~·quo já está estabelecida, mas que 
ó contraria aos princípios geracs, á liberdade 
ci~. • 

Até certo pontõ, so ·justifica, como cor
rectivo contra as especulações daquellesque, 
não podendo formar familia, vão tttraz dos 
bens das viuvas quinqtmgenarias. . 

Mas, o projecto põe a barra adeante ; não 
só a v:i..uva quinquagenaria não poder,i, casar, 
corno nJ caso já ap::mtado, lllêtS, tambem, 
no caso de ter um pae, um irmão, qualquer 
herdeiro. 

A Ordenação dizia «descen·dentes» e o pro-
jeeto eitondeu e diz «herdeiros». . 

·Nio é só a vitiva quinquagenaria ; é tam-" 
bem o viuvo sexagenariu e o orador, como 
sexagenaL'io, protesta . (Riso.) 

Em relação ao homom, não ha limite de 
'id:~de ; a sciencia modica, demonstra (1ue· é 
prolífico até 70 ,urnos ; portanto, cess't a 
razão da loi. Em segumlo logitr, é um mal, 
porque prohibo a e~s.e pobre l10ml'rn, que 
ainfa podia casir-so com uma rapariga de 
15 a.nnos, bene[icial-a. • 

Inhibe-so que e:,tos pobres não tenham a 
liberdade do dL:1por elo c1u0 é seu, para tene
fichr herdeiros a quem talvez não queir'i:~m \ ., 
deixar a sua herança 1 
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.Qual a razão juridica de e:;i_uipttrar-se o 
varão sexagenario á mulher q,uinquage~ 
;na.ria. 1 

' Vae concluir, acreditando que a discussão 
continuará. 

o SR. PRESIDENTE - Peço a V. Ex. o es
pecial obsequio de trazer as suas emendas ; 
ainda tem tempo até segunda-feira. 

. . o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isso é um 
dever de consciencia, pJ1•que não pJdia 
estar aqui assistindo á discussão do c1sa
mento civil sem consignar emenda, que :ti-

. cará como protesto. 
Fallou sem esperar, sem querer, for

çado pela necessidade de ofl'erecer umas 
tantas considerações sobre a preliminar que 

-se vae ventilar, e parece que disse bastante 
para tornar claro que, sem alargar a idéa do 
casa~entp <?_ivil, aquelles que o adaptam não 
se hbertarao desta morrinha do divorcio· 
por_que, adaptado o casamento civil obriga~ 
torio, exclusivamente, não ha maneira de 

• evitar que o divorcio queira romper-lhe as 
""- malhas. (Muito bem; muito bem)'; 

~ O Sr. Presidente - Fica adiada a 
· d.iscu;1~~ão. _A ordem do dia para aproxima 
reumao, dia 11, segunda-feira, é a conti
nuação da discussão do parecer do Sr. Anizio 
de Abreu sobre os arts. 218 a 411 da parte 
especial do Projecto. 

"" -== Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

'- ' 

. 23ª ':REUNIÃO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Presidencia do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião es
tando presentes os Srs. Seaka, F. Tdlen
tinó, Sá Peixoto,· Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Anizio de Abreu. Frederico Borges Oa
J.UUlo de Hollanda, Araujo Góes, José Mon
jardim, Sá Freire, Oliveira Fig tie'redo, Her
menegildo Moraes, Alencar Guimarães e Ri-

.: vadavia Corrêa (15). -
Faltam, com causa pa1•ticipada, os S1•s. Ta

vares de Lyra, Teixeira de Sá, Sylvio Ro
mé:o, Azovelo Marques, Alfred,o Pinto e 
Benedicto de Souza (6). ' 

Dos convidados pela Commissão compa
recem os Sr':l. Clovis Bevibqua, Coelho Ro
drigues, Andrade Figueil·a, Alencar Ara
ripe, Lima D·.'uIIJ.mond, M. F. Corrêia, Sal
vacJ.o:r Moniz, Solidonio Leite, Tol'l'eS Netto, 
Carlos Perdigão e Fabio Leal. 

E' ;!da e se~ debate ap:provada a acta da 
reuniao anterwr. 

Vem á mesa e é mc1.nd.ado a imprimir para 
a v0tação o pa1·ecer do S1•. Frederico Borges 
sobre as ementlas apresentadas aos arts. 97 a 
217 da pa1•te geral. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer c:o 
S1•. Anizio de Ab1·Ju sobt·e o « direito de fa
milia »-pal'te especial, arts. 218 a 411. 

São lUas e postas em discussão com o pa-
rece-e as seguintes · 

EMENDAS 

No art. 221 onde diz-se : dous mezes se
guintes diga-se tres mezes seguintes. 

No art. 243 substituam-se as palavras :
e as testemunhas serão tres oii quatro si um 
ou ambos bs contrahentes não souberem escre
ver- pelas seguintes: -Si um ou ambos os 
contrahentes não souberem escrever, o casa
mento se realizará na casa das audiencias, 
e na presença de quatro testemunhas, salvo 
o caso do art. 252 (molestia grave). 

No art. 266 supprim,i-se: - ou diploma
tico. . . ou legação. 

O art. 329. Supprima-se. 
No art. 396, n . 4 onde diz-se: dous, diga

se: quatro. 
Sala da Oommisoão, 11 de novembro de 

1901.-M. F. Correia.-F.· 'Tolentino. 

Emendas ao L. 1° da Parte Especial. 

Ao art. 226, ns. 3 e 5-Refundam-se nos 
seguintes termos : o· adoptante com o con- · 
juge do adaptado e este com o conjuge do 
adaptante ou com o filho sobrevindo a este 
ou á mãe adoptiva. 

N. 10. Supprima-se: não é impedimento 
e está satisfeito com a exigencia do art. 219, 
§ 40, ' 

N. 12. Supprima-se e bem assim as refe
rencias a elle feitas nos arts. 272, 287 
e 328. 

N. 14. Supprima-se e as referencias dos 
arts. 272, 289 e 328 . 

N. 15. Supprima-se e bem assim as refe
rencias a elle feitas nos artigos segu'.ntes: 

Aos arts. 231 e 232: Supprimam-se. 
No art. 235 inclua-se o agente do Minis

terio Publico como pessoa competente para 
oppor impedimentos ao casamento, como é 
competente para promover a sua annullação. 

No art. 240, em vez de a m'd fe não se pre
sume - diga-se ; presume-se a boa fe, etc. 

No art. 247, supprima-se do termo do ca
samento a declaraçtío obrigatoría dos filhos 
havidos antes, deixando-os livres ás :partes 
contracta~tes. 
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No art. 249 supprirnam-se as ultimas pa- Art. 320. Substitua-se pelo seguinte : A' 
lavras ou o legal estabelecido no Tit. 3° etc. mulher compete a direcção e a adminis-

Supprima-se o art. 251. tração do casal qu.~pdo o marido fop judiei-
No art. 257 elimine-se o n. 3.- almente declal'ado interdicto, ou media.ate 
No art. 274 suppl'imam-se as ultimas pa- autorização judicia,] estiver ausente em logar 

lavras ou por seus herdeiros até o fim. remoto ou não sabido, ou encarcerado por 
No art. 275 eliminem-se as palavras antes mais de dous annos. 

de annullado. Paragrapho unico. Para alienação dos im-
No art. 278 supprima-se o final salva adis- movei:; do ca~al é indispensavel autorização 

posição do art. 328 n. 2. especial do juiz. 
Si p:1ssar o art. 284, que é t~e processo, Art. 323. Substitua-se por este : Os actos 

em vez de acção summaria diga-se acção or- da mulher, auturizados pelo marido, obri
. dinaria, na qual sera nomeado curador que gam todos Qs bens do casal, qualquer que 

o defenda. · seja o regímen matrimonial. 
Art. 287. Substitua-se pelo seguinte: o Arts. 326, 329 e 331. Sub:1tituam-se. pelos 

viuvo ou a viuva, com filhos do conjuga fal- seguintes : 
lecido, que se casar antes de fazer inventario Art. Os nubentes podem contractar como 
do casal e dar partilha aos herdeiros, per- lhes aprouver sobre o regímen de seus bens 
derá o ô.iroito ao uso fructo dos bens dos 
mesmos :filhos. nasociedade conjugal. 
· Arts. 288 e 289. Supprimam-se. § l. 0 Taes convenções deverão ser cele-

Art. 290. Substitua-se a penalidade ligeira bradas antes de efl'ectuado o casamento e na 
alli designada para infracções aliás grave~ conatancia deste não poderão ser revogadas, 

alteradas ou modificadas. 
pela penalidade em que o réo pôde incorrer, § 2_0 Não terão validade si não forem cele-
comminada no Codigo Penal em processo cri-
minal a que deverá ser submettido, accres- brados por escriptura publica, e :ficarão sem 

t ., d , · d effeito, si não se seguir o casamento. _,.... 
cen anv.o-so a per a do emprego e multa e § 3~ o Si forem declaratorios· ou limitativo$ 
100$ a 500$000 

No art. 291, em véz (e na mesma multa da communhão legal, não valerão sem que 
diga-se nas mesmas penas. so especifiquem expressamente quaes os bens 

No art. 302 ;n. 1, em vez de communs di- presentes ou futuros; serão incluidos nella, e 
ga-se do casal e accrescento-se 110 :final si forem exclusivos da commnnJ1ão, não va
qualquer que seja O regimen dos bens do casa- lerão sem expressa exclusão da ,communhão 
mento. e sem estimação. · _, 

No art. 305. Supprima-so. § 4.º Não produzirão ofl'eito para com ter-
No art. 317 n. 5 accrescente-se no fim e ceiros sinão depois de lançados nó Registro 

ntío sejam immoveis. Geral do, domicilio dos conjuges. 
No art. 318 elimine-se O n. 7_dp artigo an- No art. 332, accrescentem-se aos be~s-di-

tccedente. reitos e obrigações. 
No art. 320 paragrapho unico in fine em No art. 333, n. 3 elimine-se a ultima parte 

d d. d bem assim os herdados, etc. até o fim. 
vez e communs 1ga o casal, si passar tal No art. 337 substituam-se as palav.ras ttlío 
qual. 

No art. 327 em vez do prohibitiva ou im- podera mais até o :fim pelas seguintes: ces-
pei-ativa diga-se rigorosamente ob,·igatoria. ~ará, a responsabilidade de cada um dos --~ºn.-

Art. 328. Substitua-se a ultima parte desde J~ges para com os credpres do outro ]?OL eh-
as palavras ea:cepto para pelo seguinte : _vida por este con_trah1da. 

Paragrapho unico. A viuva maior de 50 Art. ~38 Supprima-se. 
annos, que tenha descendentes successiveis, Substitu~m-se os arts 339, 340, 341 e 342 

· não poderá communicar com o marido as pelos seguintes : 
duas terças pa1·tes_ dos bens que possuia ao Art. No regímen da communhão parcial 
tempo em quo concertou de se recasar nem ou limitada, entender-se-hão comprehendi
alheal-os por qualquer titulo. dos nesta os bens especificados nO'contracto 

No art. 310 accrescente-se e em gera.l antinupcial, os quaes se regerão pelas roes
todos os actos para que a não habilite lei ero- mas regras dispostas para a communhão 
pressa ou o contracto anti-nupcial. uni:versal. 

_No art. 311, om vez do tambem diga-se Art. Os bens exceptuados da communhão 
assim : pactiéia seguirão as leis do regímen oure-

No n. I, em vez de salvo si o regimen for gimens que os conjugas houverem adoptado. 
o ~a reparação, diga-se qualquer que seja o Art. 345. Supprima-se. 
regimen. Art. 346. Accrescente-se no fim: não sen-

No n. 2,. supprimam-se as palavras man- do immoveis. 
tida a clausula ate o fim, Art. 348, Supprima-se. 

V 

"' ., 
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Art. 355. Supprima-so, bom como as 
emendas ns. 356 e 357. 

No art. 360, substituam-se .as ultimas pa
lavras da separaçcio por estas outra1 d1i com
munhão. 
. Arts 386, 387 e 388. Substituam-se pelo se

guinte: 
Art. Si o marido, como procurador con

stituído para administrar os bens parapher
naes ou particulares da mulher, for dispen
sado por clausula expressa de prestar-lhe 
conta~, será sómente obrig·ado a restituir os 
fructos existentes ao tempo errf qne lhe for 
retirada a procuração ou se·di1isolvor a so
ciedade conjugal. 

Art. 389. Substitua .. se o primeiro periodo 
pelo seguinte : Qualquer que sejn. o regímen 
dos bens de casamento, etc. 

No art. 393, supprimam-se as ultimas pa
lavras: q_ualq_ucr que seja o regimen matrimo
n-ial. 

Art. 396. Supprimam-se os ns. 3 e 4 e 
bem assiri1 os subseguontos artigos, que .tra
tam do processei (lo divorcio por mutuo con-

~ sentimento. . 
. No art. 405, supprimam-se as palavras: 
mas não restabelecer o regimen dos bens etc. 
até o fim. · · 

Rio, 11 do novembro do 1901.-A.Figueira, 
~F. Tolenlino. 

e:. ~ Art. 226 . .. Depois <lo n. 8, accresceu-/i0-s0 
óutro para incluir: «Os que, por qualquer 
motivo,·não forem capazes do dar consenti, 
monto ou não puderem manifestai-o de modo 
ineqdivoco. 

Art. 246. Em vez de E ou F como juiz, 
diga-se: E ou F, em nome da lei. · 

Art. 247. Substitua-se polo ad. 229 tlo 
Projecto primitivo. 

Art. 2.29 do Projecto primitivo: 
Em seguida, o offi.cial escreverá no livro 

do registro. o termo do acto, no qual, além 
dos dizeres necessarios para a desctipção de 
q1:1anto houver occorrido, se mencionarão: 

1°, o regimen do casamento; 
2°, o nome da testemunha que o assignar 

a rogo do contrahonta que não souber ou 
não puder fazel-o. 

Art. 281, n. 3. Supprimam-se u.s palavras 
-incuravel ou, dizendo-s1 : moleotia grave e 
(ransinissi vel. 

Art. . 377. Diga-se : O regímen d,t com
;munhão universal import,t communicação 
de todos os bens presente.; o fu uros dos con
juges o ns SLms divídlts pas8ivas, feitas as 
excepções constantes dos artigos soguint,es. 
-Clovis Bevifo!J.ua.-SdPeixoto, 

O Sr. Coelho Rodrigues (il) -
Começa dizendo que o curso da discussão, ha
vida na sexta-feira ultima, leva-o a mudar 
o plano, que havia traçado ás observações, 
que vae-fazer. . 

E' assim que so vê obrigado a tomar em 
considemção, antes de tudo, o casamento 
civil e a lei qur o decretou, e foi quasi toda 
consolidada no projecto em discusdão, para 
responder ás críticas respectivas, feihs pelo 
Sr. conselheiro Andrade Figueira, porque 
foi o redactor da mesma lei. 

Para isso vae recordar a sua histo:·ia, e as 
circumstancias em que acceitou aquella in, · 
cumbencia do então Ministra da Justiça do 
Governo Provisorio. 

Expostas uma o outras, mostra quantG se 
aproveitou dn. experiencia da Igreja Catho
lica sobre o casamento, e quanto procurou 
fazer menos sensível á transição daquella 
reforma, que esboçou, receiando vel-a sahir 
das mãos de um positivista radical. 

Esta escola, então dominante, ficou tão 
pouco satisfeita com o sou trabalho, que, 
um mez depo's de iniciada a execução doca
samento civil, promoveu a promulgação do. 
decreto n. 521, de 26 de junho, querevogau 
o paragrapho unico do art. 108 do decreto 
n. 181, de :,,4 de janeiro de IBD0, pelo qual 
se pormittiam aos nubentes as cerimonias da 
sua religião, antes ou de1Jois do acto civil. 

Observa que, ao entregar o projecto ao 
Minisko, ponderou-lhe o perigo que corria 
a Republica incip:ente,ali°l'on+.ando os habitos 
e o sentimentos do povo e a incompatibil.dade 
da nova instituição com n. religião oillcial, que 
cnsinava,como üogma,quc o matrimonio era 
essencialmente um d.o.J seus sacramentos. 

Pensou ·que isto b,istasse para, ao menos, 
adiar a rcl'orma por . lhe parecer tambem 
impraticav'el e inopportuna a abolição da
quella religião, que, não obstante, poucos 
dtas depoiii foi abJlida, com sciencia, pacien
cia e applaurn de muitos d0s seus mais dis
tinctos prelados, segundo asnoticias, que re
cebeu cm Poços d.e Caldas, onde então se 
achava doente. 

Isto posto, pergunta o orador, como se po
detia mantór o matrimonio sacramento, 
como base da familia legitima, depois de le
galmente abolida a religião, que o consa
grnva, e o que podiam fazer os simples -fieis 
contea est,i abolição, quando os chefes ospi
rituaes a acceitaram, som se insurgirem 
contra, os seus pastores, antes de se I'0volta-
1·em contra o sou Governo ? 

Esr,e, por conseq1rnncia, depois de expedú 
o dec1·. l 19 A, de 7 de janeiro de 1890, que 
aboliu a. religião u!Iicial, de accordo com os 
nossos hispos, Mnlm não só o direito como o 

el Esle. discurso não tc,i revista pelo orador, 



CODIGO CIVIL 131\AZILEIRO 

dever de instituir e regular o casamento Vae agora tratar do casamento em si 
civil, como baso, que ficou sondo, da consti- mesmo e sento nesta ma.teria achar-se em 
tuição da familia, que foi e ha de ser sempre divergencia com quasi todos os preopinantes, 
a base das sociedades civis e politcas, p·n•que porque não o considera contracto, nem acto 
os sous elementos não são Oij individuas iso- religioso, nem acto civil, mas um fu.cto ju
lados e incompletos, como orgãos da rupeoie, ridico nece:3sario á conse1•vação e ao aper
mas as familias. E como operou o Governo feiçoamonto da especie e um acto uatural, 
esta reforma? Com eapirito conservador e que p:ecedeu a todas as leis e religiões posi
respeitando quanto poruivel as tradições do tivas, e que ha.de subsi:itir, com ellas ou 
passado. sem ellas e apezar dellas, emqua.nto a hu-

Para .proya.l-o, o orador passa em revista. manidade existir. 
summ,ria as disposições sobre as formali- Deste ponto de vista, o cas:11nento natural 
dados preliminares, os impedimentos e a é o concubinato monogamico; o factor ncces
fórma da celebraQlo do casamento, mos- !'ario das familias. que sã.o os elementos de 
trando quanto se approximam, quando se toda a sociedade civil ou política., e que se 
não confundem, com as da Igreja Catholica formam de dous indivíduos de sexo difl'eren
e, porta.nto, com os habi.tos e com os senti- te, como uma necessiilade natural da sua 
mentas no nosso povo. vida de nutrição e de relação. 

Nos impedimentos encontra-se a distincção Todos os fundadores de religião e de go-
tradiciont\l dos derimentes e dos ·simples- vemo foram humanamente posteriores a 
mente impe.iientes, nos§§ l a 8 e nos outros este facto, o sómente puderam sel-o, apro
do art,; 7° do decreto n . 181, co:·responclente veitando-se delle, co:no o melhor meio 
ao art. 2~6 do Projecto, que, todavia, afas- de conseguirem seus fins moraes ou poli-
tou-se d.aquelle e infe-lizmente em alguns ticos. -
pontos, como por exemplo oro um dos criti- Dahi a disputa constante das religiões e 
cados pelo illustre p1•eopinante, o da annul- dos governos para monopolizar o grande 
lação do casamento do viuvo ou viuva com element'J da vida social e por meio dellt
:fl.lhos, que se cJ.sa out"a vez, antes de fazer dominarem o seu rival, com prejuizo da pa.~ 
o inventa.rio do primeil'o casa.!. pJJ.blica e do socego domestico. 

As penas do decreto 181 eram menos se- E' tempo de cessar esta luta ingloria e 
veras do que as das Ords. e até do que as ratai, porque, si os dous rivaes promov.Jm o 
do Cod. Crim. do Impe:·io para os sone- bem-da humanidade, como pretendem, de
gados, e sempre pecuniarias, como passa a vem cJnvir ambos que o idêal desta é uma. .., 
demonstrar, citando o art. 99 do me.imo mulher para. clda h:1mom, e um maridtr' 
decreto. , para cada mulher e que este idéa.l é confi-r-

Esta malsina.da. lei acabou o legitimismo mado pela natu~eza, que produz com igual
cruel da lei de 2 de-- setembro de 1847, nos dade os dous sexos, quo faz do amor o movcl 
a1•ts. 7°. § 1°, combinado com o art. 8° e da sua união, e que poz o ciume ao la.do do 
com o 18, reconheceu direibs preciosos da amor, para que o marido e a mulher quei
mulher, até então descurados ou pretel'idos, raro t H' cada um à cada outro conjnge e 
no mesmo art. 18 e nos arts. 60 e 94. como seu, o seti com exclusão de todos os 

A solemnidade com que ella ravestiu o outros indivilluos do outro sexo. 
casamento, cm vez de merecer a qualiflca.ção Este argumento a priori do concubinato 
que lhe deu o illustre preopinante, deve ser monoga.micó, cJmo estado natural d·o ho
consit.leradl\ por toJo bJm catholico uma mero e da mulher, é confirmado pela expe
feliz imHaçjo das tradições da. Igreja e dos ri-encia dos povos mais prolificos, que são 
costumes do nosso povo : o que se · prova. exactameD"te aquelles em que elle prevalece 
comparando as duas fórma.s que ello recorda contra 11t· polygamia, apezar desta parecer 
na occasião. mais ravor-avel á. prop;igação daesp:}cie, pelo 

Considera, pois, justificada a opportunida.- exemplo de out1•os animaes inferiores, que 
de e a conveniencia da instituição elo casa- só podem viver aos pal'es ; pelas origens do 
meato civil: o qu_e conced0 seja questiona.- nosw direito e p::ilo bom que füz á ordem 
vel, a este respeito, é a sualegitimidado,por politica. e á. cmrununhão social que todo o 
ter sido decretada por um Governo ProvisJ- o filho tenha um pae conhecido e que todo 
rio, na imminencia de uma Constituinte que pae reconheça seus filhos. 
devia representar um paiz quasi todo ca- Os bastardos, os 'l'Julgo qureaiti,abandonados 
thl)lico. Entretanto, até nisto, a Constitui-' em geral a.os cuidados da sociedade, são 
ção '1:eiu dar razão áquelle governo, si não onus que esta soffee sem dever carregar .... 
houver alguma excepção peeemploria, contl',l. com a cul_pa dos paes desalmadDs, que nao 
a primeiL'a. eleição da Republica, ,~ qual, podem pretendor o direito de lançar sobre 
ao menos, na sua província, foi seria e livre. ella o fructo da s1ti~ concupi:scencfa, quando 
do que pódo dar testemunho pessoal. não dos seus crimes, e não ha m~r i-noon-

Vol, V -1 
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-tivo p:i.ra este do que dispensar o autor dos l te os tribunaes, em cujos casos se1•á adtnis
onus da paternidade e de cuidar da mulher sivel toda espocie de provas.» 
que, fez mãe. . . . _ Regulados desse modo, todos os casamentos 

E certo que em direito o qu~ nao se prova seriam civis isto é conformes ao direito 
·não existe~ que, p~rtant~, o _legi.:;lador nã_o civil, como ~raro as' tres especies reconhe
póde autorizar a rnvest1gaç:10 da patern1- cidas pela nossa legislação anterior ao 
dade sem um facto que lh~ sirva de basa.: o decreto n. 181; a dos ca.tholioos, a dos ca
·que nem ·sempre é facll; mas por isso sarnentos mixtos e a dos acatholicos, re
mesmo elle ~ev~ repellir como absurda'.! gulada pela lei n. 1.144 de 11 de setembro 
·to~'.!s as restricçoes ao ca.s3:mento, is~o é, a de 1861. · 
_uma.o de dous sexos, e~ idade nub1l, que os factos naturaes são a primeira baso 
fot·~m fundados em motivos de ordem su- das relações jurídicas, que os suppõem pre
per10r. . existentes, como as leis positivas suppõem 
. Estará n~s~e caso, pe1•gunta o orador, a essas relações e a necessidade natural satis
cren9a rellg1osa dos nubentes, º1:'- a l?refe- faz-se com um homem para cada mulher e 
l'~~cia que elles deei:n _a uma. cer.imoma re- uma mulher para cada homem, apezar do 
bg10~a, sobre out_ra c1vg., ou vice versa, para que muitos dizem, porque ellas não escre
mamf~starem a mtençao de c~sar-sei Pensa vem a sua historia. cómmum. 
-que nao, e dahi conclua que nem o clero se . , b 
deve insurgir contra O casamento civil, nem A polygam1a, em regra., . assen~a.. . so re 
-o Governo contra ó religioso, maxime em factos anormaes, como o mfanti~1~1~ dos 
um paiz, onde elle pretende ser O repre- meninos hebreus, ~o Egypto, o morticm1? 10s 
sentante de um povo sempre :fiel a uma reli- homens nas guerras, ou :nesmo a ~01Iticc1, 
gião, que foi official até pouco tempQ ·é em do~ vencedores, para dommarem o pa1z eon
cuja abolição legal podemos dizer que elle qmstado, como a dos ara.bes, por exemplo. 
não teve a menor parte. O marido polygamo deixa forçosamente 

...._ De tudo isto conclue que bem fez o Codigo de ter com os :filhos de suas muitas mu
Civil Hespanhol consagrando, ao mesmo lheres o cuidado que teria com os de 
tempo, o casamento civil e religioso, em- uma só. 
bora. restringisse a prova delle á certidão do Dahi, a preponderancia da mãe na direcção 
registro civil no art. 53 ; mas pensa que dos :filhos, donde a.urgiu naturalmente a hy
podemos e devemos fazer mais. pothese do matriarcado primitivo que é 

-,__ Em sua opinião, o Codigo Civil deveria sustentada. por Morgan, Ma.c-Lennan, Bae 
,imitar-se a definir as condições de nu bili- chofen e Kowaleski; · mas o orador prefere 
da.de e os impedimentos e, justificada. a exis- a do patriarcado, com Aristoteles na sua. Po
tencia da primeira e ausencia dos segundos, litica, Platão nas suas Leis, entre os antigos 
admittir a.o registro civil os casamentos e com Maino, Darwin, e Le Bon, citados 
feitos;não só perante o pretor,como os cele- por e ogliolo. Isto é mais conforme á 
brados perante os chef~ da religião de um superioridade natural do homem, e a natu
ou de ambos os nubentes, com duas ou q_ua- reza merece mais fé do que os suppostos 
tro testemunhas, conforme o caso, que assi- testemunhos prehistoricos e divulgados mo
gnem o termo de registro, com os mesmos dernamente. 
nubentes. Disse q_ue o casamento, considerado. em si 

E faria mais : admittil'ia ao registro as mesmo, não era um contracto, nem um acto 
uniões espontaneas, de mais de um ann,o, puramente religioso ou civil; mas um facto 
entre um homHm e uma mulhel' desimpedidos natural e neceSSé.rio á conservação ·e ao 
e nubeis, que justificassem estes factos pe- aperfeiçoamento da especie, e vae proval-o 
'rante a autoridade civil, porq_ue, de facto e com o nosso proprio direito, a começar das 
de direito, quem faz o casa.monto -são os con- defini:fições que delle deram Modestino na 
trahentes e não o juiz, ou o sacerdote, como L. lª Dig. de Rit. Napt. (23,2) as Inst. de 
provam o direito canonico e o proprio decre- Justiniano no § 1 ° do tit. 9° do L. 1 º e a x 
to n. 181, no art. 28. (Dem•etal) do L. 2 T. 23 c. 11, que reproduz 

A essas disposições addicionaria outra a da Inst. com o accrescentamento da pala
igual á do art. 53 do Codigo Civil Hespanhol, vra leg-itima. 
concebida mais ou menos nestes termos: Passa depois a examinar o § 2° da Ord. L. 4°, 

« Os casamentos celebrados antes da ex- tit. 46 e outras disposições da. compilação 
ecução deste Codigo se provarão pelos meios Philippina e do nosso direito moderno, para 

._ estabelecidos nas leis anteriores. Os con- provar o que disse, observando de passagem 
tr.1hidos dopois só se provarão pelas certi- q_ue nenhuma definição do casamento o com
dõos dó Registro Civil, salvo si os livros des- prehendeu tanto de accordo com a natureza, 

.. tas não tive1•0m existido ou si houverem des- como a do jurisconsulto:pagão: ne:tx(mesmo 
ll.ppa.recido, ou si se suscitar contenda:peran- a do.direito_canonico, 
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Dep:>is de provar que o casamento não é Terminado o sentir que uniu os que se 
um contracto, deduz dahi que nem mesmo casaram, elles se querem separar; e a re-
0 civil deve ser dissoluvel, porque a disso- Iigião, a moral e o direito dizem que não ! 
lubilillade do vinculo é contraria a.os fins Mas o direHo pelo processo tem por fim 

• essenc;_aes do acto. pôr em accordo vontades antagonicas, mas 
Não eonhece loi positiva que admitta o quando as duas vontades estão de accordo, 

ca~amento durante certo tempo e o que fosse quando as duas vontades querem o direito 
conteahido com prazo fixo não poderia esta.- não se lhes póde oppôr. 
belecer a communhão da vida nem garantir E vós dizeis: 1Ji1Jei ligados.-Tendes filhos, 
os direitos da. prolã. não 1'0S podeis desligar. 

Esta é parte principal na questão e é Não ha, entretanto, scenas mais crueis e 
principio geral de direito que ninguem pôde mais tristes do que as dos dous que não se 
mudar de vontade em prejulzo dos outros. querem diante dos filhos. 
(L. 75, D. de R. J .) Quando é o amor que liga os conjuges, não 

Já concordou com o divorcio em dous ha lei que os separe; ma:1 quando é o odio 
casos, pela mesma razão por que MoyséS o que os desune, não ha ta.mbem lei que os 
tolerou :· por causa da dureza do cora~ão ajunte. 
dos homens e induzido por dous textos con- Em nome de que condemnar o diveroio, 
cordas do Evangelho de S. Ma.theus, m~s quando o pedir a vontade de ambos os con
nunca o admittiu nem mesmo em benefic10 juges? Em nome da tl'a.dição 7 E' querer 
da fé, pelo chama.do privilegio Paulino, por amarrar o progresso de uma época ao pas
fundar-seno cap. da l" Ep. aos corinthios. sado, é querer fazer"parara humanidade. 

Hoje, porém, pensa que não se deve a.d- O orador vae além: é partidario dos irmãos 
mittil-o em caso algum, porque a no~sa Margarida: A vontade de um coojuge lhe 
jurisprudencia é tão relaxada em relação á b~staria para produzil' o divorcio. 
valida.de do casamento quanto severa com No divorcio por adulterio vê differença. 
os :filhos que não nascem delle. nota.vel, e na.tueal, entre o homem e a mu-.v., 

lher. Basta saber que a honra de um reside 
E cita factos e~ seu apoio. . na sua palavra na sociedade, e da. mulher na 
Da.do, porém,- que admittisse o divorcio sua fidelidade no lar. 

por adulterio, não distinguiria entre o do Lamenta não ter a favor das suas emen
homem e o da mulher, porque sejam quaes das a opinião do autor do projecto, mas tem, 
forem as differenças do resultado, o facto ao menos, a. satisfação de ter em seu favor o .... 
em si é o mesmo, e o devei• de fidelidade é relator do parecer, cujos altos meritos intel--
o mesmo pa1•a _ambos os conjuges. (Muito Iectuaes exalta.. (Muito bem; muito bem.) 
bem, muito bem.) 

O Sr. A.nizio de A.breu começa. 
O Sr. Fausto Cardoso-Diz que notando quo a questão do divorcio tein so

é a primeira vez que comparece ás sessões . beepujado no debate ás demais de que consta 
da Commissão do Codigo Civil; é para defan- a parte do projecto, confiada ao seu estudo, 
der ·a emenda que apresentou a.o Codigo; apezar de serem igualmente importantes. 
emenda que faz obje.:ito de um projecto que Grande estranheza lhe tem causado o rumo 
dorme na pasta da Commissão respectiva do que tem seguido a discussão, parecendo aos 
Sena.do e que constitua mataria de um outro diveesos oradores que t!3em debatido o as
que está sendo discutido na Camara dos sumpto, que não estão em face de um direito _ 
Deputados da Republica Argentina e, segundo constituído, julgamos talvez que estão em 
dizem os jornaes platinos, será em brevo lei um concilio. 
daquelle paiz. O assumpto tem de ser debatido perante 

Sua emenda destaca a clausula do mutuo le~isladores ordinarios que teem uma Con-
consentimento. st1tuição, em que não prevalecem doutrinas 

O casamento tem tres aspectos: o biologi- religiosas. 
co, legal e jurídico. Vae, pois, defender as suas idéas,começan-

0 casamento é um phenomeno natural, é do por dar resposta ao Sr. M. F. Coereia. 
um facto biologico, que se transforma em S. Ex. que declarou ter sido partida.rio 
psychologico. do casamento civil desde o antfgo regímen, 

Duás creaturas q_ue se sentem poderão ser estranhou que o relator não concoedasse 
separadas 1 Imposs1vel. Mas as instituições com a indissolubilidade do vinculo conjugal, 
que ma.is vigor tiv!'lram cahem quando suas e combateu o divorcio como um perigo 
raizes não se nutrem mais nos sentimentos social. 
que as faziam viver. A surpreza..de s. Ex. é que surprehende o 

O casamento é um contracto que tom suas orador. O que os autores ensinam e oe ex-
ratzes no sentimentQ. · emplos demonstram é que o divorcio é o 

-· 

.. 
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corolla.rio logico do casamento civil, assim E si nos menores e mais insignificantes 
como logico é que o divorcio não possa ser actos da vida, não devemos perseverar no 
admittido nos pa;zes onde seja. instituição a erro, desde que delle nos apercebemos, não 
união da Igreja e do Estado. ha motivo para que no acto mais impor-

Deu-se isto com O advento dos Bourbons tante da vida, se füça uma excepção ao prin• 
cm França, quando victoriosa a reação. Pela cipio geral, abdique-se da faculdade de 
voz de um dos seus oradores a Igreja pediu emendar o erro· 
a. abolição da lei do divorcio, como oonse- Si o cl.Samento é, como quer a lei, um 
quencia. de ter O Esta.do uma religião que O acoordo de vontades, está como tudo, su
repellia. jeito ao erro, está subordinado a condições e 

Tanto é Iogico este exemplo, coma O de circumsta.ncias que tcem, fata.lmento, do 
Godet,deante de uma proposta. para.que se re- oxerc3r influencia. na. sua continuidade. 
gula.menta.sse a lei do divorcio, declarando Não pódo comprehender que duas pessoas 
que achava inutil a proposta. por já. estar que constituíram sociedade para. vida. em 
votado o casamento civil. commum, reconhecendo qu:} falharam os 

A Camara franceza achou oohei•ente O si, sous intuitos e,om voz do traduzir o objectivo • 
por _motivo politico ou do ordem adminis- que visavam, converteu-se a socicdado em 
trat~va, foz uma lei especial, adaptou, to- tormento, em supplicio, não possam dis-
davm, os seus pl'incipios. solvei-a. 

Assim, repete, 0 nobre Sr. correia não Não ha. lei, não ha principio de moral que 
foi coherente. possa impedir a dissolução de uma sociedade 

Demais, a indissolubilidade, om sua opi- que mentiu aos· seus fins. 
nião, não é a. garantia do casamento. A um aparte do Sr. Coelho Rodrigues, diz 

O que constitua O casamento y o accordo o orador que comprehendo o a.1•gumento de 
de duas vontades. Qual o objec-tivo f A com- S. E."C. 
munhão de vidas. Pensa o illustre preopin11.nte que a sopa-

..._ O illustrado sr. Coelho Rodrigues disse ração de corpos basta para satisfazer ás ne-
gue não via no casamento cousa.quo O rcv.1s- cessida.dos do casal que, mantendo-se ficti
ti1-1so de caracter etc contracto. Faltam-lhe ciamente unido, jã ces3ou, todavia, do 
os elementos constitutivos dosto, disse s. Ex. existir· 

Recorda quo o relator desta parte do Co
o orador encontrou inciclontemente um digo Civil Frnncez, demonstrou brilhante e 

opusculo do qual leu um trecho ,á Com- iri·efutavelmento que o divorcio era melhor 
'L, -missão. O autor, commentando a opinião de do quo a simples sepa1•ação de corpos que, 

S. Tbomaz, diz que o caracto1• de contracto em vez .de melhorar o mal, aggrav.a-o. 
não pôde sm· negado a.o ca.saiuento,porque as A vantagem do divorcio está cm não ser 
condições e requisitos daquelles encontram-se umJ), lei do coa.cção. E' uma lei- volu~ria; 
neste. é um remedia .para ser usado por quem dolle 

O matrimonio é um contracto social, indi- necessitar. 
vidu~I e politico. . . o que nobilUa., o que dignifica a instituição 

O illush·e Sr. Andrade ~t~Oll'a_ ~,força-se do casamento não 6 a lei, porque esta não 
para accrescentar : e t·ehgtoso, d,,,ano. gera o sentimento, não crea o atrocto, não 

Mas em um rogimon de plena liberdade de ·faz o casamento que é obra de amor, quo só 
cultos - ma.teria,._ reservada ao fóro intimo existe emquanto o amor perdura, que das
dos individuoH-=- o casamento tem de sor a.ppa.rece quando o amor se extingue. 
regulado pela lei civil. A base da estabiliclade da familia está no 

O casamento é um contrac'.o sui generis, sentimento atfoctívo, no amor, na dignidade 
especial, único, mas quom o faz 1 O ele- do individuo perante si e a sociedade. 
manto que constitua a ossencia de todos 01:1 A lei não pôde manter uma instituição 
contractos, isto é, a vontade. que se dissolveu. 

Em uma sociedade do costumes puroii, do Qual o re.roedio da lei i Nenhum ; porque a 
paixões completamente disciplinadas,póde-se separação 6 apenas um paliativo. 
admiUir o <',a.sarnento com esae caracter de O Sr. Fre.deeico Borges lhe a.caba do dizer, 
porpetuidade que o Sr. Andrade Figueira. que a.s infelicidades dos ca..<Ja.ea constituem a 
pensa ser .o unico elemento que o dignifica., excepção o não se deve legislar para as ex-
capaz de assegurar-lho a execução do fim a cepções. . 
que se destina.. Estima bastante este a.parte, que traduz o 

Infülizmeote, porém, a natureza humana unico argumento com qno se pretende com-
não é o que nós queremos que olla seja,,rnas bater a mecllda que está del'en1lendo. , 
o que olla é realmente. Moral egoi;tica esta dos felizes ! 

Os -legisla.dores não podem moldal-a (~ · Como na.o curam as leis das cxcepções 1 9 
fei9ão de calculos, de phantasias.. que é o crime 9 
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Pois não estão cheios os codigos; as consti
tuições de disposições relativas a casos de 
excepção t 

As leis são feitas para cm·ar os defeitos 
sociaes. 

Disse o Sr. Correia, na ultima sessão, que 
a lei do divorcio viria trazer a dissolu'ção e 
citou o exemplo de Ruma. 

A condemnação deste concaito está no pro
prio facto invocado, está nos 500 annos ~e 
lei inerte e que constituem a demonstraç~o 
de que, quando della não houvesse necessi
dade, seria innocua. 

Os horrores de Roma foram devidos á dis
solução dos costumes, e e~ verdade, q~ando 
os costumes são austeros, nao ha necess1dadu 
do divorcio. 

A lei, porém, não é para os fülizes, é para 
os desgraçados. 

O 01·ador entra em longas considerações 
sobre u caracter contractuál do casamento. 

Adoptando a emenda do Sr. _Ad_o~l10 
Gordo quiz apenas deduztr _dit C~nst1tmçao o 
sou logico e inevitavel corollar10, pond.o de 
accordo a nossa legislação com a daquellos 
paizes, onéte se foram rnspirar os legiill'.1-
dores constituintes. 

Aos que combatem o dlvorci_o, como um 
perigo social, em nome da. mor~l, perguu
tar(t si são menos mora.es a familia o a so
ciedade da Suissa, da Holla_nda, da Ingla
terra o do outros paizes, do que us de 
Portugal e de Hespanha i . 

Infelizmente o preconceito, a rotina, o 
habito de respeitar .as idéas feitas e consa
gradas, o cmitume de seguir superficialmente 
a corrente commum das idéas fazem com 
que os que se animam a prég~r, com ~on
vicção o coragem, as novas 1déas, seJam 
chamados do utopistas. 

Citaria os apostolos e o exemplo dt1. Igreja 
si precisasse provar quo a dissolubilidade e.s
teve sempre ligada á idéa de casamento. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente-Fica a dis
cussão adiada pela hora. A ordem do dic1 
para a reunião de quarta-feira, 13, é a 
mesma de hoje. 

T01•minam os trabalhos ás 6 horas da 
tarlle. 

24ª REUNIÃO EM 13 DE NOVEMBRO DE 1901 

P.1·esidencia elo Sr. Seabra 

A's 3 horas da tardo começa a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, Francis~J 
Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Bor-

• 

ges, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, 
Araujo Góes, Syl vio Romero, Monjardim, 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Benetlic,o 
de Souza, Hermenegildo de Morae.3, Alencar 
Guimarães e Rivad.avia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Tavares de Lyra, Azevedo Marques e Alfrodo 
Pinto _(4). 

Dos convidados pela commissão compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andl'a.de 
Figueira, Bandeira do Mello, M. F. Correia, 
Gabriel Ferreira, Torres Neto, Carlos Per
digão, Fabio Leal, Salvador• Moniz, Solido
nio Leite e Lima Dl'Ummond. 

E' lida e sem deb:i.te approvada a acta da 
reunião ant<'rior. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discu,são do parecer do 
SI'. Anizio tle Abrou sobre os art. 218 a 411 
da p.\rte espacial. 

São lidas e postas em discussão as se
guintes 

EMENDAS 

Iotercalem-se no capit11lo 4° os seguintos 
artigos: 

__.,. . ., 

Ar·t. Üil filhos naturaes, cuJt mãe tivC'r 
füllecido, só podem ser reconhecidos pelo _, 
pa.e por meio de processo regular e com au
diencia do ministerio publicJ. 

Art. v reconhecimento do filho menor, 
depois do fallecimento da. mãe, não con,füre 
ao pae illegitiJ,no. o uso fructo sobre os bens 
que o mesmo possuir por herança de sua 
mãe ou por donatlvos do terceiro.-Gabriel 
Ferrefra.-F. Tolentino. 

Emendas additivas 

Accrescente-se ao§ 11 do art. ~6, alte
rada a numeração dos outros para.graphJs: 

§ 12. O homem, que houver deflorado ou 
raptado uma mulher, de qualquer idê!,de, ou 
tiver convivido com ella, ~eírda e manteuda, 
sob o mesmo tecf;o, durante um anno,.em
quanto não a dotar e reconhecor os filhos, 
que della tiver. 

Depois t~o art. 235, art. 235 A: 
O impedimento do § 12 do citado art. 226 

só poderá ser opposto pelas mulheres nelle 
comprehendidas, ou, si forem menores; po1· 
seus curado1·es, ascendentes, irmãos ou tios, 
sob cuja protocção e.3tejam vivendo. 

Depois do art. 262: 
Art. 262 A. Os contrahentes habilitados na 

conformidade do cap. deste tit. poderã.o ca
sar-so em qualquer cdiflcio publico, dm·a.nte.. 

• 

o) ., 
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o dia, em presença de quatro testemunhas, 
lavrando-se, em acto continuo, um termo, 
em que se declare que est:i.s os ouviram pro
nunciar um para o outro e reciproc::i.mente 
as formulas do art. 245. 

§ 1.0 Esse· termo deverá ser apresenta.do 
com as declarâções complementn.res do art. 
dentro de quarenta e oito horas uteis, ao ofli
cial do registro civil, que, d.epois de· lançar 
nelle a data da apresentação, lavrará outro, 
no livro proprio, e na presença dos mesmos 
cJntrahentes e testemunhas. 

§ 2. 0 Os termos avulsos serão guardados 
cJm os livros correspondentes no respectivo 
archivo. 

Art. 262 B. Aos casaes concubinados, <lu
r"m ~e mais de u:n anno, é permittido, justi
fic:i.ndo este facto e que são desimpeiL!os e 
habeis; requerer o registro do mesmo, como 
si fossem casados, independentemtmte das 
outi'as formalidades da celebração do casa
mento. 

§ 1. 0 O requerimento delles não será, 
l)orém, registrado antes de publica.do; como 

.. os proclamas, e durante o mesmo prazo, 
dentro do qual os terceü·os interessa !os po

~"b.erão oppor ao regi3tro os embargos que ti
verem e que serão processados summaria
mente, como os impedimentos. 

§ 2 ° Desprezados afinal os embargos, far
se-ha o registro depois do qual considerar
se-ha legitimado o casal. 
_ Depois do art. 263-0s casamentos ante
riores á execução deste codigo tie provarão 
pelos meios então admittidos. Os contra
hidos depois só se provarão pelas certidões 
do registro civil, salvo si os livros deste não 
houverem existido ou tiverem de.iapparecido 
o:u si a respeito delle houver litigio,em cujos 
casos será admissível qualquer especie de 
prova. 

Substitua-se o art. 450 pelo saguinte : 
A1·t. Os filhos illegitimos, a que se re-

fere o § 12 do art. 226, teem acção contra 
seus paes para o reconhecimento da sua tl.
liação, assim como : 

§ 1°, aquelle3que tiverem a posse con
tinua de filho natural do supposto pae ; 

§ 2°, os filhos de paes casados, segundo a 
religião de ambos, ou sómente de um delles; 

§ 3•, o3 express:i.mente reconhecidos pelo 
pae em escripto particular. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1901. 
-A. Ooelho Rodrigues.-P. Tolentino. 

O Sr. Gabriel Ferreira- S1•. 
Presiriente, serei breTe nis consid01•ações 

,. que ouso expender sobre a parte do Projecto, 
que se acha em discussip. Pouco ou mesmo 
nada poderão ellas contribuir para esclarecer> 

• o ~ebJ.te,porque não são o resultado de gran
des estudos, aos quaes estou impossibilitado 

physicamente de entregar-me por agora. 
Fructos immediatos do tal ou qual senso 
jurídico, que me coube em partilha, o unico 
merecimento que lhes pôde ser attribuido é 
o de serem conformes a verdade das cousas 
e dos factos. 

Começ:1,rei assignalando, como clrcumstan
cia digna de nota,a de ter sido sobre o divor
cio que primeiro se instituiu o deoate, quan
do a parte.do Prlljecto em discussão comp .·c
hende multiplas e delicadíssimas questões. 
Isto prova o grande interesse que tal as
sumpto vae despertando, e o rigor com que 
se mostram disp:istos a pleiteal-o, quer os 
partidarios de sua consagração legal,quer os 
impugnadores desta medida. 

Entrotanto, Sr. Presidente, parece-me que, 
bem ponderadas as cousas, esta questão é 
quasi ociosa, e pôde com facilidade ser re
solvida peremptoriamente pelo Codigo.Basta 
para isso não fazer violencia ás leis Lia na
tureza, respeitar a opinião e o gosto de 
todos e não fechar os olhos á evidencia dos 
factos que quotidianamente se observam. 

Sr.Presidente, a união do homem e da mu
lher,para satisfação do goso genesico, é uma 
n3cessiu.ade phisiologica ioillu"divel, e ao 
mesmo tempo o meio unico que a natureza 
instituiu pai•a propagação da especie. 

Fará obra imperfeita o legislador que não 
considerar este facto por ambos os seus as
pectos, e mais imperfeita ainda si não tiver 
em vista a diversidade dos sentimentos hu
manos com relação á importancia de cada 
um delles. 

Essa diversiLlade é quasi infinita; todavia, 
abstrahindo de differenças secundarias, o 
aggregado humino de que se compõe a nossa 
sociedade pôde ser classificado em tres ca
tegorias principaes e distinctas no ponto 
de vista de que se tratá.. 

A primeir>a comprehende os que eu cha
marei 0:1 religionarios do dever. Estes 
veem no casamento não só um meio pro
picio á satisfação dos gosos sexuaes e da ne
cessidade da reproducçíLo, m:i.s t:i.mbem o 
grande ideal de uma perfeita communhão 
de interesses destinada a sua.visar as agruras 
da existencia. A esta classe de homens cor
responde no füminino a das mulheres ho
nestas e pura~, aureoladas pelo pudor virgi
nal ou enobrecidas pela dignidade do seu 
estado anterior, que toem por dogmas a 
honra e o dever. 

A segunda classe compõe-se dos epicuris
tas e timoratos, que querem a união com a 
mulher corno uma condição para os seus pra
zeres, que não são inteiramente alheios á 
idéa de filhos e podem até desejal-os, mas 
absolutamente não querem convir em re
stricções á sua liberdade, nem assumir as 
responsabilidades resultantes de laço 
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indissoluvel. A esta c3.tegorla corresponde 
no feminino a das mulheres volq.veis e fa
ceis, que collocam á.cima de sua. propria 
honra as phantasias dos seus caprichos e dos 
seus prazeres. 

A terceira. classe compõe-se dos celibata
rios incipientes ou chronicos, que absoluta
mente não se preoccupa.m senão com a S&-'
t _isfação de seus apetites ~omentaneos. 

A esta classe corresponde a das infelizes 
mulheres que a fatalidade do destino trans
formou em uma. quasi mercadoria. exposta 
ao consumo publico. 

Nada mais· natural do que estes tres gru
pos de individuas sentirem-se atfrabidos 
pelas relações de affinidade em que cada um 
delles se acha com o seu correspondente do 
outro sexo, e dahi tres ordens de factos, que 
nem as leis nem a sociedade pódem evitar, 
.o do casamento, o do concubinato e o das 
ligações ephemeras. 

O Projecto, de accordo com o direito 
a,ctual, só encara de frente o primeiro desse., 
fa.cto3; ma;i re!!onhece indirectJ.mente os dous 
ultimos, o que se prova com as disposições 
relativas á legitimação, á filiação illegitima 
e ao reconhecimmto. Eu entendo que seria 
preferivel encarar de frente a todos elles. 

Si tivesm de elaborar um codigo, eu cJ
meçaria esta parte com um capitulo espe
cial que se inscreveria «Da procriação» ou 
outro titulo equivalente, começando por um 
artigo concabido mais ou menos 003 seguintes 
termos: e A lei civil só considera legitima 
a familia constituída por meio do casamento 
regularmente feito; r aconhece, porém, como 
um facto a união do homem e da mulher, 
fóra do casamento~ no intoress3 exclusivo da 
prole.> 

Em seguida trataria do casamento com 
todas as suas condições e etfeitos em rela
ção ás pessoas dos conjugas, aos filhos e aos 
bens, depois trataria do concubina.to, e por 
fim das relações ephemeras. 

Assim positivamente reconhecidas por lei 
as tres fórmas de aliança do homem e da 
mulher, pelas qua.es a reproducçã.o se opera, 
ter-se-hia. estabalecido sobre esta mat.eria 
um regimon tão liberal, que a questão da. 
indidsolubilidade do vinculo conjugal perde
ria a sua razão de ser, uma: vez que as 
partes-ficavam livres pafa constituir a fa-
milia como bem lll~s a.gradasse. . 

Entratanto, si o Projecto nií.o define nem 
delimita assim de modo tã.o positivo e 
dil'ecto o campo de acção a que oa'la um se 
sente mais inclina.do, 1adavia o presuppõe 
aberto, reconhece-o hcitament3, e desde que 
regula e garante tambem os direitos da ~role 
óriunda do concubinato ou do amor hvre, 
não soi em nome de que principio po.iem os 

• 

partidarios do divorcio reclamar contra. a 
indissolubilidade do vinculo. 

Em nome da moral não pôde serr porque 
da moral se mostram elles divorciados desde 
que se dispõem a romper com o voto so
lem.na que fizeram, á sombra do qual se ' 
forma_r~m e cresceram esperanças e sonhos 
de fehc1da.de, que de outro modo não so po
deriam realizar. 

~m. nom~ ~o direito tambem não, porque · 
a.1~diss~lub1hdade do vinculo foi uma con· 
d1çao . hyremente ac.::eita pelos esposos 
quando s1 casaram. 

Em nome da sociedade tambem não pôde 
ser, porque ella só tem ·a perder com a 
desmoralização da familia, que é a sua base 
fundamental mais larga e ma.is solida. 

Em nome do bem estar que a lei deve ga
r~ntir ~ tod?s ainda menos, porque a iei 
nao obr1g-a. mnguem a se casar, e nada im
pede aós divorciados de procurarem fóra. do 
casamento a felicidado que não encontraram 
nelle. 

Repugna-lhes o concubinato'? Acham quo 
e3te estado importa ou induz um certo 
dezar i Mas então não comp:chendo como 
possam querer reduzir o cai.a.menta á. con.;# • 
dição do concubina.to 1 

Penso como o illustra.do Dr. Coelho Rodri
gues que, embora. o casamento tenha uma 
f~ce contractual, nem por isso devo ser con
siderado um contracto na accepção rigorosa 
do termo. -

o SR. ANIZIO DE ABREU - Nem nloguem-
0 considerou tal. 

o SR. GABRIEL FERREIRA~ Como .não? 
O SR. ANIZIO DE ABREU - V. Ex. disse 

«na rigorosa accepção da palavra.> De facto 
ha contracto e contracto. 

o SR. GABRIEL FERREIRA - o que princi
palmente carectariza. o casamento é a na.tu
resa da um voto recipL•oco e pe1·petuo amo1•, 
do mutua e constante dedicação em beneficio 
dos oonju~os e em proveito dos fühos resul
tantes da união que voluntariamente con
trahiram. 

Sr. Presidente, a indissolubilidade do vin
culo, longe de ser uma. condição abi1urda 
como se pretende, tem uma alta. significa
ção moral ejuridica, porque é em relação 
ao homem a ga.1·antia suprema de seus es
forçvs em bem da familia., e em relação á 
mulher o coefflciente da integridade mo1•al 
e phyi:1ica, que olla entrega ao ma.rido e que 
elle jamais lhe poderá. restituir. 

O honrado Sr. Dr. Andrade Figueira, pro
curando demonstrar que só a uucção reli
gio3a pôde revestir o casamento da respeita
bilidade ·que lha é propria, dissa que, uma 
vez estabelecido o regimen do ca~ament~ 

• 

• 



<.; 

92 CObtGO CIVIL BRAZILEt:flO 

civil, o divorcio com a dissolução do vinculo 
era uma consequencia logiaa dcsso insti
tuto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' o a.mor 
livre. 

o SR. GABRIEL FERREIRA - Com o re
speito <levido á. sua alta autoridade, S. Ex. 
permittirá. que ed1·anhe sua propoi!içã.o, 
porquo, si ella fosse rnrdadoira, a logica 
mandaria tambem acceitar outras con.30-
quencias, como o casamento a termo, por 
um certo espaço de tempo, o que S. Ex. cer
ta.mente 1•epellirã, 

O nobre relator do.parecer, cujo talento 
tive a fort:ma de poder admirar desde os 
seus prtrnoiros vôos, fez consistir toda sua 
argumentação a favor do divorcio no ele
mento da. voluntariedade dos conjuges. 

O casamento se faz por accordo de von
tades, e po1• a.ccordo de vontades devo dis
solver-se. 

O SR. ANIZio DE ABREU - Então V. Ex. 
não me ouviu com attençio. Eu fiz diffe· 
rença entre simple.~ contracto consensual e 

~~contracto d!i cas:1.mento,. que deste se difl'e
- rencia por atrectar inter0sses do terc,:,iros. 

o SR. GABRIEL FERREIRA-Não ouvi·o dis
curso de S. Ex., po1•que nio estive p1•osrmte 
á sessão de hontom. Conheço-o pelo resumo 
do Jornal do Commereio e desto foi o que de
)}rehondi, com· surprJZ:l, porque não é ver
àade qne o druacco1•do posterio1• a.nnullo um 
acto já consuma.do por accordo anterlo1•. 

Os S&s. ANIZlO DE ABREU E GUEDELHA 
MoulÚo dão apartes. 

o SR. GABRIEL FERREIRA-Então não com
prehondo. 

O SR, GuEDELIIA Mou&Ão-Na verdade 
não se póde ver o nexo logico de s. Ex. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Pois eu o e,gta
beleci. 

O Sa. TEIXEIRA DE SA-Acho que o casa
mento é um contracto, mas nã.o concordo 
com a sua di:!SOlubllidade, pol'quo elle é um 
contracto perpetuo, qualidade que a lei tem 
potlor para dar-lhe. O Sr. tachygl'apho 
tomo nota deste aparte, porque em um jor
nal já appa1•eceu o meu nome entre os füvo
ravois á dissolubilidade. Considero o cas:1.
mento um simple3 contracto, mas um con
tracto pe1•petuo, porque é uma creaçã.o da 
lei. (Trocam-se varios apartes. O Sr. Presi
dente reclama attençao). 

o SR. GABRIEL FERREIRA - Sr. Pre
sidente, ocasamento envolve a idéa de 
mut,~.as transigoncias e de razoa.veis tol3-
l'a.QClas, 

O individuo que se casa sabendo prévia
ment:i que se prende por um faço indis
soluvel, pondera com reflexão as eonsequen
ci:l.s do p:i.3So que vae dar e predispõe-se 
dosde logo a evitar com seu con::1orte quaes
quer attrictos que possam tornai• insuppor
tavol ou imp.>s;ivol a vida. emcommum. 

Exactamento o contrario se verifica no ro
gimen do casamento diSdoluvel, cm que os 
contra.hentes calculam desde logo com a fa
culdade de desmanchar o laço que os prende, 
si as cousas não correrem ao seu· sabor, ou 
não col'responderem ao ido:1.l do satisfação 
com que sonharam ; e bem se comprehende 
quanto isto contribua para desvirtuar a na
tureza de suas relações intimas. 

E' mal pensado, Sr. Presidente, direi 
mesmo é deshumano, insistir-se em querer 
introduzir em uma instituição tã.o veneravel 
o veneno das más iofenções preconcebidas, 
sobretudo quando não so póde contestar que 
a gr.mde maioria da população brazileira, 
habituada á. harmonia e á paz conjugal, re
pelle com horror uma ta.l inoovaçã.o. 

Assim adernada minha opinião sobre o 
divorcio com a fl'anqueza quo deve haver 
quando so discutem questões como osta de 
gri~'lde inteees;ie social, p:i.sso a lor o . a 
jmtitica.r algumas omendas qno offoroço á 
consideração da. Ulustra.da Commis~ão. 

Todas ollas se de<Jtina.m a aoabar- com 
abusos revoltantes commettidos com appa.
rencla.s lega.os, que a observação dos factos 
o a pra.ticêl. do fô1•0 mais de uma vez me · 
teem dado occasião d'O conhecer. 

Uma diz respeito ao reconhecimento de 
filhos natura.os sem audiencia da mã.e. Con
vém que a lei proteja a· desgraçada. con
dição da mulhor perdida contra os mal in
tencionados que lhe reconhecem os filhos no 
intuito exclusivo de conservai-a. em feroz 
ciptiveiro a que ella se sujeita pel0 receio 
de ver-se separada delles. 

São ma.is frequentes do que se suppõe os 
reconhecimentos feitos por acto exclusivo 
do pae verdadeiro ou supposto, ora com o 
fim de exercer vinganças contra as infe
lizes sobre as quae:1 puzeram uma. vez as 
garras aduncas, ora com o fim do explorar 
em proveito proprio o t1•ahalho della e do.'! 
filhos. 

A outra emenda tem por fim frustrar os 
intuitos. gananciosos dos que reconhecem 
como seus filhos menores cuja mão já não 
existe para contestal'-lhes a qualidade do 
pae, visando apenas Iocuplebrem-se com os 
b:ms desses menores, para cuja acquisição 
nem mllsm·J indiroctamente concorreram. 

A ultima emend::i. danio. à mulher a ple
nitude do patrio poder sobre seus filhos ha· 
vidos de po.es incognitos tem igualm3nte 
por tlm a protooçã.o legal das i~elizes, que 
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accarl'etam cJm todos os cncç1.rgos da ma, 
ternidade e que conseguem, sabc1 Deus com 
que sacrificio.s, crear o.l filhos, contra os que 
se lembram de tomal-os para sou serviçJ de
pois do creados. 

A praxe abusiva, irracional e oJ.ios:1, fun· 
dada, não em lei, ma.s em velhos aviso3 ab
surdos, segundo a qu:il são considerados or
phãos os filho3 das meretrizes para o fim 
de serem dados a soldada ou em tutella, tem 
sido um succed:JJ100 precioso da escravidão, 
utilizado muitas vezes polos que dolla se 
lembram com saudades. · 

E' cer~o qu3 o art. 471 do Projecto diz 
que o filho illegitimo não reconhecido pelo 
pai fica s;b o poder ela mãe; 1111.1.s deixa a 
p01• b abertu. para. a continuação do abuso 
com a res\ricção quo faz em seguida, porque 
cm;ta pouco justificar que tal ou tal mulher 
não tem a capacidade possivel p:ua crear e 
ofacar os filhos. 

Não contesto a procedencia jurídica de bl 
resiricção, m:1s entendo que, em vez d<' ex
pressa, olla deve sor subontrmdida como é a 
do patrio poder d'J pae legitimo que não se 
acha em condições de exercel-o. 

To1•miliando,Sr. Prosidente, o que por hoje 
tinha a dizc.r, agradeço a V. Ex. e â Com
missão a. ))enevolencia. com que mais um1, 
vez me distingnirctm. (íJfuito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Pre~ 
sidente, por motivos ponderosos não me 
foi possivel comparecer ás duas ultimas reu
niões desta Commissão, e não tive, por isso, 
o prazer de ouvir o brilhantissimo debate 
provocado por uma emanda que oITereci 
ao P1•ojecto do Codigo Civil, rela·tiva ao di
vorcio. 

Não tenho o intuito de justificar longa
mente, ne3te momento, ess,•. emenda, por 
dous motivos: 1°, porque a questão do di
vorcio é tão grave e ao mesmo tempo tfo 
complexa, que no limitadis1imo espaço de 
temp:i om que me é licito fallar perante 
esta. illustrada Commisilão, ser-mo-hia mate
rialmento impossível errcarar o assumpto 
sob , todas as su1s faces; 2°, porquo vou 
fallar perante jurisconsultos que jã. toem 
opinião .formada sobre a materia. Quando 
o Projecto do Codigo f9r debatido perante 
a Gamara, então justitlcarei amplamente 
ag_uella emenda. Limitar,me-hei, hoje, a. dar 
uma ligeira respost:J. aos illustres impugna
dores da emenda ; 'e comprometto-me, Sr. 
Presidente, a resumir de tal modo as mi
nhas considerações, que abusarei por pouco 
t'.lmpo da preciosa iittenção da illus6rada, 
Commissão. · · 

Impugnara.m a emenda os illustres41 juri3· 
consultos conselheiros M, F. Correia, Alen

Yol. Y 

• 

car Araripe, Andrade Figueira, o Coelho Ro· 
drigues ;e, como não tive a honra do ouvir 
os discursos pronunciados por SS. EEx., re
ferir--me-hei aos resumo, publicados polo 
Díat·jo do Congresso. Si, porventura., esses 
resumos não são fieis, o que, de resto, acon
tece ordinariamente, rogo a SS.EEx. a alta. 
fineza de fazerem, no decurso das minhas 
considerações, a,s rectificações que entende· 
rem convenientes. 

Sr. Presidente, o S1•. conselheiro Correia 
considerou tormentosa a questão do divorcio 
para a maioria dos b1•azileiros, quo profes
sam a religião catholica, e, appellando para 
as lições- do passado, ponderou quo, emquan
to u.ominaram os bons o tmsteros costumes, 
ninguem se lembrou dag_uclla instituição. 
Para S. Ex., a, instituição do divorcio vae 
provocar a dissolução. dos costumes, e terá 
consequencias funestas, como o evidencia
ram as palavras da bulla arcanum dfoina 
Sii!pientia elo papa Leão XIII. 

Não posso comprehendei', Sr. Presidente, 
e digo-o com a maior sinceridade, os moti· 
vos que tuve o illustre impugnador da. • 
emenda para considerar tormentosa para &; -
maioria· dos braziloiros ca.tholicos a questão 
do divorcio. . 

A emenda que ap1•es,mtei, consagrando essa 
instituição, não affecta de modo algum o 
dogma religioso, nãJ impõe o divorcio aos 
que se acham casados perante a Igrej;;:, 
Catholica, não dotermina que os que re· 
cebe1•em a benção perante o altar, e que se 
acham separados, devam contrahir novo 
casamento, ficando dissolvido o antigo vin· 
culo, assim como não obriga os ministro3 do 
éult_o, catholico, como os de qualquer outro, 
a casarem, de novo, os esposos divorciados. 

A lei não vae referil'-se ao casamento re
ligioso, nem poderá referir--se, attonto o 
regimen do nosso pacto fundamental ; vae 
referh'-s13 ao casamento civil, determinando 
que em certos e determinados casos poderá. 
dissolver-se o vinculo dos que se casa1·em 
civilmente. Separada a Igreja do ·Estado, 
decretada a libeedade de cultos, e, como con
sequoncia, só reconhecido pela Republica o 
casamento civil, todas e quaesquer crenças 
religiosas ficara.m estranhas ao Estado, que, 
po1• isso mesmo, nada tem e nada pôde ter 
com o dogma de indissolubilidade do casa~ 
mento, e não póde considerar o matrimonio 
como mn sacramento, mas como uma con
venção ou facto de natureza civil. E parmit-
tindo o divorcio em certos e determinados 
casos, purmitte a ruptura, não do vinculo 
religioso, mas do vinculo civil. 

· De resto, a lei do divorcio será meramente. 
facultativa; o qne qner d\z01• que · todos 
quantos se acham ca.sa<los perante a Igreja 
qa.tholica, todos quantos l'espeitam os seus 
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dogmas e .a.cl'edita.m sinc01•amente em seus 
principios, não serão coagidos a usa.r daq_uel
la lei, e, por mais infelizes g_ue sejam na vida 
conjugal, mesmo rios casos d_e. adulte~i~, · ~e 
tàntativa de morlie, de· sevicia ou 1DJur1a 
gra.ve, de.:&baniono irolunta.rfo do. lar, de 
conderó.naçã:o dó maeido em: qualquer dos 
caS)S de lenocfoio, etc., entendendo que o 
vinculo é sempre indissolt1vel, não s'fo ob~·i
gados a divorciar-se. 

Mas si a lei será mêràmento facultativa; e 
átHorizará em casos rb,tiito gravà.s a ruptura 
do casamento civil e n~o. do cá.sarnento re
ligióso, si não va.e a!fectar . o dogma espiri
tual, é .ma.is que evidente que o illustre im
pugnador da emenda não podia sel'iam:ente 
considet•àr tormentosa pal'a a maioria dos 
brazifoil·os a tiue,tão do div<;>rcfo ! · 

E ·como considera a Igreja Catholica o 
cafjamento ciivll 1 u'm '\'erdadciro concubi
JÍato, uma'. união iUegitima o iminoral · que 
formalmente condemna, de modo que, longe 
de ter internsse em que se perpetue essa 
ímino'raliêl.ade, deve ter o niaximo interesse 

~U!Il que p:>ssa acabar, em que so p.ossa dis
solver egse casamento. 

Questão t01•mentosa para os càtholicos 
braziloiros ! . ' 

Porque,.s:-. P1·esidentei Porque to1•mén
tosa, g_uanao ninguom ignora <1,ue a prol?ria 
Igt•eja. Romana tem decretado verdadeiros 
tüvorcios, ·com dissolução do vinculo, om 
boneftcio ile protl'lgidos poderosos I 

O .SR. G.uEDELHA. MouRÃo dá um aparte. 
i:) SR. ADOLPHO GORDO - Bom soi que a 

IgrojUJ nã.o declal'/1 dissolvido o vinculo, mas 
ineroistente; e nullo, por isso, o ·casamento; 
mas, é um estratagema.., porque· ma.is de 
uma voz tem decretauo verdadeiros ·divor
'Cios. 

0 Sít: GUEDELHA MotJRÃO - E' bOII). corri
gir a ph1•ase. 

o SR. PRESIDENTE - A phrase não é de 
modp algum offensiv-a. O orador pôde pro
seguir . . 

O Sà. AnoLPuo· GoRDo-Vou justificar as 
minhas paiavras. Effectivamailte, perante 
as leis ua Jg;·~jn., nã_o ha. divorcio com disso
fução do vinculo, ha casamento nullos e o 
doo-ma romano estabelece qilato:·ze caso de 
nullittatle ; euo sob1·e as qualidades essen
éiaes da pessoa e comUção ; impotencia ; te.:. 
mor e violen.cia ; rapto ; casamento ante
rior validamente contl'ahido ; o·i·dens sacras ; 
p1'ufl.ssã.o retigÍOsà; pa~·entesco na~ural, espi·· 
1•ltual oú legal ; afflnidade legithp.a oli ille
gitima _; c_landestiniu'.!'.dê ;, adulteriq_ tfh~mi
cidio ; casament~ nao consummado ; d1fl'~
renca de religião e fél>l]a ·. ele idada, con
stittie!ll' em direito canonleo impedimentos ., 

... 
e. 

dirimentes ao casam,.ento, que permittem, · • 
quanJ.o este fo1• célebi•ado, declaral-o nullo. 

As disposições relativas a esses impedi
mentos · estão em te1•mos _tão vagos, que 
abrem espaço ao a ·,·bitdo, e de tal mo.do, 
pandera um escriptor. qúe nãp ha um unico 
casament) que, embJra consummado, a 
!greja não possa docl.ar:w nullo. Esses impe
Ll.ime:1tos teem· servido pafa a Igreja decretai• 
verdadeil'OS divorcios. (Ha dfoersos apartes.) 

PoJ0l'ia cita.l· va1•ios factos, mas, para não 
causar a atten!,'ão .da Jllustra.da Cummissão, 
limitar-me-)lei a referir o que se deu com a 
princeza dQ Mo1iaco. . · 

Em sete1ilb1•0 de 1869, o prV1éipe Alberto 
de Monaco casou-ao col).1 lady Hamilton. 

Esta. :senhora nrí.o quel'ia, a p .'incipio, esse 
casaman.tu, mas ,1flnàl nelle consentiu, om 
vil'tude de solicitações, quer de sua familia, 
quer ifo Napoleão UI. 

E!fqctuado o casame.nto, ella_ conviveu 
durante algun:x témpo com o. seu esposo, 
teri.do tido um filho. · 

Pois bem: oi.to arinos uepoi:s, lady Ha
milton pediu aos tribunaes ccclesia.sticos que 
declarassem nullo o ·casamento, e esse casa-
mento foi declarado nuUo ! i . 

Lady Hamilton contrahiu novo casamento. 
Houve ou não neste caso uma verdadeira 

dissolução do vinculo matrimonial i 
· O SR. GUEDELHA MOURÃO-Mas, si o ca

samento estava_nullo i 
O SR. ADOLPiíO GORDO-Sabe V. Ex. <J.uat 

foi e fnnda;inen~o invocado. pelos tribunaes 
wiclesiasticos para declararem nullo esse ca
samento 1 O da -pioleneial ! 

O SR. GuEDELIIA. Mou~.Ão--Si ficou pro
vada ã vidlencia, o casamento estava à.ffecti-
vamente nullo. · 

o SR. ADOLPHO GORDO-Não h:mve vio
lencia alguma .; lady Hamilton consentiu 
livremente no casamento, em vírtude de pe
didos iie sua familia e de Napoleão m, o con
viveu com o seu esposo. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO-V. Ex, Vili 
o processo 1 

0 SR. ADOilPl-10 Gdl{.Do-Nã,o vi, mas o 
facto ~ referido por varios escriptores, entre 
os quaes citarei A. Naquet e I:éon Donnat. 

Çre:i.ó, Sr. Pr~sidente, que não preciso 
commentar _esse f~cto (A.Poiados.) Dh•oi 
apenas o segumte: si.a IgreJa, pelos termos 
vagos de suas leis, pôde .annullar qualquer 
casamento, embora. consummado, e· embora 
~olle teoha!fi resultado filho~ .; si, a Igreja 
Já tem, mars de uma. vez, d1ssolv1do o vin
culo conjugal, decretando assim verdadeiros 
divorcios, como é possivel que uma emenda 
institrtndo o ·divoi·eio civil possa atormentar 
tanto os ca.tholicos b1•ar..ileiroá i ! 

. .. 
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E' curioso, Sr. Presidente ! A Belgica é 
um paiz ca.tholíco, muito mais catholico do 
que o nosso. O clero, que dispõe nesse paiz 
do uma força inunonsa, o cloro, que fomen
tou n. revolução de 1830 o que teve na 
Constituinte representantes cli:stinctissimos, 
não revogou, entretanto, a loi que pcrmittia 
o divorcio, que já estava om vigor desde 
muitos annos. 

Depois do 1830, os catholicos constituiratn 
- um particlo pJlitico fortiss~mo, que tem 

estado muitas vozes no IJodor e-cous.a sin
gnlarissima~osso partiu.o não eliminou da 
legislação do paiz o instituto do clivorcio ! 

A população da França é cathollci:1,, e a 
França teve necessidadlll, em virtude de in
tere:,ises de ordem elevad,t, i.le restabelecee o 
divorcio. E' catholica uma parte da popu
lação da Suissa, e desde 1874 é permittido o 
divorcio em todo o paiz ; é catholica uma 
parte da população da Allemanlla, e o Co
digo Civil Fedeeal instituiu o divorcio ; é 
cátholiM uma parte da população da Ingla
terra, e desde 1857 existe nosso paiz o di
vorcio; J'O milhões ele cathoUcos tem a Ame
rica do- Node, e todos os Estados desse gran
de paiz permittem, em suas leis, o divorcio! 

valos inforosses do direito. (Apoiados e 
apartes.) 
. Do contracto do casamento decorrem di

reito e deveres: ú.osde que um dos conjuges 
deixa de cumprir as ob1·igações que lhe com
petem, de modo que a união não só não 
pôde mais attingir o fim para o qual foi con
tractada, mas ainda, no dizer de um emerito 
civilista, constitua um obstMulo a que os 
conjugas cumpram o seu destino, o !)Onjuge 
lesado ti.ove ter o clireito de pedir a disso
lução do casamento i Desde que um casc1-
mento está ele facto dissolvido, deve o· legis
lador parniittir a ruptura. legal i 

Eis, Sr. Pr.eside11to, as unicas questões que 
o legislador brazileiro deve estabelecei· e re-
sol vee. (Muito bem.) - . _ • 

Si infeliz, Sr. Presidente,. foi o primeiro 
argumento invocallo contra o ~divorcio pelo 
S1•. conselheiro Corrêa, ainda mús infeliz 
foi o segundo. 

Disso S. Ex. que es;;a instituição vao pro, 
vocar a dissolução dos costumes, e ponderon 
que as lições do_ passado mostram que, em; , 
quanto dominaram os bons e austeros cos
tume.'!, ninguom se lemb.-ou do tl.ivorcio. 
Naturalmente, onde dominam os bons e 
austeros costumes, onde os casa.os vivem 

Só pal'ê1 os catholicos brazileiros é que é unidos e felizes, não ha necessidade do ili-
tormentosa a qnestão do divorcio civil ! vorcio, pela mesm,t razão pela qual não ha-

0 nobre impugnador da emenda, que é um verá necessidade de medicos e de remedios. 
jurisconsulto illustrado, não pOllia e não onde não houver molestias. 
devia. invoc:w aquelle argumento, porque Como eu lamento, Sr- Presidente, não ter 
S. _Ex. sabe que no nosso regimen, quando estado pros :nte á reunião da Commis::ião em 
mesmo tormentosa fosse a que:,:tão para os que S. Ex. clesonvolveu aquella sua these ! 
catholicos brazileiros, ainda asdim a acção S. Ex. naturalmente demonstrou e demons
do legislador não poderia ser limitada pelas trou de um modo cabal que a sociedade 
crenças religiosas, porque o Estado não b1•azileira, pJr isso mesmo que a nossa legis• 
pôde subordinar as suas leis ás leis da Igreja, lação nunca consagreu o verdadeiro insti
uão pôde, na phrase de um escriptor, con- tuto do divorcio, é uma sociedade de anjos, 
verter um acto de fé em devee civil, sem temlo costumes puríssimos. S. Ex. natural
violar o grande principio da separação do mente demon:;trou que nunca se deu no seio 
temporal do espiritual. (Apoiados.) de qualquel' fa.mili{l, b1•azileira, um desses 

Tambem sou catholico, Sl'. Presidente, factos qua tornam impossivel a vida con
ostou casado ha 25 annos o não preciso, jugal; nunca houve um adulterio, nunca um 
nem quel'O o divorcio para mim ; e si, como dos conjugas tentou assassinar o outro, 
Ctttholico, attentas as minhas crenças, posso nunca o!fendeu-o com gravissimn. injuria, 
entender que o vinculo d.o casamento que como nunca se deu um fücto de abandono ! 
contrahi perante o altar, é indissoluvel, un- E tudo iss;,, porque 1 Porque a nos:3a lei diz 
tretanto, neste recinto, como legislatl.oe de que e vinculo conjugal é perpetuo e indisso
um paiz dominado por t:tm regímen de com- luvel, e só se rompe pela morte d.e um dos 
plota separação da Igeeja do. Estado, d.e conjuges ! E porque a lei o diz, os conjuges 
ampla liberdade religiosa; de um paiz cuja vivem perpetuamente unidos e felizes ! 
ordem política ·é <lominala pelo principio de E tambem na Hespanl1a, em Portugal, na 
s~cnlarizaçâo; de um paiz cuja poptllação ltalia e em outros paizes, em que o divorcio 
nao é composta apenas de catholico~ ro- ainda não é pei·mittido, os conjuges atra
ma ~os, lllétS ta1nbem de jrnleus, protestantes vessam a vida, perfüitamenio unicl.os.e per, 
e llvees pensa•lore.1, que a'.lmittem o di- feitamente felizes ! - . 
vorc.io, não posso impôr as mfnhas crenças a E natm·almente S. Ex. tambem demons--
quem quer q.ue seja, nã.o posso pretender que irou que os costumes d,1 sociedade da Bel-

- o dogma SeJa convertido om lei, mas devo I gica., da· Inglaterra, da Suissa,da Allemanha, 
attender, pura e simplesmente, para os ele-, da Austl'ia, da Russia, da Noruega,da Suecía1 
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da Dinamarca, da Hollanda, da Grecia, de 
to.los os doma.is paizes, emfim, que admi'ttem 
o divorc:o, são rrofundamente immoraos; 
não se sabe nesses infolizcs paizes o que sej, 
a familia., porque o que nelles impera. - é 
umo devassidão que asgomlJra ! I 

E S. Ex. tinha, para demonstrar c;:im 
füctos a sua füeso e para apresentar um 
argumento sem raplica necessidade de fazer 
um cont'l·o!lto entro a França e a füilgica. 
Esses dous paizoJ toem os mesmos h'.1.bitos, 
o3 mesmos costumes e a mesmã lingu1, o, 
ont1•etanto, cm um período ele cerca do 80 
anno,; omqm:mso que a legislação belgit per
mittia o divorcio, a d, França não o per
nfütüt. Cumpria a S. Ex füwr es•e con
fl'onto, para salienta,• as consequencias ftt
.ne.stas da.quell,t in;"tituição. 

O SR. AN1z10 DE Anm:u-D,1 licença paea 
um apa1·~0 1 

O Srt • .Aoc•Lru > GortDo - Com o maior 
prazer. 

o SR. ·ANIZIO DE ABREU-Duran~c esso pc-
• tio-fo, a Fmnça só rerrnitti~ a separação do 

coi·pos, o dera,m-se nes:,c pair. mais scpara
tÕCil de corpos (Jo quo divorcies n:i. BeJgica. 

o SR. A:SDRAD.~J FlGUEIRA---t\ população 
franccza 6 mui ;o mtt:or. 

o SR. ÂNIZÍO DE ABREU-O calculo é feito 
j)ffi relação ao numero do cas:m.1on~os, o fe. 
lizmcnto esse c'l.lculo não ê mou. 

Ü SR. A~DRADE FIGUEIRA.- M0m10 que 
fosse de V. Ex. 

O SR. ANHIO DE ABrtEu-Seria ,julgado 
susp!}ito. ( 1',·ocmn-se muitos apa1·tes.) 

O SR. PaEsIDENTE-A~~onção I 
O SR. ADOLPIIO Gonno-Já que o illusti•o 

impugnador d.•. omcnd;t amrmou que a in
s \ituição i.lo di vo1•ciu prurn~a a dissoluç-ã.o dos 
costumes, S. Ex. tinha noces,idado de con
frontar os costumes da sociedade b3lga com 
os da flo.anc.1za, ncss::i fongv p::iriodo do cc1•ca 
de 80 annos, p:i.ra demoo&tru.r que, cmborJ. 
oJ~oJ paizos tenham os mesmos babitos o a 
mesma língua, cnt.r.Jlo.nto, ao mesmo tempo 
que a Franç:t tinha cvstumcs p;.rrissimos 
por não p31•mi&ti,• o di vo,•cio, a B.1lgica. ha
via cahitlo na mais abjoci:i. depravação ! 

Infelizmente, Sr. Prcsidqnte, não estivo 
pre3ente ó. reunfüo cm que S. Ex. füllou e 
não ouvi. essa curiosa dr.moos·tt•ação, do modo 
quo tive neccss'dado de 1·ocorrcr aos da.dos 
estatfaticoJ para ou p1•oprio fazer osso con
fronto. 

E s:i.bo V. Ex., S1•. PrJ,,itlcnto, o que é que 
a ostatistic:i. dcmonstt•a? · 

frecisam mtc o cJntra.rio do que affi.rmou 
o 1llu.,ltro S,•. conselheiro C9rroia ~ muito 

. 
m11ior foi o numoro. de familias desunidas 
na Fmnça cm relação a um meimo numero 
do casamentos, do que na Bolgim. 

O que a e.;tatistica. demonstra 6 que no 
periodo de 1840 a 1878, sobre uma média. do 
225 c~samen[os, desunia-se uma familia na 
F1•ança, emquanto que na Belgica. l'.esunia--se 
uma fa.mi!ia sobre uma média de 387 c:1s1-
mentos. 

Estes algarismos são oloquon'issimos e, de 
rasto, ninguem ignora o quant'.J são seve
ros, moralizados os costume::! da sociedade 
belga. 

Dize,• que a institllição do divo1•cio vao 
provoca;,· a dissolu~.ã.o dos costnmos ê dar (t 
lei cffeitos que ·eua não tem; é dai• á lei que 
prohib,~ o divorcio, na phrase de Paulo o 
Victor Margue1•itte, o poder magico do in• 
jec_:ar nas veias dos esposos um filtro do 
amor, de constancia e do dedicação! Si a 
lei li vosso osso magico poder, si, decre
tando a virtude, virtuosa fosso a SJciodad.o; 
si; decretando a indissolubilidade do vin
culo conjugal, o casamento fos30 do facto 
inclissoluvcl, vivendo os esposos sempre uni
dos o Silmpre f;lizes, ao abrigo do toda e 
qualquJ,• tentação, não se dando nenhum 
des.:;es füc~os gravíssimos qu 1 tornam impos
si vel a vida conjugal, então, sim, esta in
stituição rlovcria ser combatid:i. com todas 
as forças! . 

Só quem não conhece a na.tul'ezo. é que 
pódo dai· á l(}i esse mlgico e oxtra.Jr.".inario 
poder. 

Si os esposos, e:n sua immensa, maioria, 
atravessam unidos a vida, não ó porque a 
lei determine a indissolubilidade do vinculo: 
é pala, affeição que um dedica ao outro, é 
pela p·:ofunda a ffeiçã'l quo ambos delicam 
aos fitl10s. · 

E dit·oi lllais, no dia cm qu0 for instituido 
o divorcio, no dia em que um dos esposos 
souber que, si praticar qualq\rnr elos factos 
que podem det01•miuar a disso!uçã.o do vin
culo ,o outro póde rcque·re1• ess::t dissolução 
e casar-se com outra, po·:so::t, velará com o 
maX:imo cui,lado sobre a su:i. conducta. 

Não quero dizer que o divorcio, cm si, 
~eja um bem: fora para desejar que não hou
vesse Mc0s1idad0 de divorcias e que toclos os 
casaes vi vess3m soµip1•0 unido3. Entendo, 
p.:,rém; que é remedio necessario para c.1sos 
muito graves. Será um · remedio doplora.Yol, 
~izem Pa·1l0 o Victor Margueritte, mas é 
rnco;itestavelmontc necos~ario, tão neces
sa.rio como ,\ amputa'.)ão que o medico faz 
quando a. gangrena está declara,Ja. ' 

o SR. ANDRADE FIGUEI.R.A - E' bom que o 
paiz não experimento e~sc remedi.o. 

O SR. AnoLPHO GoRno-Tom sido expcrL
mcntado pelos p . .izcs mais civiliza<.los do 
mundo, e todos conso:·vam-n'o até hoje • 
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Eid, Sr. President3, o que me cump1•e dizei· 
om rJspo3ta ao ll.iscurao do S:i·. conselheiro 
Correia. 

O Sr. Aloncw Ara·dpa Iimi~ou-s3 a dizer 
que é cJntrario · ao di vorc!o, por incon vo
nionte aos intore,uo'! da s:)Ciodado e á tt'an
quillidade da fümilia, m1s não jusfüicou oss:i. 
sua. opinião. 

O Sr. conselheiro Andra.do Figueira, dep::ii:i 
do ponderJr quo o divorcio é uma cJnse
quencia necossarh do c 1samonto civil, ac
cr2scontou qtrn, s1ndo o casamentJ um do
gma, uma instituição jurid_ica moral o social 
o produzindo o divorcio gravJs inconvenicn· 
te3, é indispenfüvol que o Project'l do Coa 
digo, pero m:in1s consag,·e o regimcn da Hes
panha, conciliando o casamento civil com o 
religioso o não admittindo o divorcio. 

Relevar-mc-h:\ S. Ex. que eu não tome em 
consiu.eração os S(lUS conceitos sobre o casa
mento civil, porque a nosm. Constituição 
p-1li tica dispõe no art. 72, § 4°, em t01.·mos 
bom claros o prPcisos, quo a Republica só 
reconhece o casamento civif.. 

Sr. P1•esidento, a CommisJão perante a 
qual tenho a honra de estar fallando está 
incumbi d t de formular um p1•ojecto do Co
digo Civil, isto é, de lei orJinaria, o füllece
llle, par isso, competencia para peopôr qual
qu3r reforma daquJlle texto constitucional. 
Propôr que s::i dê v,tlida1le aos casamentos 
relig-iosos, consagrando o no.,uo futuro Co
digo o regímen em vigor na Hespanh:i, é 
propô!' uma reforma do art. 72,'3 4• da Con. 
stituição, rcform:1 essa quo vae, aliás, des
toar de outros princípios ca1°Lleae.3 de nosso 
systoma político. 

As reformas constitucionaes só pôdem ter 
logar observados os tramites do art. 90. 
Nada m:i.is tenho necessidade do dizei• em 
respo.3t:i. ao discurso do omerito m::istre de 
direito. Entretanto, antos do p.18s::J.r adeante 
preciso salientar o seguinte conceito de 
S. Ex.: «o div,rcio e itm:t consequencia ne
cessai·ict do casamento civil.» 

O illustra Sr. Coelh1 Rodriguo3 dis.30 que 
o casamento, co:1sidet"ado em si mesmo, não 
é um contracto, nem um acto pm•amen~e 
civil e religioso: é um fac;o na.tural e neces
s:trio â consJrvação o ao a'])Jrfeiçoamonto 
da esp::icie, de modo que não pôde ser dissol
-vido, por S.'31' a dissolução do vinJulo cJntra
ria. aos fina ossenciaes do acto. 

E' o que se acha inscripto no rasumo do 
Diat'io do Congresso. 

O casamento civil é um con&t'acto resnl
tnnto do acco1•Jo dtl dua-3 vont1das. Con
t1•.1.c;o su·i gme1·is, é certo, m:tg sempre um 
C.)ntracto; 

Certo, 03 esposos no momento om que. se 
unem êl,Spil'am á perpetuidade do vinculo ; 
lijêl,S elles :pro:prios, algumêl,s veze.3, em vtr-

• 

tud:i de fa.ctos qu1 torn:i.m impossível a vida 
em comrnum, di;solvem, elfectivamento 
e.,se vinculo. . 

O divorcio não rompe o casamento, di.z 
um nohvol oscriptor,esi111plesmente con;tata 
uma ruptura. ,já füit:i.. 

Si na opiniã'J ri.o illustrad.o s.-. Coelho Ro
drigues, o cas:i.monto é um fücto natuml, 
o divorcio, qu:i.n(lo o c.::.samento não pôde 
t'ealizar os seus elevado'! intLtit·:s, é tambem 
nm facto natural, 

Peço respeitosamente licença aos il
lu3tres membl'os da Commisssão, p.wa sub
mottei• ao seu elevv.do crit·Jl'iJ algumas 
questões. · 

O casamento é um vinculo li n>Jmente es
tabelecido entre duas pessoas, é um pacto de 
fiJelirJade, de amor o elo Msistencia. reci
proca. 

O amor e o resp:iii;o detel'min:1.m incon- · 
tcsta.volmonto a força e a garantia dessa 
instituição. A uni1lade de s.mtimcntos que 
faz a essencia do casamJnto, diz Laurent, se 
m::1.nifesta por devere3 que as legislações 
cJnsagram, e que constituem verdadeiras 
obrigaçÕ.}S jurídicas. 

Nod!aemqu::i um do3 esposos, <l.escanho
cendo qtnosquer das IY,·omüssas q ,o consti
tuem a us.3encia do casa.nnntJ, viular ab::ir
t:i.mente uma das ob1•:g.içêíos juridic:i.s que 
doco;•rom desse contr:.cto ; no dia em que, 
ou por c:i.usa do adulterio, ou de um crime 
tle tentativa do morte, ou do outt-o qualque: 
facto gravi~simo, a continu:i.ção da união · 
entre os conjuges se tornar imp)ssivel o 
elle3, de facto, diss0lvorom o casamento ; 
no dia om que essa união não puder realizai• 
mai;:; os fins pam que foi conti·acta.da-em 
nome de que interosse so<l:al, do r1ue prin· 
cipio dõ direito ha do a lei mant n• a indi•so
lulJilidai.le do vinculo '/ ! 

Em nome de que prinr.ipio de ju:;tiça h::1 do 
impedÜ' que o esposo les.ido tnnha o dirilHo 
do pedit' a dtssoluçfo do cas:11nonto 1 ! 

O cprn é o divorcio 1 perg,rnta Laul'ent. 
1~' a rup(ura legal do c1sam mto, mas esta 
ruptu1·a legal nã') fa., nnis <l.o c1uo consta.tal' 
a ruptt1ra moral ; esta é que é o vot'J.a.doirJ 
fundmnonto do divorcio. 

Em nome do que inter.,s.'l', do que princi
pio do direito h ~ de a lei dizer á mulher que, 
pJr exemplo, tiver si,lo inju.::1tamen-te abando
nadJ. por seu ma.rido, logo no inicio da sul. 
vida conjugal:-« Não ten.lJS dit'eito â; 
santas alegrhs da fümiLa e ,la matcrnhlade, 
não t mdes direit•J do viver logitimamolto 
nas CJndiçõe3 que a natureza. lmm::rna im
plic..1. e imp3e; esta.os condemnada a uma 
viuvez perpetua?» 

Porque impedir essa senhora, que pôde 
~tW di~nq. e vii'tuo:;ia, <te coqtrq.htr novo casq.-

, 
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mento o de constituir uma familia em que 
possa · ser feliz 1 ! 

Ha alguns annos, um negociante de São 
Paulo pediu a annullação do casamento que 
havia contrahido, allegando que não tinha 
encontrado a sua esposa em estado de vir
gindade, e que ella havia tido um filho antes 
de casar-se. Não ponde provar as suas alle
gações. 

vergonha para a familia de ambos, do 
escandalos para a sociedade o de perigos para 
a ordem publica.» 

Estas palavras fo1•am escriptas pelo illus
fa>ado Sr. Coelho Rodrigues, que tão adver
saria agora se manifesta em relação á insti
tuição do divorcio. 

Tenho concluiclo. (Muito bem; muito bem. 
O orador e muito felicitado.) 

Essa senhora pertencia a uma distincta 
familia e contava apenas 18 anno~ de O Sr. M. F. Correia - Sr. P1•e-
idade. sidente, quando hoje encaminhei-me pa1•a 

Pe1•gunto, de novo : em nome de que in- esta ca:;a, não tinha nem a. remota noticia 
teresse, de que principio, a lei impõe a de que ouvirh o eloquente e caloroso dis
essa senhora uma viuvez eternai! (Muito curso, com que o nobre auto1• da emenda 
bem.) ·que suscitou todo este debato, veio defen-

E quando é a mulher que enche de oppro- del-a. 
brio o seu lar, quando, pela sua devassidão Tomarei em consideração as proposições 
ou perversidade, torna impossível a vida de S. Ex., depois que houver respondido 
conjugal, em nome de que principio de jus- ao illustre relator do parecer. 
·tiça ou de interesse social, deve a lei prohi- Tenho, porém, primeiramente- de com
bir ao esposo ultrajado a constituição de nova pletar o que disse na penultima sessão, 
fa.milia, que pôde ser um exemplo de honra acerca dos princípios cardeaes contidos nos 
para a sociedade ! ! artigos em discussão, que mereceram todo o 

Em nome dos interesses dos filhos i meu applauso, um dos quaes, por lapso de 
Mas será, por ventura, dos interesses dos memoria não mencionei então. Quero re

ftlhos que elles cresçam respil•ando uma ferir-me ao facto de não ter o autor d.o pro-
• atmosphera cnvenenadn., entre dois entes ,jecto, nem a Commissão Revisora, nem o 

que se odeiam, as.,Mindo a sccnas abomina- illustre relator, considerado como objecto 
veis, perdendo todo o respeito para com proprio do codigo, a declaração de dever 
seus pais, desprezando-os qu odiando-os 1 ! o casamento civil preceder ao religioso. 
(Muito bem; muito bem.) Era uma questão que tinha sido larga-

O que faz, diz um eminente escriptor, a mente discutida perante os legislado1·es. 
desgraça dos filhos não é a ruptura legal do O anto1· do codigo e todos os que nelle até 
casamento : é a discordia, o adio, o crime de hoje teem intervindo conformaram-se com a 
que são testemunhas e victimas. Para elles, funrlada opinião do que nada se deve dizer 
o melhor remedio será o mais radica!. acerca do momento em que o casamento re-

E si, em nome do interesse dos :filhos, o ligioso tem de ser celebrado. 
legisladoi· julga-se com direito de impedir o Com elfeito, si, como diz o illustre Dr. 
divorcio, em nome dessem.ismo interes.;e, Clovis no seu trabalho, que mais de uma vez 
deve impedir a separação d.o cJrpos. tenho litio, em face da lei civil é tambem 

Sr. Presidenta, ao iniciar as minhas obser- concubinn,to a união dos que se vinculam 
vações, declarei que, quando o projeeto tlo sómente perante a autoridade occlesiastica, 
Codigo Civil for submettido á consüloração o que significa1•ia quo este concubinato fosse 
da Camara, examina1•ci a g·,·avo questão do assim incluído na lei como que autorizando-o, 
divorcio sob todas as suas faces ; limito-mo apezar da Constituição, e para determinar 
hoje a submettor á illustra~a Commisi;ão que só. se etfectuaria depois do casamento 
aquellas interrogações. Tenho para mim civil,.isto é, depois. que toda idéa de con-' 
que estabelecer aquellas questões é resol- cu)Jinato estava arredada 1 
vel-as. ( Muito bem.) _ A questão do casamento religioso é intei-

E, ao concluir, soja-me licito citar ãlgnmas ramente estranha ao legislado!', que não 
palavras d .J um luminoso parecer do Senado tem que 'determinar si11erâ. antes ou depois 
sobre o divorcio : do civil. (Apoiados.) -- _, -

« Ningnem pôde negar o fücto da existcn- O nobre relator, cíignando-se de tomar em 
eia de muitos casa.os cuja convivoncia tor- consideração as observações que aqui fiz, 
nou-so impossível, nem sustontar quo a acoimou-mo do incoherente. 
autoridade publica possa manit miiitari abri- A incoherencia consiste em ter ou referido 
ga1· a viverem juntos os conjugas que se que já em. 1869, quando dil'igia os negocios 
tornarem ü-reconciliavei:; e muito menos ecclosiasticos, manifestei-me favoravel ao 
negar que essa convivencia, ainda que pu- casamento civil. 
desso ser imposta ,t força, sel'ia uma fonte Elfectivamente, tendo de apreciar a qum1-
de corrupção e aviltamento para a prole, do füo de saber si os casamentos acatholicos; 
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para produzirem efi'eitos juridicos, deveriam 
sor feitos exclusivamente por ministros da 
religião respectiva, ou si, · nesse casq, era. 
preferível o casamento por a.cto civil, opinei 
por est;a. solução, dando as ra.zõ:Js justifica-

.. tivas. 
Como poudo, porém, penetrai• no espírito 

atilado do nobre relator que, por sustentar 
ontão, de accordo com o parecer do Conselho 
do Estado, e.;isa profer,mcia que não vingou 
nas Gamaras, cahi em contradição 1 Cahiria 
sim, si nessa occasião h'ouves3e proclamado 
que o casamento assim celebrado era. seguido 
da dissolubilidade do vinculo; mas este 
ponto não foi aventa.do: nosse tempo, o prin
cipio da indissolubilidade do laço co:ijugal 
estava fóra de questão. 

Foi preciso, para S. Ex:. averbar-me de 
incoherente que me empresta.ll8e a opinião, 
que é sua., de que, sendo o casamento um 
contracto civil, é consequencfa delle adis· 
solubilidade. · 

De incohoronte poderia eu, com mais fun
damento, averbar o nobre relator. S. Ex. 
sustentou cm·seu parecer · que a questãp dos 
esponsaes estava b'.tnida da le~islação, desde 
que a lei do casamento civil não cogitou 
dclla. 

Ta.mbem o legislador constituinte, a quem 
não ora estranha. a questão da dissolubi.Ii
dado do casamento civil, tornanJo na Consti
tuição obriga.torio está casamento, calou-se, 
não cogitou da dissolubilidade. 

Pelo raciocínio do nobre relato1•,o silencio 
significa a condemnação ; e, si vàle Pi+ra o 
caso dos esponsaes, importa, no do casamento 
civil, a condemnação da dissolubilidade. 

E acaso é alguma heresia juridica dizer 
que o casamento civ.il póde não ser disso
luvel 1 Não temos nós o casamento civil 
indissoluvel 1 

No importante dioourso que em 15 de 
julho do 1896 proferiu no Sena, do estu
dioso Sr. Coelho e Campos mostrou qua.es as 
nações que adoptam o casamento religioso 
e dissoluvel, o quaes as que estn,belecom o 
casa.monto ·civil, mas indissoluvel. 

Foi pé\ra consagrar entre nós a dissolubi
lidade que se apresentou a emenda que o seu 
autor acaba de defender; e é o momento de 
tornar em consideração as observações de 
S. Ex. 

Elle, como o nobre relator, appella para 
a Constituição actual, que não permitte se 
poulla. em d~1vida. o casamento civil. 

W precisamente porque com o preceito con
stitucional póde coexidfü a indissolubilid,tde 
ou a dissolubilidade do viueulo matrimonlal 
que, para conatituir direito novo, o Sr. A.dol
pllo Gordo apresentou a emenda acceif;a. pelo 
honrado relator. 

Si a questão pudesse ser resolvida p.elo 
processo_ de que o nobre re!ato1• us_ou e,m 
referen.cm aos esponsaes, cntao es~arrn._pre
judicada a emenda o firmada pelo sllen~10 da 
Constituição a inclissolublilidade do vmculo 
matrimonial. 

o Sa: ANIZIO DE ABREU-Si V. Ex. per• 
mitte, darei' um aparte para e~cl~rccer esta. 
incoherencia em que V. Ex. suppoe que-~º 
ap,tnhou. Eu declarei que o C!l9ame~to c1yil 
tinha como um corollario log1co o d1vorc10, 
em face daquellos que sustentam que o casa
mento é um sacramento. 

Esta é que é a COIL\lequencia que eu tirei_ e 
não implica absolutamente essa conse9.uen~1a 
que V. Ex:. tirou em relação ao divorcio, 
que ou deva da mesma fórma pensar em re
lação aos esponsacs. Ninguem a.tlirmti? nem 
V. Ex. nem eu, que esponsa.es constituam 
sacramento. 

Já vê, portanto, que não ha a ti11 procla
ma.da incoheroncia do que V. Ex. tanto faz 
alarde. 

O SR. M. F. CORREIA- A incohe1•encia 
está em ter V. Ex. sustentado um principio 
que, si fosse logicamente applicad_o â quest~o 
que estamos discutindo, levaria a conclusao • 
contraria tí. doutrina que V. Ex. p1•ofessa. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Não foi esse o 
argumento unico que apresentei para con
demnar os esponsaes. 

o SR. M. F. CORREIA-Si eu pudesse ser 
acoima.do de incoherente pelo motivo por que 
V. Ex. me acoimou, estaria na boa com
panhia dos legisladore:l que, em maioria., 
toem votado o c.i.samento civil e a.o mesmo 
tempo a indissolubilidade do vinculo. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-A incoherencià 
de V; E:c está. cm afilrmar que o casl!,mento 
é um sacramento. 

o SR. M. F. CORREIA-Não entrei na 
questão do sacramento. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Baseou-se a.tê 
nos evangelhos. 

Ô SR. M. F. CORREIA-Não. V. Ex. co
meçou por notar que não estavamos em 
um concilio e eu tratei d,i a.ccommodar-mé 
com essa. opinião. 

Não estamos em um concilio, mas em 
uma casa de legisladores do regimeri 
temporal. 

o Sa. GUEDELHA MOURÃO-Mas é concilio 
para ataca.e a Igreja. 

O Sa. AN1z10 DE A.nar-:u-Ningncm atacou 
a igr.:ija; as instituiçõ3s ctvii é que foram 
gravemente a f;a.c;\das. 

O Sa. M. F.CORREIA-E note a illustrada 
Cqmmissã.o que a.tê agora. ninguem condem-

\) 
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nou tanto o divorcio como o Sr.Dr. Adolpho 
Gordo. 

S. Ex. disse: o divorcio é um mal sociai. 
0 SR. ADOLPHO GORDO - 0 meu pensa

mento foi este: eu não considero o dirnrcio 
um bem, e acho que ioda a nossa aspiração 
deve ser para que não haja divorcio ; mas 
considero-o remcdio para casos extremos._ 

O SR. M. F. CORREIA-O mcuemponho é 
tomai' cm consideração os argumentos con
trarias, taos como são apresentados. E, pois, 
direi que ninguom sa oppõe ao remo.llo para 
os casamentos infelizes. 

Onde existiu jámais essa intolei'ancia, 
essa tyrannia que obriga a manter unidos 
conjuges em que ao afi'ecto substituiu o 
oclio 1 

Desde que cursei o 1° anno da Faculdade 
u,o Direito, no livro de Ahrens, pelo qual se 
ensinava, aprendi que não se pódem conser
var unidos os corpos quando as almas estão 
desunidas. 

A religião o a lei civil determiMm a. sap:i.-
ração. · 

A questão a examinar é si convem á so
ciedade passar dahi e decretar a dissolução 

• do casamento, permittindo que us conjuges 
separados vão formar familia nova, em pre
sença dos filhos que durante a unlão tive
ram. 

Não ha perfeição em nenhuma instituição 
l1umana; o, resolvendo questões sociacs, 
tcm-so do procumr o alvitre melhor. 

Em sim justa commiseração para com 03 
con,juges infelizes, eu esporava que o Sr. 
Adolpho Gordo, que citou o parecer do con
selheiro Coelho Rodrigues na sessão do Se
nado de 1896, tratasse tambom do ponto do 
quo este tl'atou, quanto ao conjugo culpado, 
inhibido de contrahfr outro casamento; mas, 
S. Ex. não disse palavra sobro este ponto. 
Iguala-se a condição do innocente o do cul
pado. A este aproveita a culpa. 

Demais, S. Ex. fecha a porta á, reconci
liação dos conjugcs separados. 

E, senhores, si ha o facto, a que o nobre 
St'. Adolpho Gordo se referiu, da annullação 

- do casamento do principo do Monaeo com 
lady Hamilton, se p.Jde.-ia tambom citar o 
<lo casamento do rei do Portugal D. Affon
so VI com a princeza Isabel, que contrahiu 
novas nupcias com o irmão do rei, depois 
D. Podeo II; esses factos de c,isamcntos an
nulla.dos não rei:!')lvem a questão da prere
rencia, para a socioJado, do divorcio sobre a 
sepamção. . 

Ha, entratanto, um fücto, e cito-o sómente 
como contribuição historic.:1., o qual aproveita 
á causa dos quo só querem a scp.iração, que 
pe1'mitte a reconciliaç·ão. Mahomet repudiou 
~ mulher por suspeita de infidcfülado i e, 

reconhecendo a insubsistcncia d~ suspeita, 
com ella se reconciliou. 

O nobre Deputado por S. Paulo, que me 
precedeu, enunciou uma proposição que, si 
úella pudesse convencer-me, converter-me- ·· 
hia cm sectario do divorcio: ~- Ex. disse que 
a providencia que propõe é um freio ás más 
paixões, favorece os bons costumes. 

Sr. Presidente, desde a primeira vez quo 
fallei,disse que o que cumpre presentemente 
é concorrer para que no Brazn· dominem os 
costumes austeros. Ficariamos como nos 520 
annos em que os costumes severos impedir,un 
em Roma que o divorcio, autorizado pela 
lei, uma só vez si: realizasse. 

O Sr. Adolpho Gordo, apreciando esta pro. 
posiç,ão, poml.erou que devia.mos attendor ao 
que occorreu,__g_uanto aos bons costumes, no 
tempo em que na Belgica existia já o casa
mento civil e na França não. 

Não tra.tei tl.csse c:mfl'onto. O que fiz fui 
apenas estudar a nossa situação actual, para 
melhor conhecer a thera.peutica a applicar. 
Lembrei o juJ.icioso proceder de Sólon, o sa
bio legisla:tor, que cl.cclarou não te1· p :omul
g.i;l_o as leis n:elbores em absoluto, m~s as 
que na occasião mais convinham aos athe
nienses. E' tambem o conselho él.e Taine, que 
manda em tal cas.:> levar em conta o mo .. 
monto. 

E accommoda. -se ao momento a dec1'etação 
do 11.ivorcio1 

Ouçamos o nobre auto1' do p1'ôjecto. 
«Os motivos indicados contra a re

forma. que se propõe (o divorcio) reJo
bram de força si delles fi.zermo3 a.pplica
ção â sociedade brazileira..» 

. O mesmo pensamento t1·anspareco destas 
p:i.Iavfüs do talentoso Dr. Souza Bandeira, 
em artigo publicaclo em 28 do mcz findo : 

«Nada existe mais serio que a consti
tuição da familia, e no naufeagio g-era,l 
do nosso caracter, da.s nossas institui
ções, sô ella ainda sobrenada como im
polluta tradição do homa para cuja 
perpetuação devem convergil' todos os 
bons b1'a.zileiros.» 

Tambem eu, ao occupar- me com o a.ssum
pto pela primeira. vez, pedindo esclareci
mentos á estatística demogr,iphica, recor
rendo á esiatistic.:1. c1•iminal e á judiciaria, 
cheguei á conclusão de que este momento 
não é azado para. se docri:tar n.J Brazil. a 
dissolabilidade do vinculo matrimonial. 

Sempre no mesmo terreno, o nobre reh-
tor, no seu discurso, disse : -

«Não lia lei, não ha principio do mo
ra.l que possa impedir a dissolução do 
uma sociedade que mentiu aos seus 
fins.» 
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Sonhores, desde o principio tenho dito que 
(i nece~sario dar romodio aos infortunios do 
lª'r. A nossa questão é sobre siso deve levar 
o remedia até ao ponto de permittir que 
conjug.,s, que se desquitam, contraiam novas 
nupchs. . 

E'-contra o rompimeijto do vinculo que 
me pronuncio, porque acredito que isto será 
fatal á uossa sociedade, não comportando o 
momento semelhante instituição. Não que
remos cedamente a grilheta de que aqui se 
fallou, a permanencia cons~ante~ debaixo 
do mesmo tecto, de seres qua se repellem. 
Subsista, por0m, o vinculo. 

Foi com este pensamento que, no meu 
anterior discurso, observei que não convinha. 
reduzir o matrimonio ao toque leve e ra
pido com que a abelha suga o mel das flôres. 

Quando nêrne discurso fallei nas licções do 
passado,-tenho de dar esta explicação ao 
nobre Deputado por S. Paulo, autor da 
omenda,-fo~ depois de ler a magnifica Ency
clica do Papa Leão xm sobre o divorcio, 
condernnando-o não só corno chefe da Igreja 
Catholica, mas por motivos de ordem social 
que devem se-: tidos em consideração por 
quantos amam a p:.i.tria. Expos~os esses mo
tivos, ponderou o Pontífice : 

« Tudo isto é do certo claro por si 
mesmo; entretanto, mais claro se to:..·n'.1. 
com a lembrança do passado.» 

Foi então, confirmando a observação, que 
recordei palavras de Tac;to, referindo se aos 
austeros costume.,, o cJntempland,) indig-
nado a sua detm•pa.ção. ' 

O grande oscriptor da antiga Roma, p3r
gunta: 

«Sabeis quando isto succelia 1 
« Sticcedia · quando a legislação civil, 

separando o mateimonio dos ritos sagra
dos, separou tambem os corações dos. es
posos; succedfo, quando as matronas ro
manas, L'..esligadas claquella 80beeana lei 
da divindade,que apeeta e consagra o 
ln.ço conjugci.l, se htn;avarn no charco de 
todas as devassidõ::is.» 

UM SR. DEPUTADO-Eis a CJndemnação elo 
casamento c:vil. 

o SR. LUIZ DOllfINGUES-E' contra a Con-
stituição, que fez a s rpa.ra.ção. · 

O SR. M. F. CoRREIA-Si estivesse fal
bndo perante legislad.ores. com poderes con
stituintes, p1•oporia a re.,tauração da lei 
antiga. Si limito-me a pugnar pela não dis
solubilidado do vinculo, é porque estou em 
uma assembléa que tem de ol1edecer ti. Con
stituição . 

Em uma Çonstituinte, cu, que notei tal ou 
qual precipitação ein separar-se a Igroja do 

Yql. V 

• 

Estado, proporia o regímen antigo, mais 
liberal que o actual. 

A g-1•ande maioria dos brazileiros professa 
religião que não dispensa no matrimonio a 
intervenção da. Igreja.Celebrando-o religiosa
mente a lei reve.1tia o acto de um· contracto 
civil. 

Eu casei-me religiosamente ; e, confor
mando-me com esse contracto a cJmmunhão 
de bens, não tive necessidade do escriptura 
ante-nupcial. E' isto ou não mais liberal, 
mais favoravel aos contrahentes 1 

UM SR. DEPUTADO- Mas então que fez a 
Constituiçãoi Consagrou o casamento civil. 

O SR. M. F. CoRREIA.-Quando os contra
hentes prescindem do acto religio3o, está. 
bem. 
· Hoje, aquolle que não póde dispensar o ca
samento religioso tem nece~sa.riamente de 
p1·aticar dous actos pa.ra chegar a.o mesmo 
resultado. Foi assim que pra ~icou o illustro 
Sr. P1·esidente da Republica quando teve do 
casar urna das suas dignas fl.lhas. Com a lei 
antiga, o acto celebrado pelo rospeitavcl Sr. 
arcebispo, traria logo os eff<,:itos que S. Ex. 
só pôde conseguir com· a intervenção Llo • 
proto1', 

Mas, desde que a Constituição estabeleceu 
o ca.samon.to civil e não impoz a dissolução, 
não é conveniente que um~ assernbléa ordi
naria a csta1)eleça. 

Fiquemos onde fica1'J.m o nolH'e autor do 
P1·ojecto e a Comrnissão Revi.1ora. · 

O Sr. "Adolpho Gordo deu-me obsequiosa
mente fól'OS de juris<1onsulto, quo não pre
tendo, nem me cabem, tendo na carreir,1. 
publica seguido a. administrativa, pelo que 
só me tenho .empenhado na discussão do 
certa parte do Codigo. 

S. Ex. citou um c.1so occorrido cm São 
Paulo, que influiu para que formasse o seu 
juizo. 

Os factos infelizes são . muitos e de ol'tlom 
di!fero:itc. Como S. Ex., tambom conheço 
um que posso refel'ir : o de dous casae.3 vi
sinhos, ambos com filhos ; o marido de um 
tornou a mulher do outro e estão tendo 
filhos. 

o SR. ADOLPIIO GORDO - E acha. l'egular 
esh situação 1 

o SR. M. F. CORREIA - Os filhos aban· 
d0nados pelo "j,ao teem com sua mãe alguu;i 
meios do subsistoncia, porque a cmpreza cm 
qno elle é omprêgado ropa.1•tiu o.; seus rnn
cimentos. 

o SR. ADOLPIIO GORDO-E é muito moral! 
O SR. GuEDELTIA MouRÃO - Com o di

vorcio va.o se consagrai' isi,o ofilcialmente. 
o 
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O Sn.. M. F. CoRREIA-Si passar a emen
da de V. Ex. elles podem cela brar o ca
Sl1mento. 

o SR. ÁDOLPilO GORDO-Não podam. 
· O SR. M. F. CORREIA - E ahi ha dous 

culpados. 
Ha um lívro que refe1·0 o facto que o di

v01•cio occasionou na França entre um se
-nadar o um deputado que eram amigos 
intimas. 

O senador, que tinha uma filha, era mais 
velho que a esposa, pulcherrima senhora. 
O amigo deputa.do era viuvo e tinha um 
filho. · 

Relações illicitas se travaram entre o 
viuvo e a esposa do amigo. 

Do aGcorJ.o com a mulher, o senador, para 
salvar a honra da familia e em amparo da 
filha, requereu o divorcio, danclu-se como 
culpado. . 

As relações illicitas cessaram pelo casa
mento. Amavam-so o filho do viuvo e a 
filha do Sona.dor. Quizoeam casar-so. O Se
nador não pô.le levar a sua abnegada dedi
cação pela filha· ao ponto de permittir que 
os seus netos tivessem o nome que lhe ma
culara p lar. O mancebo comprometteu-se 
a exercor longe um cargo diplomatico, e 
consentiu que seus filhos uzas.~em o norno do 
avô m:.itorno. 

Não é triste, sonhares, uma instituição 
que a tanto opriga 1 

Vou.a~ora justificar as emendas que tive 
a honra do apresentar. 

Como .fui fundado1• da Associação Promo
tora da Instrucçãu, lembr,li-me · dJ- aprovei
tai•, em b-mefüüo <la instrucção, a faculdade 
que o Codigo dá aos que não SftiJ.Jem ler pa1•a 
que se casem cm odHicio particular. Pro
ponho que se pormitta casar em ca.-;a só ao 
que souber ler. 

E' de grande vantagem para um casal a 
instrucção, ainda que elementar. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Aprendam do
pois ele casar ; nada. de impedimentos arti
tloiaos. 

o SR. M. F. CORREIA - Deus me livro de 
pretender embaraçar o casa.monto dos anal
phabetos . A minha emenda não clifficulta 
nem impede ;. é apenas um incentivo para 
que aprond,1m. Sa.l vo o caso do moles tia 
grave, não se ·caHam cm editicio particular, 
mas na casa ct.1.s audiencias. 

O a.rt. 221 osiaueloco a valida.do dos pro
clamas durante· dous mozos. Considero curto 
o prazo e peço que soja elevado a tres 
mczes. 

O art. 220 trata do casamento do brazi
leiros, em paiz estrangeiro, perante o agente 
cliplomatico, quando isto é o deve ser attei
buição consular. 

Já tive occasião de me ma.nifesbr a este 
respeito na discussão ti.a parte primeira. 
Não se trata de atteibuição cumulativa como 
a do bispo o do parocho no casamento ca
tholico; mas de inversão de attribuiçõos. 
A emenda agora olferccida é consequencia 
da. que então apresentei e não foi rejeitada.. 

Propuz- a suppressão do art. 329, que 
dispõe: 

«As convenções anto-nupciaes ficain 
sem efl'eito si não su seguil' o casa
mento». 

Quando a hypothcse da convenção não 
se realiza não ha como dar d'lfcitn. a 
ossa convenção. O mesmo quanto a tra-
tados. · 

Duas nações celebram um pacto, para. a 
defesa commum, si se der uma receada 
aggrcssão d.a parto de outra. 

Desde que e.3sa a.ggressão não se realize, o 
tratado fica ipso facto annullado. 

Assim, si o contracto ante-nupcial é por 
força annullado, desde que o casamento não 
se verifica, parece disponsavel declaração 
nesse sentido. 

Tambem estabelece o Cocligo, no art. ,396, 
n. 4, o seguinte : • 

« O pedido do divorcio (separação) 
pôde fundar-se em mutuo consentimento 
dos conjuges,si forem casados ha mais de 
dous annos.» 

A razão da disposição acredito ser a. ele 
que então já exista filho que aperte o 
laço entre os conjugos. 

Mas, mesmo assim o p1·azo ê muito pe
queno; não devemos facilitar tan..to uma 
separação de tamanhas consequencias~· 

Quando se consente um orifi.cio no costa.do 
do navio logo vem o rombo que tra2;-a sub
mersão; 

Prbponho, e a.inda assim não acho muito, 
que se duplique o prazo. 

o SR. COELHO RODRIGUES dít um aparte. 
o SR. M. F. CORREIA-O aparte de V. Ex. 

traz-me á: lembrança uma consideração, que. 
ou queria · adduzir, quando respondia ao-
illustrado Sr. Dr--. Adolpho Gordo, a de que 
s. Joronymo conta o caso de uma mulher ele 
i;cu conhecimento que teve 2:-l maridos. 

Desejo a.gora submotter á considaração do 
Ulu1tra.do relator simplesmente algumas ob-
servações. · 
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O art. 230 dispõ_e: 

«Os menores de vinte e um annos 
carecem para casar do col).sentimento de 
ambos os paes, si estes forem legitimas; 
prevalecendo o do pae quando houve1• 
divergencia entro ~lles.» 

Si o do pae ê o que prevalece, por que só 
a este não se refere o artigo, deixando para 
a intimidade o accordo do pae com a esposa.1 
Que ·vantagem ha em divulgar a dívergencia 
entre os esposos quando· na hypotl1ese figu
rada não apparecei· o consentimento da 
mão'? 

O art. 301 estabelece: 

o SR. GUEDELHA. MOURÃO - Entendo, sim, 
que esta discussão dev·e ser ampla para os 
homens competentes em ma.teria jurídica, 
que V. Ex. tão acertadamente chamou a 
este recinto e que tão galhardamente .to
maram parte no exame das questões sujeitas 
á deliberação da Commissão do Codigo Civil. 

o SR. PRESIDENTE-O que a Commissão 
muito agredece. 

o SR. GUEDELHA MouRÃo-Aqui vieram 
os veteranos do antigo regímen, com sua ex
periencía e luzes, prestar valioso se1•vico pa
triotico. (Apoiados). 

o SR. PRESIDENTE-A Commissãó agradece 
muito. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-O divorcio póde 
«A obrigação de sustentar a mulher ser discutido sob o ponto de vista da re

ce,sa para o marido quando ella se an-- ligião, dá historia, do direito natural, das 
senta, sem justo motivo, ela habitação conveniencias sociaes e políticas ; mas no 
conjugal e recusa voltar. Neste caso o momento actual, seja qual for a opinião dos 
juiz pôde, segundo as circumstancias, membros da Commissão, deve ser rejeitado 
orrlenar, em proveito do marido e dos in limine. . 
:filhos, o sequestro temporario dos ren- Já o illustre Sr. conselheiro Correia alludiu 
dimentos da mulher». á inopportunidade de uma lei sobre o di

Parece-me muito duro o sequestro de todos 
os renJ.imentos da mulher, tanto mais 
quanto o Codigo não figura, o caso de mo

..__tivo reprovatlo ou condemnavel; falla em 
ausencia sem justo motivo. 

De que ha de ella viver'? Será forçada a 
algum genero de vida condemnado ? Deve-se
lho deixar uma parte necessaria de seus 
rendimentos. 

Vou concluir. 
Para que as emendas que tenho ofl'erecido 

mereçam uma deliberação da Commisl:!ão, ê 
mi1:1te1• que ai:l subscrova um dos membro1:1 
da mesma Commissão. 

Devo esta gentileza ao honrado Sr. Secre
tario, que a~ tom distinguido com sua as
signatuea, ainda não estando de accordo com 
a doutrina que conteem. 

IPara que jámais se lhe possa fazer qual
que1· increpação de incoherencia,cumpre-me 
dar-lhe publicamente o meu agradecimento. 

E' o que faço neste momento. (Muito bem; 
muito bem.) • ' 

O Sr; Guedelha Mourão -
Sr. Presidente, não tenciono entrar em larga 
discussão sobre o divorcio~ imitarei o meu 
illustre coUega e amigo, o Sr. Dr. Adolpho 
Gordo, reservando as prmcipaes ponderações, 
que, porventura, tenha de fazer, para -a. Ga
mara a que pertenço. 

O SR.- M. F. CORREIA-Eis por que implorei 
ao Sr. Presidente um pouco de bencvo
lencia. Não tenho esta faculdade. 

vorcio, e é exactamente sobre este ponto que 
vou insistir. · · 

Com effeito, Sr. Presidente, ser;t oppor
tuno decretar uma lei que encontra em 
todas as camadas da sociedade brar.ileira 
tenaz ~ quasi universal resistencia 1 O nosso 
povo, tão descuidoso de seus direitos, por 
meio de innumeras representações vindas de 
todos os EstD,dos, firmadas por milhares 
de pessoas, dirigiu-se em 1897 á Camara 
dos Deputados protestando contra o projecto 
de divorcio, que então se discutia. Foi um 
plebiscito eRpontaneo da mais alta significa
ção. A Bahia, 8r. Presidente, que V. Ex:. 
brilhantemente representa:, quasi em peso 
declarou repellir o divorcio. A C11,mara dos 
Deputados, no momento opportuno, re
jeitou em votação nominal e por gr111lCle 
maioria a funesta reforma. Antes, o Senado, 
depois de longa e luminosa discussão, · em 
que se salientaram homens da competencia 
jurídica dos Srs. Gomes de Castro e Coelho 
e Campos, reje.tou um projecto de divoecio. 

Agora, Sr. Presidente, está V. Ex. assis
tindo ao depoimento consciente e documen
tado dos mais doutos cultores do direito, 
estranhos á representação nacional. O Sr. 
conselheiro Andrade Figueira, o nosso 
Bayard, cavalheiro sans peiw et sans reproche, 
o ·sr. Andrade Figueira,, respei tatlo e admí- ' 
rado por quantos sabem apreciar o que vale 
um caracter (.ipoiados geraes), S. Ex., um 
dos mais laureados jurisconsultos, combateu 
energica e proficientemente o divorcio. 

o Sr. conselheiro Correia, o grande bata
lhador das idéas generosas no antigo regi,-

o 
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~~u (apoiado;), _que não acha iaéompati
b1ldaue de coav1ver com os que vieram 
depois, porque a sociedade brazileira não 
teve SJlução de continuidade, acal.Ja de justi
ficar com argumentos valiosos o seu mofo de 
pensar e de sentir contra o divorcio. 

O meu distincfüsimo p1tricio, o Sr. Dr. 
Coelho Rod,1igues, uma das estrellas que ful
guram no firmamento dos que cultivam com 
assiduidade e carinho a bel!a sciencia do di
reito (ap1iado{_), e a quem considero mestre, o 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, tendo acceítado em 
comeco o divorcio homceJpathicameute,depoii!, 
vendo que seus apologi&tas não queriam ho
n:anpathia e sim allopathia, tendo concedido 
que r,e al.Jrisse uma brecha nJ. bellissima es
trirntu_ra da familia, cuja tranqni!lidade, 
essenc13, e b1se repousam na indissolubili
dade conjugal, S. Ex., o meu illustra mestre 
voiu declàrar, com a franqueza que o nobi'. 
litn, que repu,Jia o elivorc1o. 

O Sr. conselheirn Alencar Araripe, que 
s~bem!).3 todos o qu:} vale, ve:o aqui, nfo 
d1scut1r, mas dar um d_epoimeuto, declarando 
que, em nome da tranquillidade e da p3z da 
fümilia, condemnava. o divorcio. 

Ainda hoje ouvimos um distincto membro 
ela magistratura, o Sr. Dr. Gabriel Ferreira, 
qu3 sustentou a melhor doutrina sol.ire a 
organização ela familia. 

E para que hei de citar mais nomes, 
quando temos o do illus~rado redactor do 
Codigo, o Sr•. Dr. Clovis llevilaqua, cujo 
defeito unico é talvez o de não adaptar, 
como eu, a crença catholica em sun. integri
dade, mas cujo talento e applicação de espí
rito é ele todos conhecido 1 (Apoiados). S. Ex:. 
prestou rdevante serviço dizendo, com a sua 
autoridade moral - e (o Govern) não pro
curaria por c,erto uma vulgarida.de para 
semelhante trabalho)-(apoiados) que con· 
demna o divorcio. , 

O SR. M. F. CoRREIA.-E a Commissã.o 
revisora toda. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-E' verLlade; lá 
nem se tratou do divorcio. As éorporaçõ~s 
que !)Ultivam a sciencia do direito ou que o 
apphcam ou não tratam elo <li vorcio ou o 
rejeitam, salvo uma 011 outr,1 excepção, ra1·i 
nantes in gurgite vasto. · O dígnissimo fülator 
que V. Ex. escolheu •.. 
. o SR. PREHDENTE - Não escolhi. Deixei 

plena liberdade aos membros da Commissão 
na_escolba das part~s que quize,Bam rebitar. 
Foi S. Ex. quem es~olheu. 

O Sa. GuEDELUA. MouRÃo- .•. lembrou a 
opinião do Tribunal do Maranhão. Elfecti
vamente é motivo de desvanecimento para 
mim que entre 03 tribunaes judiciarias do 
J.>aiz foSSJ lemb"ada :pelo illqstre rel11,to:r 

dei;ta parte do Codigo justamente a opinião 
do Tribuual do Maranhão. 

Mas o que s. Ex. não explicou é que esta 
opinião do Tl'ibunal do Maranhão se resume 
na opinião de dous distinctissimos membros 
desse egregio tribunal. 

O Tribunal da Relação escolheu fa'es ele 
seus membros pá.ra int:,rpôr parecer sobre 
o Codigo Civil, deixando-lhes plena liber
dade. Entre esses ·tres membros, foi relator 
o muito distincto e meu particuhr amigo, Sr. 
Fi·ancisco Machado. Acceitou todas as con, 
clusõos do relator, o Sr. Sebastião Braga, 
outro membro da Commissão. Divergiu 
quanto ao divorcio o Sr. Jesuíno Freitas. 
Portanto, a maioria da Commissão nomeada. 
pelo Tribunal do Maranhão pa.ra interpôt· 
parecer ácerca do Codigo Civil, e composta 
de tre~ m~mbros, é que acceitou o divorcio. 
Mas fo;se o trib::mal pleno, ainda assim 
constituiria uma excepção ao sentir dos tri
bumes judiciarias do p~iz. 

Uma lei como esta, que interessa 'profun
damente os costumes da nação, que vai 
innoval-os na'}uillo que ha de mais intimo e 
de ma.is profundo, não póde ser decretada 
sem largo e minucioso inquerito. 

Este inquerido está se fazendo. 
V. Ex. está v,mdo ; por -om 1uaq.to, pelos 

depoimentos colhidos, o divorcio e3tá oon
demnado. 

Si o Jllustre PresiJente da Camara, por um 
erro de officio, me ltouv.:isse escolhido para 
membro de uma cJmmissão tão importante 
como esta e si eu adopt:1sse tbeoricamente 
o divorcio como o melhor instituto da fümi
lia; si eu o defünuesse com aquelle calor com 
que o defendeu o meu distincto amigo, o Sr. 
Aelulpho Gordo, que rn declarou aqui calho
Iico, apJstolico, romano, mas fazendo eviuen
temente l'<)Stricção quanto ·· ao divercio; 
embora cu defendesse com esse mesmo calor, 
repito, eliria aos meus companheiros de tra
b::i.lho ; acceito o divorcio, em principio, como 
doutrina, mas a naçlo não o quer, o por isso 
voto contra. 

o SR. LUIZ DOM[NGUES- E' uml1. insinuação 
de suprema habilidade. 

o SR. GUEDELIIA. MOURÃO - V. E~. est{1, 
desmoron·1ndo o meu castello; esperava ele 
V. Ex. auxilio e está contra mim. _ 

Não é um artificio. O legi;;lador não tem o 
direito de .affrontar a opinião adoptada pela 
sua n:1ção, salvo si quizer ser legislador 
revoluciona.rio, e o proprio dictador, que tem 
em suas mãos toJos o~ pod01•es, si é um homem 
sensato, não deve oppôr-se aos sentimentos, 
aos uso3, aos costumes, â opinião dominante 
de rnu paiz. 

Não sou divorcist11, em lty_pothese algum!\, 



<:ot>IGO CÍVIL, BRAZlLÉIRO 45 

Sou contra o divorcio por motivo de re- Portanto, para Igreja, o divorcio ó uma 
ligião, porque Jesus Cbristo, supremo legis · instituição má. E, sendo cousa m,t, está claro 
Jarlor de minha religião, estabeleceu a mo- que aquelles que seguem a sua doutrina inte
nogamia, est.'1beleceu a indissolubilidade do gralment3 não po lem des~jar ver seme
vinculo, estabeleceu o casamento com esta lhante cousa má esculpida em uma lei, priu
dupla propriedade: a unidade e a indissolu- paimente em um co.ligo. 
bilidada. Nem se diga que é uma lei permissiva 

São as dua.s columnas qu·) sustentam o sómente. Imagine-se que houvesse uma 
edificio que se chama familia. emen•la dizendo- é permittído o furto. 

Sou contra. o divorcio, JJorque a fgrPja Ninguem é obrigado a furtar, mas o furto, 
catholica., que é a. Igreja Christã, que atra- como cousa má, não pólle sar·permittido pela 
vessou vinte seculos, ensina a mesma dou- lei. 
trina e fulmina com seus anathemas agueJles Para nós, ca.tholicos, ó mil.o o instituto do 
dos seus fl.ei3, que quizerem usar do di- divorcio; nós não o queremos ver convertido 
,·orcio. . em lei, e, si isto succeder, terá o nosw pro-

Vê V. Ex-. que sou em toda a linha, contra testo. . 
o· divorcio. Reservo r,are; outra occasião moslr,1r a. 

Sou ainda contra o divorcio porque acho illusfi.o em que laboram os doutrinarios do 
que é uma instituição má. em si mesma e divorcio, sentinrlo unicamente compaixão 
nas suas consequencias. pelos naufragos do casamento, e não mos-

O divorcio intrinsecamente é um mal pal'a trando igual piedade pela prole sacrificada., 
a orga.nisação da fümilia, 0 ª monogamia nem pela sociedade escandilisada, nem pela 
é uma opinião vencedora, uma conquista da famiiia esphacelada.; meu intuito, hoje, foi 
civifüação, tanto que não h·\ quem tenha exclusivamente domonstrar a inconvenieucia. 
a ousiidia de aprernntar ao Codigo uma · de ser, contra a vonfade da nac;ão, incluída 
emenda permittindo casar-se um individuo tão pernic:osa. innovação no CoJigo Civil. 
com duas ou tres mulheres. (Mi ·t b · b ) 
· Si este faéto é uma victoria da civilisação, ui O em i muito em. 
affirmo que esta mesma civilisação quer a Não são verdadeiros os factos que se apon· 
indissolubilidade do vinculo .conjugal, por- tam e do3 quaes se tem qúerUo conoluir que 
que o divorcio não é outra cousa sinão. a po- a Igreja tenha permitti,io, o divorcio • 

. Jygamia disfartada, sioão uma rêdf¾ para O c:i.samenlo entre baplisados, uma vez 
apanhar novas victima.s e augmentar infor- consummado, é indissoluvel. · 
tunios. Este principio provarei e defender, i com os 

Não quero por emquanto discutir o di- evangelistas; elle é de toda a historia christã ;· 
vorcio sob o ponto de vista historico, mas Este é o principio da. Igreja, como hei de 
desde j(~ afflrmo que a Igreja Catholica é e demonstrar perante a Camara dos Depu-
sempre foi contra o divot·cio. tados. 

Uns factos que andam repetindo não cor- Portanto, o divc,r.iio para a Igl'eja é cousa 
rcm por sua conta.. má e os que a seguem não o podem ad-

o SR. RIVADAVIA CORREIA-São factos ltis- mittir. 
toricos. O que quiz, com as considerações que acabo 

de fazer, foi accentuar que a. innovação que 
O Sa. GuEoBLIIA MOURA.o - DesaflÓ o rn quer implantar na nossa legislaç.1.0 civil 

nobre deputado, p1,ra, quando quizer, apre- é inoportuna. e contraria aos sentimentos d'B 
ciarmos es~es factos. grande maioria dos brazileiros. ( Muito bem! 

o SR.RlVADAVIA CüRREIA-Fal'o do ponto muito bem.) 
de vista da Igreja; não sou divorcista, mas a 
verdade ti que a Igreja permittiu muitas 
vezes o divorcio, 

O Sn.. GUEDELUA Moun.Ão-,Não é exacto. 
Permitta-me que eu e3tabeleça. claramente 

a these para que os meus advdrso.ri s não 
escapem pelas malhas. 

O que a Igreja sempre ensinou foi que o 
casamento entre christãos, uma vez coosum
mado, ó indissoluvel de direito divino. 

E' esta a verdadeira doutrino.. Eu· a de
fenderei com os evangelistas, com as episto
las de S. Paulo, com os concilios, com as 
eocyclicas dos papas e com a tradição 
christã. 

,; . 

O Sr. Lin1a DrumJnond diz 
que não tencionava füllar, · mas, que apro
veita a occasião de lhe ter sido dada a pala
vra pelo 8r. Pt·esiden te, para. manifestar a 
sua opinião neste brilhante deb1te sobre o 
divorcio, que o oradur combate, desde que a 
sua. ·cons3que·ncia seja a dissolubilidade do 
vinculo ma.trimonial. 

Todos os que na com missão o teem defend ido 
affirmaram·que o dirnrcio era uma necessidade 
social. Dissernm-n'o neste seculo de polí
tica. experimental, guia.ilos par um esturlo 
real sobre a socieda·le moJerna ~ Disseram-n'o 
de accorJo com as esta.tistic.i s 1 
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o que é verJade é que as estatísticas em 
todos os pe.izes da raça latina sã.o contrarias 
ao divorcio, tanto tem elle de,minado as so
oiedades e se propagado. Isto quer dizer que 
decretar o divorcio é decretar o abuso do di
vorcio, isto é, comprometter a familia e a 
autorhlade social. · 

E' o que diz Gazon, e nem um só livro 
classico ha capaz de l10mbrear com o deste 
autor. E' o que antes deHe já dizia Portalis. 

Passou o tempo, porém, do magister dixit, 
e vãe argumentar com os factos e os do-
cumentos. · 

Já. ouviu dizer que o divorcio; com o 
rompimento do vipculo conjugal, é o unico 
remedio para o novo inferno dantesco dos 
lares onde reina a discordia; E porque não 
LJasta a separaçi'io dos corpos 1 

Basta este remedio, affle~na .o orador, por
que age apenas sobre os conjugas, sem se re
flectir so!Jre os filhos, nem sobre a sociedade. 

Argumentam os que querem o rompimento 
do vinculo em que, com a simples separação 
dos corpos, ficam duas familias irregulares, 
e ha a possibilidade da prostituição da 
mulher, ou o seu sacrificio a uma viuvez de 
facto. . 

Pergunta : mas essa situação da mulher 
divorciada, separada, é, porventura, di
versa da situação da mulher que nunca se 
casou 1 . 

Que muito é que, em beneficio da com
munhão, fique uma mulher que foi infeliz 
no casamento, impedida de convolar a 
novas nupcias ~ 

O illustre relator quer que se considere a 
situação dos filhos em face da simples sepa
ração de corpos. 

Este é justamente o ponto vulneravel da 
questão e não ha maior argumento co"ntra a 
opinião de s. Ex. 

A triste e precaria situação dos filhos é 
que mais compromette o instituto que S. Ex. 
advoga. 

Por estar t.lada a hora, diz o orador que 
vae concluir, promettendo continuar na pro
xima sessão a demonstração da these, isto é, 
qu,e a situação jurídica e moral dos filhos de 
um casal divorciado, é o melh_or argumento 
contra o divorcio. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Fica. adiada a 
discussc"í.o. Aproxima reunião será no sab
bado, I6 uo corrente. A ordem do dia é a 
mesma, isto é, continuação da discussão do 
parecer do Sr. Anizio ·de Abreu sobre os 
arts. 218 a 411 da P,1rte Especial do projecto. 

Terminam os trabalhos ás 6 horas e um 
quarto da tarde. 

25• REUNIÃO EM 16 DE NOVEMBRO DE 1901 

(P,·esidencit.t do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, 
estande presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sã. Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, 
Tavares de Lyra, Camillo ele Hollanda., José 
Monjardim, Araujo Góes, Sylvio Romero, 
Sá Freire, Oliveira Figueredo, Alfredo Pinto, 
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães e 
Riva,davia Correia (18). · 

Deixam de comparec!)r ccim causa partici
pada os Srs. Azevedo Marques., Hermene
gildo de Moraes e Teixeira de Sá (3). 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, Lima Drummond, M. F. Correia, 
Alencar Araripe, Salvador Moniz, Carlos 
Perdigão e Gabriel Ferreira. 

E' füla a acta da reunião anterior, 

O Sr. Presidente communica que 
o Sr. Dr. Coelho Rodrigues participou não 
poder comparecer por motivo de molestia. 

O Sr. Al:f'reclo Pinto - Sr. Pre 
sidente, venho declarar apenas que deixei 
de comparecer ás ultimas reuniões desta 
CommiFsão, conforme participação, que já 
fiz por escripto, por motivo de molestia. 

O SR.. PRESIDENTE - A acta das . nossas 
reuniões consigna que V. Ex. tem deixado 
de comparecer por motivo justificado. 

ORDEM DO DIA 

Continuação rla discussão dó parecer do 
Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a 411 
da Parte Especial. 

O Sr. Lbn.a Dru.mlll.ond começa 
dizendo que promette acceitar o debate nos 
termos em que foi collocado .pelo illustre re
lator. Não invocará argurr.entos theologi
cos ; não se referirá ao direito canonico, 
nem aos evangelistas. Dada. a secularisação 
do ca,samento, consequencia da liberdade da 
consciencia e de cultos, é mister combater 
uu sustentar o divorcio com argumentos 
leigos. Sua 1argumentação, pois, será de di
reito civil. 

Não admitte o divorcio no stricto sens-u, 
com rompimento do vinculo e previne lle 
que usará da expressão «divorcio» nesta ac
cepção e não como synonimo de separação 
de corpos. 

Acha indispensavel apurar esta technica. 
de que S3 vae servir : primeiro, porque pe
rante a legislação brazileira - divo1·cio quer 
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dizer separação de corpos, segundo, porque 
no estylo das contraveraias constituem grande 
elemento d<: exito as palavras que se empre
gam. 

Tendo de discutir o divorcio, é mister 
comparai-o com_ a separação de corpos. To
do., os males ficam curados pela separação, 
com grandes vantagens para o interesse dos 
filhos, da mulher e da sociedade. 

Não será difllcil prover á. situação dos 
filhos no caso de divorcio; e basta pensar nos 
elementos do patrio poder; 

Com relação aos concernentes ás peswas 
dos filhos, pergunta: não será um desastre o 
facto de serem elles retirados contínuamen
te do poder dos paes 1 Com a separação não 
se dá o mesmo, uma vez que ella não se re
pete como o divorcio. Com relação aos bens, 
basta considerar o peculio adventício. Qual 
será a situação dos filhos do primeiro matri
monio deante dos do segundo, terceiro ou 
quarto1 

E' uma calamidade ! 

Dizem afada os partidarios do divorcio 
que a viuvez tem os mesmos inconvenientes. 
Mas a viuvez não é licito evitar, ao passo 
que se póde evitar o divorcio. 

Além dos interesses dos filhos, o divorcio 
é ainda altamente prejudicial aos interésses 
da mulher. 

Que será da sorte das mulheres dos incul
tos ou dos pretensamente cultos, dos rudes 
operarios, quando tiverem a certeza de que 
disP,õem de um meio facil para se libertarem 
clati obrigações domesticas'? 

Com o obstaculo da in:lissolubilidade, po
rém, , hão de reflectir e muitas· vezes ha 
de dominar a razão ao amor proprio. 

Não lia, pois, protecção ás mulheres como 
apregoam os divorcistas. Parece que elles 
vislumbram a desgraça que o divorcio lhes 
trará. 

Em que consiste esta protecção ? Na possi
bilidade de novo casamento, respondem. Mas 
uma mulher digna repellirii, certamente, 
este segundo ca-samento ! O éelibato a que a 
reduz a separação é o mesmo anterior ao 
casamento; e, si ella o pôde supportar ante
riormeu te, supportal-o-ha depois. 

Em que consiste a vida social, sinão nes
tas· restricções á liberdade individual em 
beneficio da communhão? 

Costuma-sé dizer que o divorcio é accei
tavel porque tira a mulher separada do 
celibato. Mas não é possi vel a reconciliação? 
-pergunta o orador. Quasi impossível, re
spondem os divorcistas. 

Dizem, entretanto, quasi todo11 os escri
ptores que a reconciliação é pos.;iivel, a menos 
que a separação não tenha sido determinada 
pelo divorcio. 

• 

Ora, si é passive], não é preferivel a sepa 
ração ao divorcio 1 

Mas, mesmo no caso de adulterio o divorcio 
é inutil. 

Eurico Cimbali, a maior mentalidade da 
cultura jurídica actual da Italia. partidario 
do divorcio, diz que tal medida deve ser 
admittida com duas restricções : lª, não se a 
deve admittir por mutuo consentimento ori 
incompatibilidade de genios ; 2ª, d,ido o 
divorcio, neve sei• absolutamente prohibido 
o cas;imcmto· entre o culpa.do e seu co-roo 
adultero. 

Quem, pois, casar..\, com a mulhe1• adul
tera.? 

Vê, pois, ã Commissão que é inutil o 
divorcio. Basta a _separação. 

Parece-lhe ter demonstrado que 0 divo1•
cio, quando não é inconveniente e pernicioso 
aos interesses dos filhos e aos da mulher, é 
inutil, como no caso de adulterio.. 

Em Slu apoio invocará alguns dos mais 
notaveis escriptores partidarios do divorcio, 
para demonstrar justamente que elle é, 
sobretudo, pernicioso aos interesses sociaes. 

Esta these 13erá evidente com um estudo, 
embora perfunctorio, da historia do divor
cio na França. A synthese dessa historia é 
um depoimento formidavel contra o divorcio 
pela propria palavra dos seus mais illustres 
sectarios. · 

A historia do divórcio em França divide-se 
em quatro períodos. O 1° é o das leis re
volucionarias e parte da lei de 20 de setem
bro de 1792 ; o 2° é o da regulamentação do 
divorcio pelo Codigo Civil; o 3º é o que 
começa com a fei de suppressão, de 8 de 
maio de 1810 ; . o 4° é o que começa na lei 
Naquet - 27 de julho de 1884 - e vem até 
a actualidade. . 

No primeiro período, o divorcio foi uma 
calamidade. Nos primeiros mezes de 1793 
houve tantos divorcies quantos casamentos. 
No anno V( da Republica foi maior o nu
mero dos divorcios do que o dos matrimonies. 

F6í preciso energica intervenção. Dahi , a 
regulam~ntação do divorcio e sua posterior 
supprctssao. 

Quando appareceu a lei Naquet, os seus 
partidarios diziam que era tempo ue dar os 
parabens á França por esse proo-resso. Di-· 
zíam-n'o, porém, não consultando os seus 
eleitores - o povo - mas buscando a opinião 
franceza no tlteatro e n6 romance. , 

O que hoje dizem as estatísticas dos mais 
nota veis escript01•es francezes é que a França 
está cm situação quasi tão <leploravel 
como a do período das leis revolucionarias • 
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Diz Plagniol que a reacção far-se-ha porque mtssao, afim de ser acolhido ou regeitado, 
a estatística de casos de divorcio .em França não posso dar-lhe outro nome senão o de .;;... 
por elle apresentada é a seguinte: indicação suppressiva - formula não usada, 
188.L . (em cinco mezes) 1.657 casos julgados ao que me parece, na pragmatica' parlamen-

tar, mas, que eu não devo mudar, pelo que 
1885. • » » 4 - 153 » » julgo, visto que o que offereço não pô:le ser 
1886. • » » 4 .oo5 » » denominado-nem emenda , nem substitutivo, 
1887.. » » 5 .797 » » nome este ultimo que o neologismo in-
1888. • >> » 5 .482 » » ventou. Emenda não é, porque não venho 
1889 · • » » 6 •249 >> » corrigir nem retbc3,r, e muito menos substi-
1890. • » » 6 · 557 » » tuir o que está escripto no Pl'ojecto do Co-
1893 .. « » 6 ·937 » >> digoCivil,poroutrospreceitos, pois,quecon-
18!);j . · » » 7 .7oo » >> sidero o t1·a1Jalho apresenta.do por seu il-
1897. • » >> 7 · ggg » >> lustre autor, cJmo o transumpto fiel de sua 

Em 1898, só em uma sessão, o tribunal do obrnrvação, exame, critic1, analyse, emfim, 
Sena julgou 08 casos! · estudo detido e feito por seu r econhecido ta-

Dahi dizer esse notavel escriptor que, os . lento e elevada illustração, em problemas 
fa ctos desmentiram do modo mais formal os · tão complexos e complicaios. Minha indi· 
cwgumentos optimistas dos partida rios do di- cação suppressi va é assim constituída : abla
vorcio em 1884. ção completa do divorcio no Codigo CiviIBra-

·os factores moraes e historicos da naciona- zileiro. 
lidada brazileira estã0 na mais .intima de- Porém, devo confessal-o, nunca me achei 
pendencia dos seus factores ethnicos, con- em posição mais emba.racosa para manifestar 
sub,trnciados na raça. Aquelles factores com toda expansão e liberdade o que minha 
são - a política, a legislação e os usos e cos- razão indica, do que nesta occasiãct; não por
tumes. que, o que aliás é muito, a minha vista es-

03 nossos usos e costumes são contra o teja desgraçadamente ferida por mal a qne 
divorcio, porque a dccretaçiio do divorcio os oculistas chamam catarata, e que elles me 
seria para nós o abuso do divorcio. Isto promet tem extirpar, mas, que me. faz soffrer 
disse-o Glasson : muito, privando-me das transmissões do 

Nos povos que teem a/finidades de raça ede mundo externo; não tambem, porque minha 
costumes com a França, a decretaça1 do di- linguagem, embora já despida das louçanias, 
vorcio é o abuso do divorcio, que compromette das galas e das imagens que, porventura, a 
a existencia mesma da familia e a moralid:tde tivessem affagado outr'ora minha mocidade 
social. e que já hoje, como é natural, esteja atro-

Pensa Baudry de le Lacantinerie que o di- phiada pela velhice, todavia, da applicação 
vorcio é indispensavel, desde que delle não se continua que, dura,nte toda minha vida social, 
abuse ; e Plagniol, dizendo que não e possível tenho feito no ramo de sciencia, denomiuatlo 
na raça latina, o divorcio sem o abuso, con- Direito, algumas reservas ou alguns resi
clue o orador, que o divorcio é inadmissível duos mé hão de ter ficado e quando, feliz
no Brazil. . mente, nunca soffri desses estremecimentos 

Não se póde considerar f!í.o importante a que chamam hystericos e que eu denomino 
questão de modo abstracto, convém dis- crispaturar; de nervos e de que resulta não 
cutil-a em concrato, fazendo o estudo do potl.er o paciente emittir a palavra; e, não, 
esp:\ço e do tempo, do meio e do momento, tambem, por ultimo, eu suspeite que neste 
elo nosso paiz e da nossa época. Dahi não ser convívio de intelligencias prepn.radas, ou 
pos,i vel desprezar as estatísticas que acabo.u na phrase de Gonçalves Dias : 
de ler, 

Termina fazendo votos para que a Com- • · · · · · · · · ······ · .em toda. comitiva -· 
missão, ao ter de resolver esta magna ques- Dos gentis cavalheiros do Oriente 
tão, não esqueça; 0 exemplo edificaute da Quando, deposta a malha do combate, 
França. (M.úito úem, miâto bem, o or.ador é Ve5tem da paz a seda reluzente 
muito comprimentado.) e no meio dos quaes, eu e os demais convi

O Sr. Carlos Percligão-Como 
pae de familia e cidadão ou como quem se 
prende á. tradição de seus antepassados pelos 
filhos l:l pela Patria, resolvi.me neste mo
mento a apresentar algumas idéas sobre o 
ponto importantissimo que agora se discute; 
e como tenho de dar corpo ao que penso, de 
modo a constitui!' o conceito desta Com-

dados somos sempre acolhidos com toda ga
lhardia que expandem os r equisitos hon
rosos de caracter e de educacão de taes 
cavalheiros. Minha pJsição embaracosa não 
vem pois dahi. Vem, Sr. Presidente, e 
V. Ex. me concederá, para justifi~.tr o si
lencio anterior que tenho guardado e agora, 
como incidente explicativo, qtrn eu faça 
uma digressão ou divagação, meio vicioso 
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de narração a que aliás, eu sempre fui e sou op- A Franca tinha em si dous grandes ele
posto: vem, em primeiro logar,de minha posi- menlos, para a constituição do seu codigo: 
ção incompleta ou imperfeita ante esta Com- tinha Napoleão 1 que era tão grande no ra
missão; e,em segundo logar, perte11cer eu á es- oiocinio, como elevado e inatruido na. guerra; 
cola ohilosophica que não admitte qualqner ·e tinha uma plei,tde brilhante de juriscon• 
oodigo, em contrario á outra, á historica que sultos que lhe vinham auxiliar. 
os torna intlispensaveis em quaesquer das O que vamos, porém, nós hoje? E' que o 
ramificações do Direito privado. Codigo de Napoleão, servindo-mo da ex-

Vou tanto quanto me seja possível pressão popular, é mais uma colcha de ~e
füzel-d resumi1lamente, apresentar as razõ.es tallws, do que mesmo um c.:irpo de leg1s-
em '}Ue descança cada uma dessas duas lação: _ . . . _ 
minhas impuo-nações. Ah1 e~tao abrog~das d1ve~~as d1spmucoes. 

. . " . Demais, os preceitos taxativos, que restnm 
. O. pr1me1ro em?araco, para. mim,. como á magistratUl'a franceza, aliás eminente, já 

pllra os que commigo veem aqm conv1dados, quanto á elevação do talento e já quanto aos 
embora a honra que nos confere esta Com- conhecimentos jurídicos tem muitas vezes 
missão _seja. mJlito el~vada_, está em ter voto mo·i.ificado, sinão destruído, sua applicação, 
consultivo e nao deliberativo. yem, em se- como, por exemplo, tive occasião de o pa
gundo lagar, meu embJ.r~ço de nao ter, como tentear ao sr Dr Joaquim da Costa Bar-
j~ dhse, P?!necessari~ o Codigo Civil, e assim radas. • • 
tive occas1ao de ~iamfestar-me amp!ai:nente Este illustre jurista, quando consulta4o se 
quando transcrevi. 1!ª Gazeta Jui·1dica, 0 o herdeiro instituído em testamento e pre
parec~r da Comn11ssao nof!leada para rever defunto ao testa,lor, podia ser substituído 
o ~roJect~ . do mesmo cod1go _pelo Dr. Joa· por seus successores necessarios sem que o 
q mm Fe!1010 _dos S,tntos ·. _Nao venho fazer mesmo testador tivesse determinado qualquer 
ostentaçao vaidosa de erud1çao; venho a~enas das substituições de Direito, e se assim podia 
apresentar, na summa, os ~ontos capitaes, reclamar a herança, respondeu negativa
que me füzem descrer dos cod1gos. mente; mas, sabendo O consultante quo eu 

Os codigos para mim, de qualquer natu- tinha opinião contraria, ou pelo menos muito 
reza que sejam (e eu neste ponto sou inglez, vaccilante, assim o disse ao Sr. conselheiro 
embora o nosso muito respeitavel amigo, o Barradas, que me quiz dar a honra de então 
Sr. conselheiro Andrade Figueira, tivesse já ouvir minha opinião, vindo a meu escripto
procurado demonstrar, em principio, que os rio com esse consultante e mais dous indi
inglezes teem de algum modo coctificado al- viduos. 
gumas leis ; eu não sou dessa opinião), os Expo3ta a consulta, então perguntei ao con
codigos, como eu ia dizendo, teem sua ori- selheiro Barradas, se a nossa legislação 0011-
gem de1Jde o tempo de Justiniano, quando tinha disposicão taxativa e prohibitiva nesse 
e\le, já cansado das suas depressões, quiz sentido 1 Disse-me que não. Então respon
lígar seu nome á Constituição de um corpo di-lhe: como bem me diz, o direito francez é 
de leis a que elle chama codigo. Teve a muito determinado; mas vejamos o que tem 
cautela. de remover todos aquelles que, em havido. 
Roma, se achavam capazes de prestar consi- E~se codig0, é na verdade prohibitivb. A 
demções mui judiciosas a respeito dos pre- regra respectiva é füo terminante que diz 
ceitos, que estavam consignados em seu que toda a disposicão testamentaria, desde 
codigo, e elle prohibiu isto expressamente, que se verifique a morte do beneficiado, antes 
chegou a chamar - om,s cametorwn, e de- do b:m1feitor. será nenhuma e como se não 
pois, como se sabe, queimou esse co Hgo, fosse e,;oripta. · 
ficaram os fragmentos, as PANDECTAS ou Pois bem, eu então disse - agora lerá o 
DIGESTO; foram aproveitados esses fragmentos meu amigo, varios arestos da Côrte de Ap
que conteem as grandes sentenças de Paulo, p,Uação de BESANÇON e de outras iguaes 
as grandes regras do immortal Ulpiano Cortes d,t França, e apontei-lhe diversos ares
e os institutos de Gaio, depois do que elle tos que se achn.m em Dalloz, principalmente 
reconstituiu em outro codigo, porque, como no volume 16. . 
se sabe, não tendo elle descendentes, recaiava La a magistratm•a. mo·lifica as determina
que seus sobrinhos succedendo-o, reconsti- ções taxativas da lei, por principios até de 
tuissem novo codigo e dahi vieram as Nove equidade. 
las e as Institutas. Eis, pois, a razão por que tenho visto que 

Ora, desde então, começou a haver a idéa nos oodigosestrangeiros, ha deficienciasdestfl, 
de codigo. natureza. 

Nós vimos que. atravez do3 seculos, nunca Dahi viemos até nossos codigos, onde vere-
nenhu!I{a nação se tornou mais exhuberante, mos,por exemplo,que o Codigo Penal,é claro e 
do que a Franca, nesse sentido. terminante em suas disposições, que ficam ao 
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alcance de todos, tem sido sacrificado muitas 
vezes até em seu sentido natural e gramma
tical, como por exemplo, nos artigos rela
tivos á applicação das penas, apezar da 
tbeoria de Beccaria, no seu trabalho « Theo
ria das penas e recompensas». 

Fundado naquelle preceito muito conhe
cido do direito romano-major penei ab sobit 
minar, foi julgada aqui uma comitiva rle 
ladrões, e um delles foi condemnado a · 101 
annos, devido á interpretação que se deu á 
accumulação das penas, ou de que não podia 
ficar impune qualquer dos delictos, cumula
tivamente praticados no caso; e esta pena foi 
mantida pelo Supremo Tribuaal. 

O Codigo do Commercio tambem tem sido 
continua e profundamente reformado. Basta 
lembrar o que o Goverdo Provisorio da Re
publica fez quanto ao titulo sobre fallencias, 
que está hoje sem o menor vigor .. Entre
tanto, eu concluo este incidente. O pro
jecto de Codigo Civil que já foi tentado, 
e entregue a Teixeira de Freitas, summi
dade incontestavel nas lettras juridicas de 
nossa terra, não pôde ter acolhimento; 
vieram depois o Sr. Nabuco e ainda outros, 
o finalmente entregou-se a constituição do 
projecto desse codigo ao Dr. Bevilaqua que se 
acha presente. 

Ora, daqui vem que eu não me abalançaria 
a trazer idéas meramente esboça.das para 
opp6r a quem detidamente as estudou e se 
propoz a bem dar conta de sua espinhosa 
commissão. E nem mesmo creio que, quem 
quer que seja, e por mais preparado que venha 
discutir ew-ceco e repentinamente cada uma 
das complexas questões que se acham .no 
corpo desse projecto. 

Entrando agora na delicada e importantís
sima questão do divorcio que, desde tantos se
culos, agita diversas nações, porque destróe 
a chave dos destinos da familia, ou melhor, 
a chave do templo augusto da familia, onde 
pela unidade,se retemperam todas as virtudes 
aociaes e domesticas e donde sabem os bons 
cidadãos, os exemplares paes e os invejaveis 
filhos, e que na phrase synthetica de Lamar
tine, diz o que vale o homem ou a sua pro
cedencia, sou (]brigado a apresentar algumas 
considerações que possam valer e aproveitar, 
visto que a experiencia me tem mostrado que 
os legisladores entre nós, desde os mais re
motos tempos, tem quasi que excl nsivamente 
tratado do cidadão e da sociedade, deixando 
em abandono muitos dos grandes interesses 
da familia. 

Não venho füzer aqui ostentação vaidosa de 
erudicção, não só porque em minha idade, 
não se vive mais de aspirações e só do recor
dações, como porque esta questão de divorcio 
tem sido muito debatida e tem dividido, os 
nella interessados, em profundamente im-

pugnadores e mantenedores, ou sectarios pró 
e contra o divorcio. 

Se eu tivesse de apresentar aqui estudo, 
ainda que ligeiro, da historiJ. desta insti
tuição, veriamas como até tntre os Hebreus 
ainda mesmo antes de Moysés, segundo seu 
Deuteronomio o prova, o d"ireito do repudio 
da mulher pelo marido, no caso de a1iulterio 
daquella, foi mantido. 

Solon, o legislador atheniense, ampliou esse 
direito do marido contra á mulher a outras 
causas além da do adulterio. 

Zoroastro, o legislador persa, deu tambem 
determinações no mesmo sentido que acabo 
de referir, quanto a Grecia e Romulo, se
gunrlo refere Plutarco Vida de Romiilo ( tra
<lucção de Ricard) manten !o ao marido o 
direito exclusivo do repudio, por causa de 
adulterio', tambem consentia que (lSte o fizesse 
por outras causas condemnaveis da mulher 
comtanto, porém, que nestas, o marido fosse 
obrigado a ceder a metade de seus bens á 
mulher repudiada e a outra metade á deusa 
Ceres. 

O proprio Justiniano consignou (Cod. Liv. 
5°, tit. 117'- De repuclus et judicio de mo
.ribiis sublato) - ao repudio um titulo inteiro 
de seu codigo. . 

São muitas e incandecentes as controver
sias que entre diversos povos e em diversas 
épocas, tem havido sobre tal assumpto, tão 
interessante é. Só a Suissa, ao que parece, e 
pela sua organisação política ou confederação, 
ficou, 8enão estacionaria, ao menos, espe
rando por muitos annos, a solução do pro
blema pel'ls outras nações. - Além dos 
povos antigos, principalmente em Roma, 
quer no tempo dos reis e imperadores pa
gãos, quer no dos imperadores christãos, so
bretudo no tempo de Constantino, os povos 
modernos muito se debateram tambem. E, 
cousa singular l entre os proprios cbristãos a 
divisão foi radkal. Uns, como a Austria, a 
Hespanha, o reino de Baviera, a Russia, a 
Inglaterra e mais outros que me não lembra, 
agora, admittiram o divorcio com dissolução 
do laço. A França, porém, e antes da lei 
Naquet, a Italia, Portugal e algumas outras 
nações admi ttiram o di vereio sem dissolução 
do nó. 

Mas, o que é mais notavel, são tambem as 
prot'undas discussões que a tal respeito houve 
na propria Igl'eja Catholica onde, em vivas 
polemicas se dividiram não só os doutores da 
Igreja, quer la tina q ner grega, como os Con
cilios, que eu poderia classificar, se não 
tivesse me proposto sómente neste momento 
a fallar. · 

Em todo caso, e como ponto capital, só o 
adulterio, ·ou cr·ime contra a honra sagrada 
do matrimonio, era a unica causa que aucto
risa va a destruição do casal ou a separação 
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dos conjugas, Entre os doutores da. Igreja, 
por exemplo, Santo Epiphanio e Santo Am
brosio, queriam que essa. infC'acçio separasse 
perpetuamente os conjugas, com r.:imrimento 
do laço matrimonial ; mas, Santo Agostinho, 
aceitando o mesmo motivo, opinou tenaz e 
absolutamente contra e;isa. dissolubilidade. 
Depois, e no seculo VUI ao que me parece, os 
catbolioos, ftregos ou russos, os anglicanos, os 
calvinistas e os lutheranos aceitaram e se
guiram os preceitos de Santo Epipbanio e 
Santo Ambrosio, despresando os de Santo 
Agostinbo. 

Como quer que seja, o divorcio agitou tanto 
os animos e levantou tantas difflculdades, 
que deu logaraté a diver:ias anedo.!tas, entre 
as quaes sobresahe a de Loterio, príncipe de 
Lorena, a quem o Papa. de então ordenou que 
tornasse a receber sua mulher, e ao que o 
mesmo principe, depois ~e impu~nat• e resis
tir vebementemente, cedeu afina 1. Nesse:; tem
pos primitivos e das sociedades civilbadas a de
pravação dos costumes era tal e · princip ,l
mente entre as testas coroadas, que, em 1204, 
quando o conde de Montpellier ce leu sua 
filha Maria.a Pedro 3°, rei de Aragão, para 
com esta desposa.r-11e, foi depois de consi
gna.da, no c,mtracto ante-nupcial, a ela.nulas 
de «não repudiar elle jámais a sua mulher, 
emq uanto estavi-vesse. » 

N,t cidade de Ag-ra, capital do Indostã.o, um 
dos pequ,mos Estados dll. uia, conta um his
toriador que o divorcio fôra admittido; mas 
que o J'.ei,_ verificando que os seus magistrado:s 
facilitaram ou abu;;ara n tanto dessa lei que. 
logo no primeiro anuo, houve dous mil e 
tantos divo··cios, suspendeu ou abrogou tal 
lei ; porém, em seguida, e t>imbem dentro de 
um anuo, ,leu-se o facto anor,nal de dissol 
ver-se espontaneamente quasi oito mil CJ.S1.

mentos. Espantado entãr> o rei com esse re
sultado, mandou inscrever, em ltittras gra.n
des, no portico da cidade, o seguinte aviso: 
« O divorcio, neste reino, é adm1ttido em 
absoluto.» 

Na Inglaterra, a nação que não tem co
digo, e com a qual eu tenho a honra e a 
doce convicção de pensar, como ja dis,e em 
principio, o divorcio só é adrníttido por 
caus,t de adulterio ; porém, e ainda assim, 
o pl'ocesso com exigencia das maiores e mais 
satisf'actorias provas, só póde correr ante a 
Alta Camara de Justiça. E' que a Ingla
terra sabe pelo seu bo,n senso o que vale a 
familia, a honorificencia do thalamo e a 
benção dos berços, e é dahi, talvez, que vem 
o dizer-se que o inglez é o primeiro ma
rido do mundo. 

Na propria Igreja catholica, em seu j uizo 
contencioso, o dívorció perpetuo quoad 
thorwn et mutuam cohabitationein, quando 
se ~unda no adulterio,· entre outras provas 

• 

exigidas, está a de - sahts cuin sola, nudus 
cum nuda. 

Pelo que eu tenho apontado, já se vê 
que. em todas as époJas, o divorcio, tomado 
no sentido que geralmente lhe é dado, tem 
siLlo um assumpto sempre controvertido e 
nunca decidido por modo definitivo. O que é 
verdade é que o àdulterio, commum com o é 
em todas as partes do mundo, infelizmente, e 
pela detarpacão que traz á. lei da integri
ãltde da familia, tem sido sempre, sinão o 
unico, ao menos o elemento destruidor da 
paz, tla honorabilidade e dos direitos da fa• 
milia. 

A fücilidade nos meios de acção que acha 
o seductor, ganhando principalmente a con
fiança do marido, seguro do segredo que a 
este guarda a mulher, de cuja reputação, 
manutenção e prole o seductot· nenhuma re• 
sponsabilidade toma, tem sido a causa de 
gr.mdes distul'bios, de muito s·mgue derra
m,tdo e da perda de muitas vidas. 

O que eu vejo é que, tem-se tornaio entre 
nós o habito, à titulo de legíslaQão compa
ra·la, e em assumpto tão cheio de alt11rna
ti vas em todas as sociedade,;, de citar sobre
tudo, os co,lígos estrang-eíros, e agora, em 
moda, os codigo3 be~panhol e allemão, cujos 
defeitos ainda ninguem póde saber e da
quelles para. quem Coram legislados. pondo-se 
de parte,entretaoto.o muito qúe nossos juris
consultos, como Lobão, por exemolo, tem 
dito. quer quanto ao divorcio, quer quanto 
aos bens e ao modo co n que a aiulher s11he 
com o dote e justa e racional111entt1 soore as 
obrigações dos pae,, quanto aos filhos, comó 
SH vê tambem, no mesmn Lobão, em seu 
Tratado das OlJrig·tçães Reciprncas. 

Deixemos, portanto, de parte esses pa..: 
drões cheio3 de vicissitulies e façamos a 
respeito legislação toda nossa, que, se não 
st:1rvir de admit'açito aos outro; povo11, ao 
menos so accommodará á doçura de nossos 
costumes, ao direito e moralida,le de nossas 
familias e por isso, á grandeza da patria, 

Risquemos de nosso Codigo Civil o di vor• 
cio, tal qual se acha no projecto respectivo. 
As quatro cau:;as que o permittem - sevi
cias, adulttlrio, abandono do lar conjugc1,l e 
mutuo consenso, sem a dissolubilidade do 
laço ma.trimonial, e indicando o mesmo pro• 
jecto que o julgamento fique sem e.ffeito, se 
os conj uges delibera.1•em vi ver juntos de 
no:vo, persistindo, todavia, a divisão dos bens 
do casal que tiver sido feita em consequen
cia do divorcio julgado, é da maior impro:. 
cadencia ou do maior perigo, não só pa.ra os 
mesmor:s conjugas, como principalmente para 
a sorte da manutenção ou sustento e do 
peculio dos filhos. 

Em primeiro logar, consentirem que a 
mulher adultera, que teve contra si a prova. 

> 
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plena de ser tal, volte a ser sacerdotisa da 
familia, para edificar os filhos pela palavra 
e pelo exemplo, é rnprema vergonha se nã.o 
contra-senso, que fére de parto e profunda
mente o direito de bua educação que tem os 
filhos. S. Paulo disse-o muito bem: mulier 
amissa pudicitia nihil abnuei·it. Todos nós 
sabemos como Affonw II, chamado o piedoso, 
mandava castigar o homem e a mulher 
adulteras, sendo amarrados em um poste, 
surrados e tendo na cabeça uma corôa de 
córnos. 

Os estatutos inglezes dessa época eram mais 
logicos: mandavam que a mulher adultera 
fosse vergastada na prisão, até morrer e de
pois orrastada núa-, de cidade em cidade. Ao 
menos era, ao ser morto. que se infüngia este 
castigo que nada tinha de edificante para os 
que o contemplavam. 

Em segundo Jogar, essa divisão perma
nente dos bens do casal, ainda como a immo
ral reconciliação, é de desastra incrível para 
o peculio dos filhos ! 

Eu poderia formular diversas e sérias 
objecções, que levariam á convicção a iniqui
dade dos resultados dessa medida ; mas, li
mito-me a fazer a narração de um caso de 
que tive pleno conhecimento, e que tendo 
tido marcha jocosa e comJCa, acabou trazendo 
aos filhos do casal a mais triste das conjun
cturas ou a maior desgraça para sua actuali
dade e futuro. A jocosidade dessa referencia 
vira sem duvida amenizar a discussão de um 
àssumpto tão escabroso como o divocio, e 
que se deu depois da lei do casamento, do 
Sr. Coelho Rodrigues, ou no tempo do Go
verno Provisorio. 

Manoel (assim chamarei ao portuguez e ma
rido), abastano e já retirado do commercio, co
meçou a aborrecer-se, depois de alguns annos, 
do chamado reflitxo do casamento : as imper
tinencias da mulher, o choro, o barulho dos 
filhos, as molestias e muitas outras perturba
ções na paz da familia, o levaram a ir buscar 
distracções fóra do lar. Como era homem 
pratico e sem o menor lyrismo, sem endeixas 
nem idylios, não conhecendo o diccionario das 
flôres, ou si o conhecia em globo, não sabia da 
significação particular que possa representar 
cada flor que se manda á namorada, limi· 
tava-rn a fazer dadivas, como meio positivo 
e muito acceito pelo Demi-monde. Como 
exordio, Manoel ia para o Pa.,choal, e ás · ra
parigas que o embellezavam, perguntava 
elle: « Não quer comer pasteis h (Riso). 
D.os pasteis passava Manoel á intimidade e 
por isso a maiores e sumptuosas dadivas. Dahi 
o abandono do lar. A mttlher veiu a saber de 
todo esse desvio, e um. dia, tambem desespe
rada sob as mesmas causas anteriores que 
desviaram o marido da familia, sem a pa
ciencia. e abnegação da mãe de familia, le-

vantou este protesto: e Quero ver se alguem 
me dá tambem pasteis». ( Riso prolongado.) 

Em resumo: Manoel e sua mulher, de mut@ 
consenso, foram divorciados, continuando de
pois um a dar pasteis e a outra a recebei-os ; 
e, ao cabo de pouco tempo, um e outro já 
sem nenhum daquelles bens que foram divi
didos entre elles, conciliaram-se, vieram viver 
juntos e trouxeram para os filhos ••••• a mi
seria ! 

Outro caso: 
O secretario da legaç·ão da Hespanha, sol• 

teiro, garboso, novo e rico, muito requestado 
para marido por muitas de nossas moças, 
clava-me em Petropolis, no verão de 1883, 
esta sua convicção, em fórma de sentença: 

« El casamiento es el primero pomo de los 
jardi11es de Dios ; las puntas san mui buenas; 
pero tengo miedo dei médio.> 

Disse eu commigo: o secretario marquez 
(era marqnez) está encouraçado ; não ha olhos 
travessos de menina que dispersem projectis 
que atravessem aquelle casco ! Las puntas 
san mui buenas ••• não ha duvida; as pontas 
são - a lua de mel, e a bagagem em que eu 
meacho(prolongadoriso),o meio ... é o di• 
vorcio ! 

Essa philosophia pratica do secretario, dá 
idea exacta do fluxo e refluxo do casamento. 

Ainda outro caso de divorcio em perspe
ctiva e suggerido pelo genio bttliçoso dos 
francezes: 

Havia em Paris, e talvez ainda haja, um 
malandro chamado Défieux, que vivia folga
damente pela renda de um celebre estabeleci
mento que creou no Boulevard du Temple, e 
sob a denominação de Fêtes des mariages . 
Alli, atravéz de cortinas azues, solemniza
vam-se, com iguarias, musicas e cancans ou 
danças lubricas, os casamentos feitos por sor
preza ou inesperadamente, os determinados 
pelos juizes ou pela policia, e a que os fran
cezes, por seu scintillante argot, denominam: 
des noce.ç en grguettes (nupcias de chalaça), 
e a que nós, em nossa gíria actual, podemos 
chamar - nupcias de conversa . Essas dançM 
da casa Défieux eram a preliminar tambem. 
do divorcio proximo, principalmente do que 
tem por base o consenso mutuo e de que trata· 
o projecto do codigo que aqui se :-evê. 

Eu poderia ainda referir um outro casL Je 
divorcio, dado na comarc:1 de Cantagallo e 
no qual intervim como advoga<:lo em favor 
do réo. Foi o de Francisco Xavier Poubel, 
fazendeiro muito conhecido e abastado, contra. 
quem sua mulher Cbristina Boechart, depois 
da constancia de 51 annos do casamento de 
ambos, e já com extensa prole de primeira, 
segunda e talvez terceira geração, na creação 
dos descendentes, requereu divorcio poradul-
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terio do seu marido ! Devo dizer que ne~se 
extravaga.nte pedido, e apezar da opposição 
tlos filho~, dizia-se que ella fóra suggestionada 
pelos irmãos, que tinham em mira a divisão 
aos bens, sendo que, po1• suprema vergonha 
do caso, esse fim foi oonseguido. 

Deixo de referir outros e muitos casos, e 
até o do Rig()letto (conversão do Le Roi 
s'amiese, de Vítor Hugo), em qu9 o duque de 
Mantoa, em meio de sua côrte, desafia a cem 
olhos de Argos e o furo1• dos maridos zeloso;; 
ou ciumemos. 

Consubstanciando minha indicação, digo: 

O divorcio, como está no projecto, deve ser 
supprimido em absoluto, porque, durante o 
mesmo, ficam os conjuges sem estailo e sem 
qualificação de familia, abandonada a sorte 
dos filhos, o peculio extraviado ou extincto, e 
tanto mais que a divisão deste é permanente 
e inl\lteravel ainda no caso de conciliação e o 
laço matrimonial indissolu vel. 

Mas, não tenho voto deliberativo, como já 
disse. Si for deliberado esse rompimento da 
unidade conjugal, esse verdadeiro passa
tempo que, na phrase do celebre escriptor 
inglez David Hume, é a depravaQão dos ricos 
e o soffrimento dos pobres, então, e ao menos, 
como grande medida que atteste ao mundo 
culto nossa moralidade e nosso amor á jus
tiça, difficultemos aos impacientes e insen
satos conjuges, que de tal desordem legal se 
queiram aproveitar, ess1t divisão absoluh de 
bens do casal entre ambos, não como queria 
Romulo e eujá disse, dando metade á mulher 
e outra metade a Crwes, porém, tornando 
foalienaveis com todas as clausulas restri
ctivas e assecurafarias - dous terços desses 
bens, que pertencem aos fi.tbos em razão das 
legitimas (qw:e fitii ratione legitimre pert•nent), 
fieando os divorciados sómente com o uso
fructo desses dous terços e a plena proprie
dade da terça parte desses bens do casal. 

Em conclusão : 

Eu opino, no caso de adulterio e de outros, 
dada a prova plena ou evidentemente po3-
sivel da impossibilidade e permanencia de 
união entre os conjuges, que o divorcio tenha 
como consequencia inevitavel e legal a disso, 
lução do laço conjugal, ou, a não ser isso 
assim, qu3 se amplie os casos de annullaçãe 
do matrimonio e fóra dos de nullidade de 
pleno direito ou de impedimento derimente; 
que o proprio juiz deve proclamar quando 
lhe ror demonstrado e provado. 

E' o que eu tinha a dizer, agrauecendo a 
delicada e preciosa attenção com que fui 
ouvido por tanto tempo. (Miiito bem, muito 
bem; o orador ,J n~uito ci,tmprimentado,) 

• 

O Sr. Vergue Abreu pronunciou 
um longo discurso em favor do divorcio, dis
curso que não é pubbcado por não terem 
sido devolvidas as notas tacbygraphic:i,s, 

O Sr. Presidente - Si não ha 
quem queira a palavt:a. sobre a questão do 
divorcio, vcu dai-a por encerrada . 

O SR. SA Pmxoro- Peço a palavra. 
o SR. PRESIDENT.B:- Fica adiada. a discus

são. A ordem do dia para segunda-feira, 18, 
é a mesma de hoje, isto é: 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a 411 
da parte especial do projecto. 

Termina a reunião ág 6 1/2 horas qa 
tarde. 

26ª REUNIÃO m1 18 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Pte_sidencia do S,·. Seabra) 

A'r:l 3 horas da tarda começa a reunião, · 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Romero, StL Peixoto, Arthur Le
mos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Ta
vares de Lyra., Teixeira de Sá, Araujo Góes, 
José Monjardim, Ol1vei,.•a. Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benelicto de Souza e Alencar Guima
rãe:; (16). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Sá Freire, Azevedo Marques, Hermenegildo 
de i\1oJ>aes, Rivadavia Corrê:i. e Camillo de 
Hollanda (5). 

Dos convidados pelaCommissão comparecem 
os Srs. Cloy:is Bevilaqu:1, Andrade Fi• 
guaíra, Torres Neto, M. F. Corrê:1,1 Soli
donio Leite, Carlos Perdigão, Gabriel Fer
reira, Bandeira de Mello, .:lal.vador Moniz e 
Coeltto Rodrigues. 

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

O Sr. F .r.I:'oleu tino(Secretario) com• 
munica que o Sr. Ri vada vüt Co.rrêa parti
cipar.i. não poder comparecer á reunião por 
motivo de força maior. 

1 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Anizio de Abreu'sobre osartt. 218 a 411 
da parte especial do projecto. ~ 
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São lidas e postas ·em discussão com o pa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Art. 219, n. 6-Supprimam-se as palavras 
-si o casamento projectado tiver sido prece
dido de outro, 

Ao art. 226, n. 6, accrescente-se: ainda 
não civilmente anullado.- Teixeira de Sei. 

Ao art. 394, paragrapho unico (que pas
sará a ser o § l 0 ) depois das palavras - e só 
se rompe pela morte de um dos conjitges - ac
crescente-se: por aditlterio de qualquer delles 
e por tentativa de morte de um contra o 
oiitro. 

Accrescente se como § 2°- O conjuge cul
pado não p_oderd c_ontral;ir novas nupcias. -
Sylvio Romero. 

Art. 395, depois das palavras- a acçl!o de 
divorcio, accrescente-se: quer o que rompe o 
vinculo nos casos do artigo antecedente, quer 
o de simples separação de corpos. 

Ao art. 396, depois do n. 1, que trata 
do adulter{1, inscreva-se o n. 2 - tentativa 

, de morte - ficando, portanto, alterada a nu
meração. - Sylvio Romei·o. 

O Sr. Sá Peixoto-Sr. Presidente, 
largamente tem sido deuatida, em todos os 
paizes, a questão do divorcio; pôde-se dizer 
mesmo que já foi esgotada a luuga serie de 
argumentos pró e contra este remedia para 
os casaes infelizes. ~ 

Não me occuparei, pois, em reproduzir 
e analysar esses argumentos, estudando o as
sumpto sob o ponto de vista geral, theorica
mente, em abstract.o, mesmo porque já o 
fizeram, entre nós, de um medo brilhautis
simo, no Senado, o honrado Sr. conselheiro 
Coelho Rodrigues, em tres magistraes discur
sos, dentre os quaes destacarei o que foi pro
nunciado na sessão de 18 de julho de 1896, e 
1lgora, nesta Commistão, o Sr. Vergne de 
Abreu, que foi completo, nada deixando a de
sejar. 

Vou· limitar-me a considerai-o em con
. ereto, isto é, no tempo e no espaço. 

Debaixo deste ponto de vista podem-se 
reduzir a dous os principaes argumento., 
invocadcs p'or aquelles que aqui teem com
batido a adopção do divorcio-a inopportuni
dade e a inconveniencia dessa medida. 

O primeiro desses aspectos da questão foi 
... ventilado pelo illnstre Deputado monsenhor 

Mourão; o segundo constituiu em geral o 
, thema de todos os oradores que gentilmente 

L nos vieram trazer as suas luzes. 

Permitta, porém, a éommissão que, antes 
de examinar cada um desses argumentos, 
em suas variantes ou modalidades,. eu abra 
um ligeiro par-enthesis para justificar o 
aparte que t'ui obrigado a dar no correr do 
brilhante discurso do talentoso Sr. Deputado 
Pedro Vergne. 

Emllora acceite a these que S. Ex. sus
tentou, tomei a liberdade de divergir do ar~ 
gumento que S. Ex. adduziu, de q~e o s~
crificío dos filhos, quando acaso se desse, nao 
podia perante a lei constituir uma objecção 
séria ao divorcio. 

,Não, Sr. Presidente; provassem-me que o 
divorcio produz a ruína dos filhos e que, ao 
inverso, a simples separação de corpos man
tem integra a sua educação, eu não hesita
ria em alistar-me enh;e aquelles que o com
batem. 

E' tão poderoso o instincto da conservação 
da especie entre todos os animaes, mesmo os 
inferiores, que, em regra, os indivíduos se 
sacrificam á prole. 

Contra a proposição de S, Ex.- «a situa .. 
ção jurídfoa do adulto deve ser mais prote
gid11 do que a do infante»- l?rot~st:1 a. l~~ 
gislação de todos os pa1zes, CUJO direito mv!l 
consagra a restituição in integi-um em favor 
dos menores, a interrupção da prescripção 
contra elles e outros beneficias. (Apoíados.) 

E' o principio moral da protecção aos 
fracos. 

Nem prevalece a objecção de que, em 
um parto difficil, em que se torne necessa
rio sacrificar um dos seres, a regra é sal
var a :parturiente, porque ahi o caso é di
verso, é uma vida por outra, sacrifica-se um 
ente que não se sabe se é viavel, por outro 
que já faz parte da communhão social e que 
é talvez o amparo de outros. 

Evita-se o mal maior. 
Fechemos, porém, este incidente de que 

só me occupei para testemunhar a muita 
consideração que me merece o nobre repre
sentante do Estado da Bahia. 

Passemos a considerar os argumentos dos 
que impugnaram a emenda que admitte o 
rompimento do vinculo conjugal. 

E' inopportuno- dizem - primeiro, por
que ninguem ainda reclamou o divorcio; ~o 
contrario, d.e todos os pontos de nossa patna 
teem vindo protestos de grande numero de 
senhoras brazíleiras contra a adopção dessa 
medida; segundo, porque as duas Casas do 
Congresso já se manifestaram contra elle, re
jeitando ou deixando dormir nas pastas das 
Commissões os respettivos projectos. 

Mas, Sr. Presidente, que valor podem ter 
os protestos dessas possas conterraneas ~ N~
turalmente, as que prestam as suaii ass1~ 
gnaturas são as esposas felizes, aquellas para 
quem o matrimonio é um jugo suave é essas 
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não precisam do divorcio. E' o egoismo, é a 
vaidade dos ditosos que se manifesta, pois 
que a alegria é essencialmente communica
tiva e expan'siva. Domina-as o orgulho de 
poderem affirmar e annuuciar em publico a 
sua felicidade domestica. 

Os doentes podem ás vezes recusar o re
medio que se lhes offerece, mas os sãos 
jamais o reclamam. Era mister que as si
gnatarias do protesto declarassem que eram 
esposas desgraçadas, mas que não queriam 
o divorcio; para que pudesse ter algum valor 
o seu depoimento. . 

Mas o pudor, o pejo das infelizes privam· 
n'as rle vir ao publico expôr o seu infortunio 
e solicitar para elle um remedio que não 
teem a esperança de alcançar. 

O infortunio de muitos lares só o conhece 
·o publico pelo escandalo, que provoca ou 
·pela extrema degradaç~o a que ás vezes 
chega o marido ou a mulher, quando não 
ambos. Quanto á resistencia que a Camara 
e o Senado teem opposto á passag-em do di
·vorcio, convém lembrar que mais de uma 
idéa, de uma reforma liberal e adeantada 
teem tido a mesma sorte. 

A nossa índole rotineira, a timirlez e a 
inercia de nosso espírito teem feito com que 
as grandes· reformas só encontrem guarida 
no Congresso, quando de todo é impossivel 
obstai-as. 

Em 1886, quando já ia accesa a campanha 
abolicionista, não foi, siquer, julgado object_o 
de deliberação o projecto que marcava um 
prazo para a extincção da escravidão no 
Brazil. 

Dous annos depois, com verdadeira prete
·rição de fórmas regimentaes, Camara e Se
nado, á porfia, com a rapidez com que nas 
magicas se succedem as scenas, approvavam 
e a princeza imperial regente sanccionava, 
com applauso geral, a proposição que a ex
tinguia incondicionalmente e desde logo. 

Citando este facto eloquente, disse o hons 
rado Senador Coelho Rodrigues, no discurso 
a que ha pouco alludi, com referencia a um 
dos projectos de divorcjo; 

« Elle morre agora, tenho certeza disso ; 
mas este morto terá rasurreição como La
zaro; e, quando elle resuscitar, não será 
mais o projecto que está om discussão, será 
outro mais amplo .•. 

Mas,. deix:emos isso de parte. E' uma pro
phecia que os nobres senadores não tomarão 

. ao serio, mais que se ha de realizar.» 
Sim, Sr. Presidente, será licito dizer que 

a opinião publica não reclama o divorcio, 
quando essa idéa já vai invadindo um Par

. lamento refractario a todas as reformas; 
· quando todos os annos em uma e outra 
casa legislativa renascem os projectos;quando 

essa questão já merece e provoca tão largo 
debate como aquelle que se tem travado neste 
recinto1 

Não, Sr. Presidente ; não e não! 
A calorosa discussão, a que temos assis

tido, é prova de que a idéa vai ganhando 
terreno e que em breve constituirá caudalosa 
corrente, a que não se poderá mais oppôr 
diques. 

I~osse absurda a idéa ; não encontrasse ella 
bastante apoio na opinião publica, e cahiria 
redondamente, sem que uma só voz se levan
tasse contra ou a füvor. 

Quer V. Ex. um exemplo~ 
Supponhamos que era aqui apresentada 

uma emenda tornando a mulher propriedade 
do tnarido e dando a este di.r;eito de vida e 
de morte sobre ella. 

Sem duvida, tal emenda seria rejeitada 
in Umine, sem que nenhum dos presentes se 
julgasse na obrigação de vir combatei-a. 
Por que1 

Porque era restabelecer uma idéa obsoleta 
e barbara e seria tido como louco quem nisso 
pensasse. 

o facto mesmo da discussão e da celeuma. 
levantada deve servir de argumento con
vincente para '()rovar que se _ trata de uma 
idéa que vai adquirindo tóros de cidade, que 
vai se impondo á consciencia publica como 
uma necessidade inilludivel. 

Vejamos o segundo argumento, a incon
veniencia. Dizem que é inconveniente: 1°, 
porque a decretação do divorcio será entre 
nós o abuso do divorcio; 2°, porque é de re• 
caiar a sorte das mulheres, dos incultos ou 
dos pretensamente cultos, do rude operaria, 
quando tiver a certeza de que tem um meio 
facil para se libertar das obrigações do
mesticas recorrendo a esse alvitre; 3°, por• 
que essa medida encontra repugnancia in
vencível e offende os sentimentos religiosos 
da grande maioria de nossa população. 

E' de manifesta inconsistencia logica este 
argumento. 

Prova demais : Não ha instituto, por mais 
salutar que . seja, que não possa ser sophis
mado e não se preste a abusos. Cumpre ao 
legislador cereal-o das necessarias cautelas, 
fazer as indispensaveis restricções para pre
venir os abusos. 

Aquelles que combatem o divorcio, propo
sitalmente exaggeram para chamar o o1ioso 
sobre essa medida, argumentam com uma 
decretação ampla, em que bastasse a simples 
vontade dos conjilges para que o vinculo se 
rompesse. Confundem a excepção com a 
regra. Mas não é isso que queremos. De
fendem.os o divorcio como um remedio para 
certos e determinados males. Só em casos 
restrictos, especificados na lei, em que abso
lutamente se . .torna impossível a vida, em 
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commum, pela excessiva gravidade da of
fensa, é que o divorcio póderá st:r concedido. 

Não ha essa facilidade que se pretende, 
desde que depende de sentença proferida em 
processo regular e mediante provas con
vincentes. 

Ora, si, em geral, essa facilidaile não existe, 
nem póde existir, para aquelles que teem 
illustração, que dispõem de cultivo intel
lectual, muito menos poderão prucurar sub
terfugios e sophismas os incultos, que são 
justamente aquelles que menos conhecem as 
leis e por isso maior diffieuldade terão em 
arr1rnjar meio de escapar pelas malhas que, 
porventura, a lei deixe. 

fnjm1ta e erronea é a apreciação daquelles 
que acreditam. mais frouxos os laços conjugaes 
nas classes 11roletarias e rudes do que na 
classe dos privilegiados da s01•te, dos ricos e 
dos que tiveram a immensa fortuna de 
cultivar o seu espírito. 

A lei do amor impera do mesmo modo no 
culto, como no inculto. · O confronto só póde 
ser desfavoravel para a classe culta, por
que a historia demonstra que nos povos ci
vilizados é que se encontra maior perversão 
do amor; sómente entre elles é que se vê o 
mercantilismo no casamento, 

Accresce que si a quasi totalidade da po
pulação do Brazil é composta de catholicos 
romanos, os seus sentimentos religiosos devem 
ser um obstaculo poderoso aos abusos, mas 
não servem de motivo para a rejeição do 
divorcio, uma vez que existe a separação da 
Igreja e do Estado e este só reconhece o ca
samento civil. 

E' incoherente combater esse remedio em 
nome do espírito religioso e não ver nesse 

· mesmo espírito religioso um freio ou corre
cti vo para os abusos possíveis. 

São estas, Sr. Presidente, as considerações 
que tinha a fazer em relação ao assumpto, 
estudando-o em sua applicação ao nosso meio 
e á época em que vivemos. 

Theoricamente, a materia está ésgotada ; 
muitos autores della se teem occupado. 
Mesmo entre nós tem sido largamente dis
cutida, bastando que termine chamando a 

. attenção da Commissão, quer para o discurso 
e parecer do Sr. Dr. Vergne de Abreu, quer 
para o luminosa discussão havida no Senado, 

· ond~ o honrado Sr. conselheiro Coelho Ro
drigues, com _aquella competencia, eleva
ção de vistas e -bom ~enso pratico, que lhe 
são peculiares, ·discutiu minuciosamente a 
questão. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Clovis Bevilaqu.a -
Sr. Presidente, é por demais difficil o pro
blema que elilta Commissão é chamada nesse 

. momento_ a resolver, tão_[diffl.cil que, em 

Roma, por muitos annos, por muitos seculo;;, 
coexistiram a dissolubilidade e a indissolu
bilidarle do matrimonio. Os casamentos con
trahidos pela comferratio eram primitiva
mente indissoluveis. Mais tarde, ou pela fa
cilidade dos costumes, ou porque novas 
necessidades surgiram, o certo é que o povo 
romano teve necessidade de crear um modo 
de dissolver o casfl.mento contrahido pela 
comferratio e creou a distarrPatio ; mas, 
apezar disto, ao menos para que affirmassem 
que o casamentofôra imlissoluvel, manteve-se 
a indissolubilidade para o casamento de Fta
rnen dialis, aquelle que tinha de presidir ao 
r,asamento dos patricics. E' tão difficil, 
Sr. Presidente, que a Igreja levou IS seculos 
para tomar a respeito uma resolu~io defi• 
nitiva. 

Antes do concilio Tridentino, as suas reso
luções eram vacillantes; umas vezes inter
pretava-se o Evangelho como Asterio, Epi
J~hanio e Tertuliano, dizendo que as Sagradas 
Escripturas admittiam o divorcio ; outras 
vezes predominava a opinião dt1 Santo Agosti• 
nho, que era fundamentalmente contrario á 
dissolução do casamento. . 

E' tão difficil, que de longa data os espiritos 
mais elevados discutem o assumpto, os argu
mentos se enfileiram de lado a lado, havendo, 
por assim dizer, para cada argumento uma 
objecção que lhe responde; par d c,tda a taque, 
uma defesi,., sem que nós outros, que pro
curamos uma solução que nos tranquillise a 
consciencia, achemos o caminho largo por 
onde seguir. Já tive occasião de dizer que, 
diante desta anomalia logica, eu rnppunha 
que a explicação estava em que alguns pro
punham soluções geraes para casos parti
culares, e outros iam buscar soluções abstra
ctas, quando a solução dos problemas so
ciologicos deve ser obtida de accôrdo com as 
condições especiaes de cada povo; de cada 
época, de cada momento historico. 

Já foi dito aqui que o divorcio era uma 
consequencia fatal do casamento civil. Não 
estou convencido absolutamente da verdade 
desta affirmaçã.o. Em França desde 8 de maio 
de 1816 até 27 de julho de 1884, o casamento 
civil manteve-se indissoluvel, e durante todo 
esse lapso de tempo, si o divorcio fosse uma 
consequencia fatal, necessaria, irreductivel 
do casamento civil, teria sido decretado. E 
não se digi.1. que influíram considerações re
ligiosas, porque, si o partido de Bonald pôde 
vangloriar-se de ter eliminado o divorcio do 
cotligo civil, esta sua vangloria não corres
ponde á realidade dos factos; e, depois da 
monarch-ia quasi absoluta dos Bourbons, veio 
a Republica, veio a monarchia temperada tlo3 
reis burguezes, veio o imperio, veio final
mente a Republica, sem que houvesse neces• 
sidade de decretar-se o divorcio, 
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o SR. ANIZIO DE ABREU -Não se decretou, 
mas propoz-se. O elemento catholico predo• 
minou e foi rejeitado. 

o Sa. CLOVIS BEVILAQUA -- Este argu
mento não tem procedenciá., e até me admira 
·que parta de um homem da intelligencia do 
8r. Anizio de Abreu, pois S. Ex. sabe que 
não ha idéa que não possa revestir a fórma 
de projecto pa1•lamentar e que a apresentação 
de um projecto não significa sempre o anceio 
por satisfazer uma necessidade social. 

Os SRS. ANIZIO DE ABREU E ·ANDRADE FI· 
GUEIRA dão apartes. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Tanto não é a 
consequencia que, por occasião de se discutir 
o Codigo Civil italiano, se afa~taram todas 
ai considerações religiosas e foi estabelecido 
o casamento civil iudissoluvel. 

E tanto isto é exacto, Sr. Presidente.que 
nas republiêas ibero-americanas, na Repu
blica Argentina, no Chile, no Uruguay e no 
Mexico, ha o casamednto civilindissoluvel. 

o SR. ANDRADE FIGUElRA.:...E não ha anno 
em que não se apresente projecto propondo 
o divorcio. Isto acontece,por exemplo, na 
Italia, a que V. Ex. alludiu. 

o S'R. CLOVIS BEVILAQUA - Felizmente a 
CommísEão comprehende o valor deste a1•
gumento. 

Sr. Presidente, foi tambem affirmado que 
o divorcio era uma consequencia forçosa da 
concepção contractual do casamento. 

Tambem não me parece exacta essa afflr
mação. 

Considero o casamento um verdn.deiro con. 
tracto; nélle vejo todos os elementos consti
tutivos dos contractos : o accordo das parte.<; 
e a vontade declarada para a producção de 
efl'eitos juridicos. 

Mas, segundo observa um civilista nota
bilissimo da Italia contemporanea, Cimbali, 
ha contractos patrimoniaes, contractos pes
soaes e contractos sociaes. 

Nos patrimoniaes, predominam os interesses 
pmamente economicos, e a lei entrega quasi 
que inteiramente á liberdade das partes a sua 
regulamentação, mas,nãoobst'lnte, intervem, 
ora para decretar uma formula a que as 
partes se teem de submetter, em dados casGs, 
ora. para restringir a liberdade em cel'tos 
momentos; mas, em todo o caso o campo_dei
xado á acção da liberdade individual é ex
tensíssimo. 

Nos contractos pessoaes,já o campo deixado 
á liberdade das partes é mais restricto. 

, Assim, a lei não permitte actualmente que 
alguem contracte os seus serviços perpe
tuamente, que ninguem faça alheiação de sua 
liberdade, · 

Vol, Y 

• 

Nos contractos sociaes, em que preponde
ram interesses collectivos super1or~s, a in· 
tervenção da sociedade é mais prompta e é 
mais extensa. 

O casamento, Sr. Presidente, é um con
tracto de natureza mixta, é pessoal e social ; 
por isto, devemos esperar que a lei, a ex
pressão da vontade do povo, em um dado 
.nomento, o subordine a prescrições rigoro
síssimas. E é por isso que o casamento é de 
todos os contractos o mais solenne. E' um 
contracto sui generis, é um contracto para o 
qual ha leis, ha principias, ha regras espe
ciafüsimas. 

Não é, pois, de admirar que, entre estas 
l'egra&, estes princípios, se ostabaleça a indis• 
solubilidade; desde que o Estado, o povo, a so
ciedade estejam convencidos de que esta me· 
dida é iudispensavel para a garantia da paz 
publica. 

Não queiramos equiparar a lib3rdade que 
existe nos contractos patrimoniaes, nos con
tractos de ordem secundaria e a do contracto 
do casamento. 

Nos primeiros, os interesses são differentes 
dos interesses que se atam no seguudo, são 
inferiores, transitorios, emquanto que, no ca
samento, esses interesses são de ma.is alto 
valor, são só para aquélles que o contractam, 
como para terceirGs, como para a propria 
sociedade. (Muito bem). 

Os quecontractam teem de empenhar, neste 
ultimo caso.sua propria pessoa,teemde fundar 
uma familia e si o contracto, em si, podia. ser 
transitorio, a familia. é de natureza perma· 
nente. 

Os que contractam fundar uma familia 
teem de pôr em jogo interesses do futuro da 
sociedade e esta tem todo o direito de intervir, 
para limitar e dirigir a liberdàde das partei;s. 

Parece-me, pois, que deante destas conside
ções não se deve mais insistir na afflrmação 
de que o divorcio é uma consequeocia da 
concepção contractual do casamento. (,ifuito 
bem), · 

Deante das uniões infelizes, das desgraças, 
em que se contorcem as familias cujo vi:ver 
não corresponde á esp.ectativa dos que as 
fundaram, é preciso, porém, que o direito in
tervenha. 

A~é hoje Eó se ep.contram duas soluções, 
ambas ruins, ambas tendo inconvenientes. 
O que nos cumpre, o que nos resta é indagar 
qual a menos inconveniente, e não sómente 
sob o ponto de vista theo'rico, mas observada 
a questão concretamente em relação ao no~so 
meio. 

Temos a separação de corpos e temos o di• 
vorcio. · 

Contra a separação de corpos se diz que é 
uma medida injusta, po1•que vai ferir ao 
mesmo tempo o conjuge innocente e o culpado. 

8 

..., 

v 
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, .• E' Iamentavel que assim seja, Sr. Presidente; por demais as cadêas que prendem o homem. 
mas não encontro outro recurso, e este sa- E3tudando particularmente este assumpto, 
crificio, si for aproveitado em beneficio da elle, um dos mais profundos conhecedores 
prole, se for aproveitAclo em beneficio da da alma humana, mostra como o amor que 
organisação social, ao menos teremos por nós une dois seres de sexos differentes, dentro de 
esta consideração que é valiosa: soffrem os pouco tempo se tranforma em amizade; e de
paes por amor dos filhos, soffrem alguns in- pois, enfrentando a que11tão do divorcio, chega 
dividuos por amor do bem estar geral. á conclusão de que si a amizade dos conjugas 

E, no divorcio, vejo a mesma injustiça, for soli1a e seguida, a indissolubilidade do 
o mesmo principio da desigualdade, porque o casamento não terá inconveniei,te algum e 
divorcio vae ferir mais particularmente a si for incerta e vacillante, será o melhor meio 
mulher, e, por isso, se explica a sua aversão de fixai-à. A experiencia mais rudimentar 
quasi instinctiv,t por elle. mostra que os coojuges serão levados a es-

Adolpho Garnier dizia que, si o direito do quecer pequenas quereUas, disputas insigni
divorcio traz a independencia e o orgnlho da cantes, si tiverem diante de si a indissolu
mulher, o que é incontestavel é que o di- bili-iade da sua união; essas querellas insi
vorcio acarreta a oppressão e a insolencia do gniflcantes avultarão e serão levadas ás suas 
marido. ultimas consequencia, si os conjuges sou-

Isto é tanto mais exacto quanto as mulheres berem que se. podem separar. 
mais honestas e mais recatadas são as menos Este argumento do grande philosopho 
aptas para a victoria no coní:licto vi tal. Si ellas escassez foí depois rap1•oduzido ~or Portalis, 
forem das que obedecem submissamente aos por occasião de se discutir o Codigo Civil 
rigorosos princípios da moral e si, pela edu- em França. 
cação que se lhes dá entre nós, não puderem O Dr. Anizio de Abreu diz que, ao con• 
sem auxilio de um irmão ou de um pai lutar trario do que pensava o insigne Hume, a 
·fa\1oravelmente pela existencia, o marido dissolubilidade do casamento havia de fazer 
·poderá, a cada mornento,am açal-as com o di- os conjuges mais cautelosos. E' possível que 
vorcio eellas hão de forçosamente se submetter assim sejd, em limitadíssimos casos, não 
á vontade despotica; á tyrannia do seu algoz. quero contestar; mas quem sabe que os 

Depois os partidarios do divorcio hão de nossos impulso3 são principalmente dirigidos 
concedel-o indistinctamente aos dois conjugas pelos nossos sentimentos, maxime nas re
e nessa hypothese terão. como acabo de lações pessoaes que se travam no seio da 
mostrar. sacriflcarlo o principio da igualdade familia, quem sabe que as paixões são, como 
entre os conjugeJ ou terão de fazer exclusão dizia Hood, idéas tyrannicas que tornam as 
do conjuge culpado, de declaral-o inhibido 011tras idéas suas escravas, ou, como dizia 
para novas nupcias. Si assim fizerem, serão Broussais, necessiclades instinctivas que 
inconsequentes porque esse conjuge culpado obrigam o intellecto_a um trabalho continuo 
ha de vir a ficar collocado nessa situação para servil-as, não poderá convencer-se da 
que os partidarios do divorcio apresentam importancia, da efflcacia deste fragil açaimo 
como argumento formidavel contra a simples entregue ao temperamento de cada um. E' 
separação, isto é, a situação do celibato for- preciso que diante da exaltação da paixão 
çado, celibato que produz, na opiniiio de,ses colloquemos um freio bastante poderoso, sem 
partidarios, forçosamente as uniões illicitas. o que a explosão se ha de dar forçosamente. 
E, si o principio é inconsequente, á doutrina Um dos argumentos que me parecem dos mais 
não tem uma base s.egura, ê tdlha. graves contra o divorcio é a ·situação dos 

Quero apreciar o argumento do celibato for- filhos. 
çaaoproduzindo uniões illicitas em face da se- Diz Glasson, e diz muito bem, que os filhos 
paração, Digo que as uniões illicitas é com a do divorciado muitas vezes estão collocados 
educação, é corn os princípios de moralidade, em situação mBis dolorosa do que a dos in
é com a dignidade dos ~onjuges que se e';itam, felizes ab,,ndonados pelos seus progenitores. 
e não por considerações de outra or.dem. E, si achamos lastimavel a sorte daquelles 
E, si esse celibato, que tanto imp-3.'essiona os cujos pais convolam para segundas nupcias, 
partidarios do divorcio é, como dizem, contra mais deploravel deve ser a daquelles que são 
a natureza, a mim isso não impressiona arrastados para lares estranhos e ahi conti
porque o direito, a moral, a religião, a simples nuamente estão a recordar a ·seus padrastos e 
etiqueta são disciplinas a que se submette a, madrastas, com a sua simples presença, a 
natureza. A socieJade não é mais do um existencia odiada daquelle que foi conjuga 
systema de forças organisadas para subjugar do seu conjuge; por isso Rousseau e Montes
a naturezti, para conter a animálidade que quieu achavam na sorte dos filhos o argu-
ruge d~ntro de cada um de nós. manto mais poderoso contra o divorcio. · 

8r. Presidente, acho, como Da.vid Humo, Mas, Sr. Presidente, a situação desses 
-que não devemos nos arrecear de apertar . pobres orphanados, que teem pais vivos, não 
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bifende simplesmente os nossos sentimentos 
de piedade: otl'ende tambem os nossos sen .. 
-timentos de justiça. 

Aquelle que teve a ventura. de procrear, 
de ter filhos, contrabiu a obrigação inilludivel, 
a obrigação irrecusavel de dedicar á edu
cação e ao bem estar desses filhos todas as 
suas energ/as affec'tivas, todos os seus es
forços intellectuaes o physicos, de modo a 
preparai-os convenientemente para serem 
victoriosos no conflicto vital. Aquolle que 
tem tllhos não tem direito absolutamente de 
sacl'ifical-os ao seu egoísmo; e, Sr. Presidente 
essas_ crii;\nças, vivendo .. em lar estranho, 
entre o desprezo de seus irmãos unilateraes 
e o odio de sua mailrasta, acham-se num 
·meio improprio, nnm meio que não é o mais 
adequado para a expansão de seus senti
mentos affectivos. Sua alma hã de ser dura, 
incompleta, e estas criaturas de alma dura e 
incompleta hão de se tornar más no seio da 
familia que constituirem e no seio da 
sociedade onde viverem. 

Por esta razão, eu acho que nos devemos 
alarini,,r um tanto com a possibilidade da de
cretação do divorcio, porque basta esta con
sideração que ac,d,o de fazer, basta que 
pensemos nesses filhos infelizes, nesse pai 
que perde a noção dos seus deveres mais 
sagrados, o que ha de prejudicar tanto aos 
flll10s do primeiro matrimonio quanto aos do 

· segundo, porque toda affeição que dedicarem 
a uns ha de ser roubada aos outros, basta 
que pensemos nessas criaturas que hão de 
ser para o futuTo máos maridos, más mu
lheres, máos cidadãos, para nos convencermos 
de que a medida envolve grande perigo c 
póde trazer, como se diz, a.desor~anisação da 
familia e da sociedade. 

Depois dessas considerações, Sr. P1esidente, 
outras nos acodem ao espírito. 

Aquelle que se divorcia vai constituir 
novas familias, e naturalmente ha de levar 
o germen·do divorcio para essas novas fü. 
milias que for constituindo. Deste modo, em 
vez de termos simplesmente um casal infeliz, 
teremos dous, tres, quatro e mais, segundo as 

, circumstancias o permittirem. 
Finalmente, Sr. Presidente, por uma es

tatistica que li em 18813, a média da duração 
·. dos casamentos em França estava reduzida 

a 12 annos. O numero dos divorcios, dahi 
1 para cá, tem crescido, a média, por conse

. quencia, terá baixado, o que nos adverte de 
que, decretado o divorcio, vamos retrogradar 
par;1 o principio-barbara do casamento tem

, porario. 
· O Sr. Dr. Vergne de Abreu, intelligencia 
superior e espirito cultíssimo, defendeu com 

• o maximo brilhantismo a theoria do divorcio, 
e em conclusão tambem nos apresentou uma 
estatistiça.. Infelizmente o numero de annos 

• 

por S. Ex. considerados é por demais exíguo 
para que possamos extrahir qualquer con
clusão acceita..vel. São tres annos, de 84 a 
86. Este numero · insignificante de a:µnos, 
este decurso limitadíssimo de tempo não 
offerece base para uma argumentação se
gura. 

Não obstante, farei ·algumas considerações 
a respeito. 
· Mostra o anno tle 84, 4. 700 divórcios ; 

o de 85, 4.840 e o de 86, 4.841 ; o divorcio 
em marcha decrescente e não crescente, 
como eu havia affl.rmado. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Hoje 8.000 
e tantos. 

o SR. CLOYIS BEVILAQUA - Mas esses 
annos são os que immediatamente se segui
ram ao ila decretação do divorcio. 

Durante 86 annos grande numero de indi
viduas, em França, recorreu à separação de 
corpos, porque não tinh11. o divorcio, ~ todos 
esses Cf\Sae_s infelizes affl.uiram a pedil-o, desde 
que o viram decretado. Dahi o accrescimo de 
divorch\dos no primeiro annq da estatistica 
de S. Ex. e á baixa relativa accentuada 
nos dous annos seguintes ; mas, logo depois, 
a marcha ascendente retomou o seu curso; 
como a estatística apresentada pelo Sr. Dr. 
Drummond vem proval-o de modo irre
cusavel. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Eu tenho 
até 99. 

o SR. CLOVIS BEVIf,AQUA-Diz muito bem: 
até 1899. 

Eu a vi em Planiol e não a trouxe, porque 
suppuz que estivesse aqui no discurso do 
Sr. desembargador Drummond. 

A márcha tem sido esta - desde 1000 até 
8000, no ultimo anno, o anno passado. 

E' marcha, por consequencia, sempre 
cremante ; por isso dizia eu que vamos, com 
o divorcio, restabelecer forçosamente os ca-
samento5 temporàrios. · 

Sr. Presidente, não posso por mais tempo 
occup·it• a attenção da Commissão. 

·o assumpto já está por demais discutido ; 
os argumentos pró e contra são mais que 
conhecidos, e limito-me ao que acabo de 
affl.rmar, para que, mais uma -vez, fique co
nhecendo a Commissão a minha opinião a 
respeito. 

Si eu tivesse de decidir theoricamente o 
assumpto, f-al-o-hia, como o fiz, em meu 
livro de Direito das Familias: acharia o di
vorcio possivel em casos gravíssimos, taxa
tivamente limitado3 na lei ; mas, conside• 
rando a nossa situação ; conhecendo, como 
presumo conhecer, um pouco a nossa socie
dade, acho que o legislador brazileiro não 
o deve decretar no momento presente. 

(Muito bem, muito bem.) 
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O Sr. A.uizio de Abreu-Sr. P1•e
.sidente. Eu me julgava de.sobrigado de voltar 
á discussão_ deste a~sumpto depJis L!as consi
derações que longamente expendi em uma 
das 'ultimas sessões, su:;t entando as minhas 
idéas, completadas nas suas ditficiencias pelo 
brilhantiss1mo discurso com que hontem poz 
remate aos nossos trabalhos o illustre de
putado pela Bahii~, o Sr. Verg-ne de Abreu. 

O di~curso, porém, que acaba de pronun
ciar o illu~tre auctor do Projecto revisto, tal 
é a sua auctoridad.o, obriga-me, ainda uma 
vez, a solicitar a benevolencia. da Commissão 
para ouvir-me na refutação que me julgJ na 
indeclinavel necessidade de immediatamente 
oppor-lhe, em defeza da dissolubilidade do 
vinculo conjugal, que tenho como immanente 
á instituição do casamento, como principio 
nece8sario a assegurar e garantir as suas 

·vantagens, a sua estabilidade e a su:i. 
éleva,9ão. 

Começarei, Sr. Presidente. por onde ter
minou o illustrado Sr. Dr. Clovis Bevilaqua: 
a. sorte dos filhos no caso de divorcio. 

E' este, justamente, Sr. Presidente, o pro
blema maximo que se tem a encarar, affl.r
mam os que combatem a dissolubilidade do 
-vinculo conjugal ; é este o ponto vulnera-
vel do divorcio. · 

Admittil-o é sacrificar o direito ·dos filhos, 
fazel-os victimas de um crime que não com
metteram, responsaveis de um mal para 
que não cJncorreram. 

A sorte, o destino, o futuro, a educação e 
os interesses das crianças es tão vinculados 
na indissolubílidade do casamento e a ellas 
devem ceder quaesquee outros interesses e 
consiúerações. Os direito3 dos filhos-antes 
do tudo e sobretudo... · ' 
· Certamente devem nos merecer · todos os 

desvellos, todos os extremos da mais cari
nhosa solicitude a sorte e os destinos dos 
meigos pequeninos ... Ellõs t3em todo o di
reito ít nossa attonção no õstudo o na solu
ção deste melindrosissimo problema do di
vo,·cio, que tão do perto os affecta, a que 
está, por assim dizer, ligado o segredo e o 
oxito do seu futuro, pois sendo innoc mt::i 
são os que mais so.lfrem com o espedaça
mento do laP que lhes servia dJ abrigo. 
M,\s por muito santos, por muito delicados, 
por muito dignos dos nossos extremos, que 
sejam os seus direitos, olle.-i não pJdem ir 
atê o ponto d 1 nos fazer es,1uece1' os dirJitos 
não menos respl)itaveis dos paes, a sorte não 
menos compromettida, nesta questão, do.i es
posos infelizes. Não. Em assumptos desta. 
natureza, não nos deixeml>s arrastar por 
falso o men tiroso sentimentalismo. Ao ou
vir os partidarios da. indissolubilidade, 
dir-se-á que os filhos são o alpha e o 
omega do casamento, que a procrilaçã.o é o 

seu fim exclusivo... A verdade, porém, ~ 
muito outra. Duas creatu l'as quando se 
unem pelos laços do casamento o que proct1-
ram é a mutua felicidade individual, a 
sua preocupação é a posso reciproca do que 
am·editam ser uma n:Jcessidade á sua exis
tencia. O quo ello:i visim antes de tudo e 
sobretudo é a sua sorte; ellos 03tipulam para 
si ; os filhos não figuram no contracto, não 
são partes no acto, que dellos não cogita 
porqu~ são uma eventualidade, podem ou 
não apparecer ... 

UMA voz- Oh! 
Ü Sa. ANIZIO DE ABREU- Oh! - é Uffi!l. 

oxelamação, não é um argumento; pódo ser 
uma manifestação de pasmo e de surpresa 
de quem vê nas minhas palavras uma extra
vagancia ou um pa1•acJ.oxo, de quem jamais 
as leu ou ouviu pronunciar, pód'.l ser tudo, 
m_enos uma objecção. 

Mc1,s esta surpreza não me surprehende 
tambem: eu contava com ella ou pelo me
nos, eu tinha como certo que a enunciação 
f,·anca dos meus conc:1itos iria chocar ru
demente uma certa corrente de idéas, ou 
melhor, de phrasos feit:.t.'!, tão falsas quanto 
retumbantes, a que a tolerancia acommoda
ticia com o preconceito e a rotina, a que a 
cumplicidade dos que as condemnam, em 
consciencia, mas as applaudarn de publico, 
com receio de ferir a convenção e de at
trahir os anathemas do maior numero, per
mitio foros de verdades axiomatica.s. 

Conheço, Srs. da Commissão, o valor e o 
prestigio das phrases consagradas .•. Se as 
encontrou repetidas, se as repetiu tambem 
ma.chinalmente, sem examin:i.r a verdade 
do que ellas dizem, ninguem as contestou, 
ninguem as contesta, todo o mundo as ac
ceita como demonstradas, vae-se com todo 
mundo ... E' o melhJr e é o ma.is commodo ..• 
Dispensa-se de péinsar, pensa-se pelos outros, 
não se desperta antipathias e odios, não se 
tem canceiras, nem maiores trabalhos .•• O 
bom·senso é isto mesmo. 

Não é este, porém, o papel do legisla:l.or, 
este não será o meu, e insisto nas minhas 
affi..rmações, quaesquer que sejam as excla
mações mais ou menos empbaticas que ella.s 
possam .despertar, e sinto-me feliz por ter 
ao meu lado, repetindo, affi1•maUclo, demons
trando em paginas magistraes da erudição, 
de logica e de sinceridade, a verda.te dos 
conceitos que emitti e que se teem como 
origina.os e extr.i.vagantos, espíritos emi
nentes que, conscieme e aprofundosamente, 
estudaram e discutiram o assumpto. _· 

A surpreza e o espanto dos se ar ri piam com 
a extravagancia das minhas opiniões attin
ge-os antes de attingir-mc e sinto-me bem 
confo1•tado em tão boa companhia, preferindo 
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o erro das suas doutrinas, á sabedoria das dos 
carolas da indissolubilidade a todo transe. 
Mas e t dizia. Sr. PresiJ.ente, que o direito 
dos filhos é digno de toda a nossa attenção, 
mas não prima sobre o dos pais, não o an
nulla, não o pôde fazer esquecer e sacrifi
car. Sim. Os direitos dos·pais são preexisten
tes, são anteriores e são maiores. A felicidade 
ou antes - a presunpção de felicidade dos 
filhos, a preoccupaç:ão de acautelal-a não 
pôde ser o preço da · desgraça, da deshonra, 
da ignomínia e da infelicidade dos pais. 
Seria injusto e seria repugnante. Diz-se 
que a mulher nada deve ao marido que a 
maltrata, que deserta do lar, que a degrada 
e que a avilta, que falta a todos os deveres 
de fidelidade e a todos os seus juramento:; 
de dedica~ão ; que o marido, por igual, 
nada deve á mulher que o atormenta, que 
o infama, que o desrespeita, que o cobre 
de ludibrio e de v.llipendio, que conspurca 
o seu nome no lodaçal do vicio e da 
deprayação, que lhe torna a vida um mar
tyrio opprobrioso o insupportavel ..• Entre 
estes dous entes, em que o mutuo afectotran
smudou-se em adio, a dedicação em repugnan
cia, o devotamento em despreso, a conviven
cia em supplicio-já nada existe de commum, 
quebrou-se todo o vinculo de confiança, de 
solidariedade, de harmonia .. Diz-se, porém, 
que ha um dever moral, uma obrigação &upe
rior, uma força maior que lhes impõe o sofl'ri
mento e a tortura desta situação, a abdicação 
das proprias individualidadfü ; que ba al
guma cousa que os devo forçará resignação e 
a supportarem este martyrio de viveremjun
gidos,como forçados,á grilheta do casamento, 
dentro do mesmo lar a mutuamente se dila
cerarem numa luta sem treguas de odios e 
reiv'indíctas, de ultragos o do affrontas, ini
migos irrroconciliaveis, como aquelles dois 
anima.os ferozes, de ospecies difl'erentos que, 
encerrados na mesma jaula, se espreitam e 
se entre-devoram, na expressiva imagem de 
Burke. · 

Esta alguma cousa, é o interesso dos 
filhos. Em holocauto a elles devem os paes 
abdicar da propria. dignidade, transigir com 
a honra .•• E' a sua missão-missão sagrada ! 
- creal-os, nutril-os, educal-os e não se 
pertencem em quanto a não realisarem ... 

- Não, diz Ritoher, ois a minha resposta: 
,« Se as obrigações da paternidade são gran
des - o que ninguem nega - só tendes que 
vos preoccupar com uma cousa: o modo como 
eu as cumpro. Comtanto que não falte 
á missão que mo incumbe, o direito que eu 
possuo e o que se me não pôde contestar, de 
dispor das minhas affeições e de minha pes
soa, permanece integro. Não se faz preciso, 
sob o pretexto de direitos do filho, annullar 
o direito dos paes, calcar aos pés o das mães . 

• 

Um direito vale outro. E, se o filho está 
garantido, a socieclado nada mais tem que 
exigir. · 

«Nós nos devemos a nossos filhos, mas nos 
devemos a nós tambem, a nós mesmos, S1.1,lva
guardar estes dois direitos - eis o problema. 
Mas seria. funesto, seria immoral que um an
niqui lasse o outro. O direito do pae é igual 
ao direito do filho ; o direito das mães vale 
bom o das filha~. Aqui, mais uma vez, o de
ver se confunde e se identifica com o direito. 
E' respeitando a si mesmo, não prostituin( o 
nem sua alma, nem seu corpo, que se oleva. 
o nível moral da familia.» 

. Eloquentes e verdadeiros palavras estas 
cont::a as quaes não valem simples excla
maçoes. 

Pois, ha quem possa affirmar que seja pcs
sivel medrar rn,ida de puro, de salutar e de 
bom na atmo~pbera envenenada do lar des
feito pela discor<lia, que haja alguma cousa 
de mais funesto e perigoso á educação dos 
rilhos que o espectaculo quotidiano das pai
xões domesticas em furia 1 

Bem cedo- nesta idade tenra ein que a 
alma com a ductilidade da cera satura-se do 
ambiente que a envolve, e grava indelevel
mente as impresEões que recebo do meio , 
exterior- as que nella se reflectem são as 
dos exemplos mais desmoralisadores e dos 
espectaculos mais tristes e mais pungentes. 

Em vez do carinho, da eolicitude, da har
monia e da felicidade, elles teem deante dos 
olhos a luta sem treguas dos odios e dos 
rancores, _a desordem, o abandono e o eEque
cimento, a perversão de todos os sentimentos 
do dever, da honra e da moralidade. 

E' innegavel que, quer no divorcio, quer 
na ~eparação do corr,os, é bem precaria a 
sorte dos filhos. 

Mas esta dolorosa síluação é um effeito, 
não é causa. 

O que prejudica a educação e o iuteresse 
das crianças não é o diYorcio, que é a so
lução necessaria imposta pelas circumstan
cias : é o mal irremediavel da dissolução já 
consumada da familia, do lar profanado pela 
deshonra e desmoralizado pelo vicio, pela. 
infidelidade, pela aversão e pela mutua re
pugnancia que substituiram a convivencia in
tima e affectucsamente voluntaria dos es• 
posos e a tornaram um martyrio intole
ra vel, uma. tortura cruciante; é o quadro 
repugnante da guerra. intestina que aos paes 
que se dilaceram, cegos o obcecados pela Eêde 
das reciprocas vinganças, em que cada um es
força-se em attingir o requinte, rouba o tempo 
e estanca a fonte purissima e inexhaurivol 
dos sentimentos carinhosos e alfectivos de 
que tanto necessitam as frageis creaturas 
votados ao abandono. Na phase aguda do 
conflicto só os preoccupa, obcessivamente, íl-
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reciprocidade das offensas e dás represalias, 
o acirramento continuo dos odios. Esque
cem-se de que são paes para só SB lembra
rem de que são inimigos. Pe·rmittir-lhes a 
sahida d'esta situação intoleravel, permittir
lhes a reconstituição do lar desfeito em ou
tra ligação legitima que lhes dê a felicidade 
que a primeira lhes negou, é tornar possivel 
aos :filhos esquecidos e_ desprezados, e algu
mas vezes convertidos em campo de batalha 
das disputas dos inimigos, o encontro do ni
nho que perderam ... Voltemos, porém, á 
nossa these. · 

O illustrado auctor do Projecto affirma 
sem vacilla·:ões, coherente com os princí
pios que até hoje tem sustentado, que o ca
samento é um contracto. 

Se é um contracto, fal-o a vontade livre 
e expontanea das partes que o firmam e a 
lei - no contracto de casamento, mais do 
que em qualquer outro, por isso que é um 
contracto essencialmente pessoal_;_vê, atten
de, cura, preferentemente, da peS.3.Qa do3 
contractantes. De facto, quandu os contra
hente; apre~entam-se á auctoridade civil 
socilicita,ndo a sua intervenção- o que pre
tendem~ o que querem i o que fazem~ a 
que se obrigam i Declaram, por acto de 
livre e expontanea vontade, que estãc dis
postos a unir-se para a vida e para a morte, 
que veem celebrar este contracto e revesr,il-o 
das formalidades logaes para tornai-o bom 
e valioso. Nelle obrig3,m-se a guardar mu
tua fidelidade e assistoncia, a viverem em 
commum. 

Elle se faz e sr completa indepenlente dos 
interesses dos filho;. Estes surgirão ou não, 
como o.:l iute:·e;;ses de terceiros, posterior
mente. 

No momento, os conjugas es~ipulam _para 
si, só elles são partes. Os filhos não são ele
mentos .constitutivos do pacto, ainda não 
existem, podem não existi!·, os 1:Jeus inte1•esses 
não entram em jogo, não são razão de ser 
para existir ou deixar de existir o contracto. 
( Apartes) 

o SR. PRESIDENTE-Quem t::lm a palavra. 
é o Sr. Anizio de Abreu. 

o Sa. BANDEIRA DE MEILLO - aonsorcium 
omnia vitce. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Entre 03 con
jugas, de accordo, sem preocupação de outra 
ordem de interesJe3, sem dependencia de 
qualquer conrlição e~tranha á vontade e á 
pessoa do::i contrahentes. (Apartes). 

Assim, Sr. P1•esident11, o que 08 conjuge3 
bu8cam no ca!:la.msnto, que é um contl'acto 
feito por ellei e sóm,mto para. elles, é a 
formação de uma sociedade em que ambo.; 
se completam e se identifimtm para a reali
sação de um commum de itino, para a oon-

secução do que é ou do quo elles acredi
tam ser a sua mutua felicidade. O que o 
homBm procura de preferencia, na mu
lher-diz o eloquente autor do Divorce, é 
uma companheira, uma amiga, uma auxi
liar, um complemento de que elle tem ne
cess'da.de moralmente, physicameme, social
mente, intellectualmente á~ veze3. Por 
igual, o que a mulhet' procura no homem é 
o amigo, o companheiro, o protector, o com
plemento tambem da sua vida sob todos os 
aspectos. Erram; pois, os que, para obstar a 
dis,,olubilidade do casamento, apresentam a 
ba.rreir11, insupperavel do argumento que se 
lhes afigura irrefutavel, do interesse dos 
filhos- . 

E::ltes são uma eventualidade, uma conse
quencia. provavel, um e:!füito possível de rea
lisar-se, um facto incerto,alguma,; vezes pre
visto e esperado, outras nem previsto, nem 
deseja.do, e não são, não podem se1• a 
causa determinante, a razão de ser do 
casamento, o seu fim principal e. ab3o
luto, pois a fecundidad!J · independe dos 
esposos, não é impedimento ao casamento. 
Innumeros casaes são naturalmente esterei3, 
estareis outros se fazem artificialmentJ; e 
contra uns e outros, narla pôde o logisla
dor. E, se a~sim não ê, so u procreação é a 
condição por excelle/J.cia do casamento, en
tão sejamo.3 logicos - decrete-se a prohi
bição das uniões infecundas ou annul
lem-se as de que não na~cem filhos. Mai tal 
não se ousa propJr e deante de;te corol
lario logico da doutrina da indissolubilidade 
por amor dos filho3 recuam os SdUS partida
rios; e este recúo é a prova do seu erro e da 
sua falsidade. 

Sr. Presidente, já muito me tenho de~ 
morado nesta parto da preeminencia dos di
reitos do filho sobre os ti.os paed, em face 
do divorcio, mas tenho necescidai:J.e de pr;)· 
seguir a bem elucidai-a e definil-a, não só 
porque viu aCommissão a surpreza manifüs0 

talla quando iniciei as minhas observações, 
combatentl.o--a, em desa.cear .o com o orador 
precedente, como porque é e3ta a, objecção 
-Achilles, o argumenta maior dos anti• 
divorcistas. Não estava tambem, preciso 
demonst1•al-o, avançando paradoxos, enun
ciando doutrinas extravagantes, proferindo 
novidades, comô sa pretendeu fazer acre
ditar. Não tenho a pretenção de inventar 
neste assumpto . Quanto tenho aflirmado, 
quanto aflirmo, quanto hei de afflrmar-está 
uito e magistralmente nas obras dos pensado
res que se teem votado á defosa da 
c.rnsa de qt1e me constitui obscuro advo~ 
gado ( nCío apoiados ) no seio da Commis
são . Na vasta littei•amra. tlo divorcio não 
ha argumento, objecção, rac1ocm10, so
phisma, phrase ou pensamento que não 
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tenha sido visto, previsto, desfiado pacien
temente, contestado, combatido, refutado. 

Da mesma forma nos arraiaes cou-ira.rios 
adoptados,da indissolubilidade.não me trazem 
um argumento que me seja de3conhecido. 

O assumpto está exgotado: a luz está feita 
em todas as faces deste importantissimo pro
blema a que estão vinculados os intet·esses 
superiores da organisação da familia. 
· Não ha mais logar para vaidades e pre
tenções á originalidade. 

Se algum merito podem ter os que com
batem como os que sustentam o divorcio, é 
sómente o da coragem de affi1•ma1• as suas 
convicções, demonstrando que as não teem 
superficiaes e levianas, mas como o producto 
do estudo e da meditação, baseado na lição 
dos mestres; é demonstr<l.r a necedsidade ou 
não da sua adaptação entre nós. 

E' o que tenho feito, é o quo continuarei a 
a. fazer, repetindo-vos descoradamente o que 
outros já disseram com vigor e brilhantismo. 

Não se comprehende, Sr. Presidente, e 
menos se justifica a estranha solicitucle dos 
partidarios da indissolubilidade pela sorte 
dos filhos no divorcio, a ponto de se exigir 
o sacrificio dos di1•eitos patemos, qu:i.ndo 
em situações identicas ou muito mais fu
nestas o perigosas ella não lhes merece o 
mínimo interesse. 

Assim,aos que lançam a intermgação sobre 
a sorte cruel que lhes reseeva. o divorcio; re
spondem victoriosamente, irrespondivelmen
te, T1·eilharJ, o insigne relato1• do as,mmpto 
na discussão do Codigo Civil Francez, Dumas, 
Naquet, Ritch, Lecornec, Laureut, todos, 
em summa, partida.rios do divorcio. 

Qual a sorte dos :filhos no caso de anulla
ção ou nullidade do casamento 1 no caso de 
viuvez e orphandade, pela morte de um dos 
esposos ? Pois, a providencia tutella.r dos es
tranhos não suppre tantas vezes e com van
tagem a falta do~ paes? Que interesse mot·cce 
do legislador a sorte dos flll10s qu::i.ndo os bens 
do casal são confiscados para -pagamento da 
divida a-te1•ceiros ou a'.) propl'ioEstadoiQuan
do a lei atira para os presidias ou s 1grega 
na~ galês, os ladl'ões o os assassinos, que nem 
por isso deixam de sor paes, lembra-se J.os 
orphãos que ella faz? curà da sort~ que 
amanhã os aguardará 1 pensa no abandono, 
na miseria, na fome a que vão ficar ex
postos 1 provê â sua subsistcncia eá sua elu
cação 1 acautella o seu futuro i No caso de 
a.nulla~,ão eclesiastica, então, nom se compro
hende a objecção, desJ.o que declaran-.l.o 
nullo o casamento, isto é, c:>mo se não exis. 
tisse e por tanto, nullos o;; seus olfitos, os 
filhos delle haviJ.os são tidos como illegiti
mos, desherdac'.os, abandonados, som reivindi
cação possi vel. •. 

Mais ainda, Sr.Presi,lohte.O amor dos pa.os 

• 

pelo filhos não é uma graça emanada dosa· 
cramento o.u imposta pela lei. Elle vive em 
nós, nasce do nós e em nós termina. E' um 
sentimento natural, expontaneo, profunda
mente humano, como o amor do homem pela 
mulher e da mulhet· pelo homem. Ha natu
rez1s profündamente refractarias ao amor 
pelos filhos, como ha. filho; que ao amor dos 
paes p1•eferem outros, como ha. fühas que ás · 
doçm·as ti.o lar, aos carinh_os da fümilia e aos 
gozos do casamento, _preferem o celibato nos 
claustros. Ha mães que os desejam;outros que 
para não tel-os, estancam a l'onte que os faz 
nascer,ouque os eliminam quando esta resiste 
aos processos d.a esterilisação ..• No proprio 
amor du.s mães ha gradações : uma,i vêem 
nos filhos a suprema felicidade, vivem delle:.1 
e por elles ; outras os olham com menos 
transporte; outras com absoluta indifl:'erença, 
sacrificando a todos os outros gozos a felicit.la.
de de possuil-os, o santo encargo de ereal-os a 
educai-os, abandonando-os aos cuiJ.ados mer
cen,1.rios ,i.e estranhos, pa.ra fi>uirem em li
berdade, os pra.zeres.de que a sua presença 
as priva. 

Abri tambem os aunaes do crime e vel-os
heis manchados pJr i1nnumeros attentados ao 
pudor dlts filhas pela inco11tinencia do1 paos. 
São aberra.ções, são anomalias, sã.o extea
va.ngancias, clamam os partidarios da intlis
solubilidade a todo transJ; iião factos naturaes, 
humanos, que o legislador não deve desco
nhecei· e de que não póde prescindir nas suas 
leis, dizemos nós. Tudo faso está indicando o 
erro profundo e radical dos quê pretendem en
carar o casamento, em si e nos sous elfeitos, 
nos elementos que o cJn.1tituem, como nas 
relações que dollJ derivam, como um acto 
ideial, um sacramento, que so pôde reallzar 
e qua pôde satisfüzer o seu objectivo, por 
obra e graç:.i. de pocleres sobrenaturaes. 

Nlio podem deixar de produzil' os 
mais funestos resulta,l.o~, de falta1·em aos 
seus :fins, de serem irnpumenente violadas 
leis quo se divorciam das necessiJ.ad.e.;;imma
nentes á natureza humana, que deixam de 
consideral-a tal como é ella com os c:eus con
trastes e as suas antithe,es, com os seus 
defeitos e as suas ueficiencias, pa.ra consi
derai-a tal como deveria ser - de acco1·do 
com as suas preoccupações sectaria.s, os seus 
prejuizos religiosos, as sua~ phantasias hu
manittria.s, pretende-ado moldar á feição 
destas -os instinctos e as paixõos tenazes e 
it'reductivei.,; daquella, collocar-se superio
res-, alheios e ignorantes a este conjunto 
do sentimentos diverdos e an t.agonicos 
que a vida commum apresenta nas rela- · 
. ções de paes e filhos, a este conjuncto de 
inteeosses, de paixões, do solicitações que se 
conti·ariam c que se annullam, que se 
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harmontsam e que se repellem, modifica veis, 
contingentes, va.l'iaveis segLmdo as circum
stancias, os individuos, o meio e o momeato 
social. Da accordo c)m estes princípios e 
este criterio rela·&ivo, hurnanJ e ve t>dadeiro, 
se algum ensinamento fecundo a expericncia. 
a pratic:i. e o exemplo nos indicam como 
o menos fallivel e o mais seguro é este: que 
·as sociedades e os iudividuos não são feitos 
para as leis e as instituições de qualquer 
natureza que ellas sejam - políticas, soclaes 
ou familiare3-mas que,ao contrario, as leis 
e as instituições é que são feitas para os 
individuos e as sociedarles; que na natureza 
humana e não fóra della, nesta como é 
o não como a phanta:1ia aspiraria que ella 
fosso - estão os seus motivo:1, a'3 suas catL~as, 
a sua base, a Slla razão de ser ; que, neste 
campo restricto do a,sumpto que no, pre
occupa, o amor dos paes e das mães pelos 
filhos vem da natureza, é a natureza que lhe 
nol-o dá e que é inutil contar com elle nas 
leis quando naquella não tem as suas raízes. 

Não ha alchimia com que se possa extra
hir lle iostinctos da chumbo uma conduct:J. 
de ouro, na phrase expressiva de Spencer. 

Se a lei não o pôde destruir, muito menos 
• o pódg crear e é tão inutil pretender im

plantai-o como extinguil-o pela coacçã.o ou 
pela violencia. 

Não se o decreta e não se o impõe como 
nã.o se decreta e nã.o se impõe o patriotismo, 
à abnegação, a bondade, a temperança e a 
virtude. 

Assim, Sr. Presidente, quando entre dons 
esposos que pactuaram a vida em commum 
o sob o mesmo tect:J; como companheü•os, 
amigos, auxiliarei o socios nas dores e nas 
alegrias, como complementos physicos e mo
racs um do outro, a lei interveio para punir 
o crime, se segregando o criminoso nM galés, 
ou se entre elles surgio a discordia, a incom
patibilidade, o odio, a averilão, o adulterio, a 
deshonra, toda uma serie de motivo.:; que 
acabam convertendo o lar, construido para o 
amor e a felicidade, no iaferno do desespero 
e da desordem, o contracto de casamento, 
frau lado nas suas bases, -violado nas sua3 
clausulas e c:mdições essenciaes, está. roto e 
desfeito. 

Uma força, havia capaz de sustai· a marcha 
da discordia. e da dissolução, de conter os 
exces.4os e dosvario., do.:1 conjuges, uma voz 
existia capaz de ch·tmal-rn.i á razão e f,4zel-o::1 
retrocedei· do pia.no inclinado em que 80 

·precipitavam ..• Esta for~ia e esta voz se
riam a dos fillhos, quando estes existem. 

Mas, se oxistindo estes o apezar delles a 
discordia surge e a ruptlll'a. se consumma, 
.se a sua pre~ença nada poude ovitar,,10 a sua 
voz não foi ouvida, fazendo estalar o esca.n
dalo, oi e~po,os reclamam o d.ivorcio, ú que 

nelles não exi;tia o amor pelo3 filho.3, é que 
a sua m1,tul'eza lhes era refractal'ia ou in
differente, é que, se elle existia, desapp:i.
reccu ou era mais fraco do que as seducçõe:1 
do -vicio e os impulsos da desordem. 

En,ão é inutil e é irri::ioriu füze1·-::ie appello 
a este sentimento e querel' evitar a di~so
lução em nome de um intcrosl:le que n~o 
existe, que ficou provado não existir... , 

Desde então a solução pelo divorcio im• 
põe-se : a lei não tem mais a fazer do qua 
constatar a di:l,olução con,;ummada, e o in
teresse dos filhos, de seu futuro, de sua 
elucação está em afastal-os da companhia· e 
do contacto do., pags que tão de,humanos 
se revelaram ..• 

O interes:10 dos filhos exige, em taes con
dições, q ne se o;; retire do lar que se con
verteu em perigo3a e,cola de depravação 
e fóco envenenado de exemplos de immorali
dade e que S9 os confie ao conjuge innocente, 
se um houve, ou a estranho,, il3 indignos 
amuos se revelaram. · 

A e,tranhos, sim, Sr. Presidente, que ha 
parél. os filhos alguma cou,a de pJior do que 
se vei·em entregues aos seus cuidados : é 
continua,r na po.:1se de paes .que os desprezam, 
porque dóe-lha.3 menos e é-lhes menos pe
rigosv o contacto de um estranho do que o de 
um pae e de uma mãe que os não amaram, 
quo os não soube1•am amar, que de amor se 
revelarm incapazes. 

Que ba, Sr. Pre,idente, ã oppor a e.:1tes 
sabias conceitos do eminente autor do · 
«Divorcio» 1 Pal;;.vras, palavras. sómente 
palavras. 

Os partida.rios da indissJlubilidade prefe
rem, p:.>rém, a separação de corpos ao di
vorcio, e a, preconisü.m cJmo a unica solu
ção compativel com a natureza do casa
mento; e hontem pela. palavl'a eloquente do 
illus, rado Sr. Dl'. Drummond e hoje pela do 
eminente Sr. Clovis Bevilaqua, fez-se a sua 
defesa e procurou-se de.monstrat• os seus 
meritos e as suas vantagens -moraes, pJli
ticas e sociaes, em detrimento do di-vo1•cio. 

Or11,, Sr. Pra,iclente, o que o estudo, a ex
periencia e a lição dos mestres e dos factos 
teem demonstrado é quo não ha medida maiJ 
repugnante á índole dá in,tit.uição que ella 
pretende salvar e dignificar, mais contradi
ctoria comsigo me3mo, mais absurda nos seus 
intuitos, mais funesta nos seus effeltos, mai., 
illogica com os princípios que e.;;tabolece e 
a que diz obedecer, mais contraria aos d.cta
mes da moral publica e privada o ás exi
gencias natm·a.es e sociaes do casamento do 
que a separação do corpos. 

Ao contrario do divorcio, que emana da 
natureza mesma do casamento, instituição 
humana e para fios humano.1, pois com elle 
nascon e o tem acompanhado atravoz de 
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toclos OS tempos, de toclos QS -povÓs e. de 
toda, as civilisações, a sepa1·ação é um in
vento da igreja no impossi.vel intnito de 
conciliar as n '.lce.,sidades da re:i,l idade pra-· 
tica com o caracter divino que olla lho im
primo, consideran lo-o um sact'amento. Ella 
é uma simpl JS contrafü.cção, um arremedo, 
uma cãricatura Q.O divorcio, isto é, da 
clissoLubilídade do casament'.>, cuja necc3si
déJ,de, sendo evi-lente einwitavol, pl'ocura--se 
illudir, mystific:i,r e desnaturae, roubando
lho o caracter de instituição profunda e 
essencialmente civil, para imprimir-lhe e 
manter-lllo o de ins';ituição religiosa. 

Não é uma solução, não. é um remedio, 
não é uma instituição: é um palliatlvo. 

Reconhecendo a necessidade do attonder 
ào füct'.> já. realizado do 03pha.celamento do 
Jar, d11 dissolução da familia, da separação 
moral dos esposos, da cessa,çio do casamento 
pela extincção da sua razão de ser, pela 
impo::;sibilidade de consecução do3 seus fins, 
olla os declara - materialmente separados, 
mas conserva os esposos na mesma situação, 
declara persistente o laço ideal,o casamento, 
quando o casamento como muito bem definiu 
o primeiro consul é justamente a união das 
almas. 

Assim, não solve o comflicto,não resolve a 
crise: prolonga- a, eternisa-a, acirra- a, ag
grava-a, declara irremediavel o supplicio e 
a tortura dos esposos inimigos. 

Não voem os partidarios da indissolubili
dade que-a separação de corpos-apezar llo 
seu titulo-o que é , o que traduz, o que faz é 
constatar a separação das almas e que a de
claração da permanencia do vinculo matri
monial de esposos que se converteram, em 
inimigos, e se c:mse1•vam estranhos e irre
conciliaveis, é uma pura ficção, incapaz de 
encobrir a realidade. · 

O.que acontece~ 
Esta anomalia: o casamento não está. des

feito, mas os esposos são declarados prohi
bidos de realizar o fim primordial det]e: a 
cohabitação. .. 

A mulher conserva o titulo de esposa, o 
homem de marido,mas ambos não teem os di
reitos e deveres qile lhes são inherentes, que 
só fizeram o casamento e são pela sua e1fe
cti vidade, a prova e a razão de ser da sua 
:Permanencia. 

O divorcio, Sr. Presidente, é o contrario 
da separação de corpos que delle tem todos 
os possíveis vicioi e defeitos, sem uma só 
das suas vantagens e virtudes. 

Pelo meno., elle tem o merito da fran
queza. 

E' uma solução dolorosa, mas inevitavel. 
Constata a existencia ào mal agudo e 

applica-lhe o unico remedia efficaz, 
VoJ. V 

• 

Reconhece a inexistencia do casamento; 
a impossibilidade de continuar uma. soei-e 
dade que mentio por completo aos seus :fins, e 
a declara. dissolvida de direito e restituo aos 
esporns a sua liberdade , a posse de si 
mesmos. 

Cada um assume a responsabilidade de 
seus actos e a moral readquiro os seus di
reitos . 

Nada de equivoco, de suMerfugioso, de 
fic tício: é uma solução leal e franca, que 
attinge o mal na sua essencia, destruindo os 
seus eifeitos, fazend'.> desapparccer os seus 
p3ri-gos . 

O argumento maximo dos defonso1·es da 
separação é que olla permitte a r econcilia
ção entre os esposos desavindos e o divorcio a 
torm~ impossivel. 
. O isolamento dos esposos habituados a vida 
cm commum, a saudade dos tempos felizes 
perturbados por paixões e inci,dentes mo
mentaneos, o aspecto, sobretudo, dos filhos, 
podem fazer beotar na alma dos separados o 
arrependimento, a piedade, o retorno á situa 
ção abandonada; o divorcio, inexoravel e 
cruel, fecha toda a sahida a esta reconcilia
ção tão desejavel, a reintegração do ·1ar 
desfeito, a reconstituição da familia dila- . 
ceratla ..• Illusões, Sr. Presidente, de um 
optimismo exagera,do. 

Quer o divorcio, quer a separação de 
corpos não dii!solvem o casamento: elles não 
füzem . mais do que constatar a ruptura; do 
que proclamar legalmente a exi~tencia de 
um facto consumumdo, a cessação de um 
contracto que já se desfeJ, que já cessou de 
existir. · 

A realidade dolorosa e amarga, mas a reali
dafo,ê que o pedido solemne da separação de 
corpos suppõejâ espíritos profundamente ul
cerados, é a revela;ç-,ão de um estado anterior 
de lutas o de dilacer:amentos que attingio ao 
maximo gráo de intensidade, tornando irre
media vel e fatal a explosão, é· em summa, 
a detonação de uma crise trabalhada ha 
muito tempo e contra a qual não puderam 
prevalecer os nobres e generosos impulsos da. 
benevolencia e da tolerancia mutuas, do 
respeito e das conveniencias, da deconcia a 
do pudor, ante a perspectiva da publicidade 
e do escandalo. _ 

A discussão do pediclo perante a justiça 
em processo cheio de peripecias, aguça, 
augmenta a animosLlade, o odio e a 
hostilidade entre os esposos; o regulamento 
posterior · dos interesses p.ecuniarios au
gmenta ainda mais, se é possível, a aversão, 
o rancor e o despeito dos conjugues, aviva a 
ulcera, torna impossível tt sua cica-trização, 
de forma que uma vez decretada a separação, 
entregues os desavindos a ,;eu destino, are:.. 
conciliação é impossivel, a ruptura é defl.niti-

1.l 
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va e irrevogavel, o contar com a retractação 
é fazer uma triste idéa da dignidade humana 
e contar, em muito, com a. fraglidade de ca
racter dos que a consummara.m. . 

Sim, se a reconciliação era muitas vezes 
possivel e digna antes do processo ou durante 
a sua marcha, muitas vezes tambem este 
ultimado, taes os seus incidentes, que tental-a 
e realizai-a é mil vezes mais prejudicial á 
moral e aos bons costumes, pois a. reconsti
tuição da familia nestas condições só pQderia 
dar-se com sacrificio da honra, da dignidade 
e do decoro dos esposos que tão cruelmente 
se ultrajaram. 

E que assim o é os factos o demonstram. 
. São raros os exemplos de reconciliação do 
esposos separados C' quasi sempre, quando 
realisados, são mais escétndalosos do que a 
propria separação. · 

E si precisassemos da estattstica para de
monstrar a verdado da-nossa these, de quu é 
tão ou do quo é nullo este appello á reconci
liação para dar-se prefcrencia á separação 
sobre o divorcio, ella. nos forneceria prova_s 
irrecusaveis. 

Na sua obra precio3a. emdefesa do divorcio, 
a mais completa que conhecemos, Tissot 
affirma que em 24 annos, no periodo de 1840 
a 1863, em um total de 36.492 sepa1·açõas, 
apenas foram tentadas 1. 744 reconciliações! 

Sempre illogicaS1·. P1•esidente, a separação 
de corpos pe1•mHte indefinidamente a recon
ciliação possi vel, mas esquece-ce da sorte dos 
esposos absolutamente incompativeis, e in
conciliaveis, aos quaes impõe o supplicio 
oterno e insupportavol que os prende um a 
outro, não obstante o odio reciproco que os 
devora, a a versão incoercivel que os mantem 
como inimigos, que zomba do tempo e que 
-este, em vez do minorar, muitas vezes 
alimenta e avigora. 

Demais, si é a reconciliação a causa pri
mordial da condemnação do divorcio, é fa.cil 
removei-a.: façamos como o legislador franeez, 
que a permitte mesmo dJpois da sentença 
que pronuncia o divorcio ou que admitte a 
reunião dos divorciados, mediante a cele
bração de um novo casamento. Que é, pois, 
Sr. Pr. Presidente, a indossolubridade do 
ca.samento depois de pronunciada a separação 
de corpos 1 

Definiu-a muito bem De Marc:-ire : uma 
vã palavra, uma formula. vasia de sentido, 
a contradição perigosa de um facto legal 
com os factos reaes ! 

Quando em vista de factos positivos o ma
gistrado reconheceu qne a vida em commum 
dos esposos é impossivel e prochmou a se
paração, elle tem por isso mesmo declara
do a dissolução do casamento que desde en
tão só nominalmente, só ficticiamente con
tinúa a subiistir. 

Uma instituição que subsiste depois que 
desappareceu a sua razão de ser, é uma ins-
tituição que sobrevive a si mesma ! . 

O que é de facto, Sr. Presidente, o casa
mento que se pretende que continue a exis
tir depois da separação Llos espo;;os, em que 
consiste o laço conjugal que se declara sub
sistente, quando a lei já .o desunio i 

Todos os couigos o definem, eu já o defini 
e ainda o definil'ei, embora com receio de 
parec-er redun .. ante. 

E' a cohabitação, é o devei• de mutua as
sistencia, de reciproca. fidelidade dos esposos, 
é a perfeita communhão 1le viela physica e 
moral do ambos. 

E dos~es dove·ros, desses clfreitos, llessc.1,s 
obrigações o que restai 

A mulhor em logar daprotecção o daassis
tenciu., do amor o do auxilio enoontfou o ul
trajo e o abandono·; o marido, que tinha di
reito â estim,~ encontrou a rev.Jlta e ,t 
aversão ; a fidelidade foi violada por um ou 
por a.mbo::i ; o respeito e a affeiç-.ão que dão 
ao casamento sua dignidade, seu encanto o 
SUl\ força, extinguiram-se no coração doses
po.füs, o desp1·ezo e o odio os substituil'am !, . 
E dá.-se o nome do casamento a essas relações! 
E quer-se mantel-as como um laço sagrado ! 
E' peior que uma irr·isão, é um sacrilegio ! 

Tal é, Sr. Presídento, a synthese bri.lhanto 
com que Léon Renault-fülmina a absurda 
intituição da separação de corpos, contradi
ctoria e fülsa, que affirma e neg,t, que separa 
para sempre os esposos sem dissolver o ca
samento,_que os deixa ao mesmo tempo unidos 
e desunidos. 

Sr. Presidente, sinto necessidade de fazer 
uma ractificaçã.o. 

Aos argumentos de raaão e de logica juntou 
o illustra.do Sr. Dr. Clovis Bevilaq_ua argu
mentos de autoridades e entre as muitas que 
invocou contra o divorcio, como hontem o 
fizera o Sr. Dr. Lima Drummond, incluiu a 
do celebre Portalis. Surp1·ehendeu-me, Sr. 
Presidente,este facto, pois tenho no eminente 
relator que foi da parte rela.tiva. ao Casa
mento do Codigo Napoleonico, em cuja. elabo
ração exerceu tão poderosa influencia, um 
dos mais autorisados sustentadores da causa 
que advogo. 

Nelle inspirei-me e quando pela primeira 
vez discuti este assuí:npto como partida.rio do 
divorcio o nomeei. 

Venho, pois, reivindicar em prol das mi
nhas idéas a opinião do grande mestre. 

O que elle diz naquella forma primorosa 
e elevada de que sabia revestir os seus con
ceitos magistra.es é o que passo a lei• textual
mente do seu notavel discurso ao apresentai· 
como relator o :urojecto do Codlgo Civil. Diz 
elle: 
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« Adoptando o divorcio o legislador en- favoravel ao divorcio, vae tambem na citação 
tende não contrariar o dogma religioso da que acabo 'de fazer, a melhor 1•esposta que 
;indissolubilidade, nem decidir um ponto de poderia dar ao illustre Sr. Conselheiro Correia 
consciencia. que, em uma das sessões passadas, tão revol· 

Elle suppõe sómente que as paixões as ta.do se manifestou· contra o illogismo que 
mais violentas, aquellas que fize1•am e que afirmei existir entre a necessidade que já no 
fazem ainda tantos estragos no mundo, po- antigo regimen da união da Igrej;i. e do Estado, 
dem destruir a harmonia que deve reinar elle sentia do casalilento civil e a sua oppo
entre dous espo~os; elle suppõe que os ex- sição actual ao divorcio quando a constituição 
cessas podem ser tão graves a ponto de tor- o estabelece. 
na1·-lhes a vida commum insupportavel. Para o e_minente Portalis o d.ivorcío é a con-

Então, occupando-se com solicitude de sua sequencia logica Llo casamento civil., a decre
trnnquillidade, de sua segurança e de sua tação do primeiro acarreta forçosamente a 
felicidade presente, de que elle é unica- necessidade do segundo. 
mente encarregado, abstem-se de constran- Secularisando-o, arrancando-o do domínio 
gel-os a con,ervarem-se inseparavelmente espiritual para res.tituir-lhes_ ó caracter de 
ligados um ao outro não obstante todo:J os acto puramente civil, o legislador restituio~ 
motivos que os dividem. lhe ipw facto o caracter éontractual e portanto 

Sem oifender as vistas da religião que tornou-o 1•esoluvel como todo contracto, 
continüa., neste assumpto como em tantos qualquer que seja extensão dos seus effeitos. 
out.ros, a governar os homens na ordem do A indissolubil1darle é da es8encia do sacra
mérito 'e da liberdade, o - legislador não em- mento, a dissolubilidade da essencia do con
prega então o poder coactivo sinão pafü tracto. Creado pela religião, em harmoni(l. 
previnir as desordens mais funestas á soeie- com a sua doutrina, a instituição do casta
dad~. e· prescrever limites a paixões e abusos mento indissolu vel, a historia o attesta, e so
de que não se ousa esperar o esgotamento bretudo a da legislação franceza, tem acom• 
completo da fonte. panhado as suas vicissitudes e alternativas. 

Debaixo deste ponto de vista a questão do Onde existe a União da Igreja e do Estado, 
divorcio torna-se uma pura q uei1ão civil, onde o Estado está subordinado á Igreja, onde 
cuja solução é pre~iso procurar nos incon- esta predomina, apezar da separação, ali en
venientes ou nas vantagens que podem ro- contrareis o casamento indisssoluvel; onde 
sultar do proprio divorcio, considerado sob o Estado readquiriu o seu ascendente, onde 
um ponto de vista politico. o casamento foi subtrahido ao dominio exclu-

Comprehendeu-se em todos os tempos que sivo do espiritual, ahi encontrareis o di
que é tão inhumano quanto perigoso ligar, vorcio. 
som esperança. de retorno, dous esposos aca- E' a regra. Vae nisso mais do que uma·ho-
.brunhados um polo outro. menagem á liberdade de consciencia, que se 
- Hoje-a liberda1e dos cultos é um,L lei fun- tl'dduz na igualdade de garantia e trata
da.mental e a maior parte das doutrinas re- menlo dispensado pelo legislador civil a 
ligiosas autorizam o Ll.ivorcio: a fü,culdade todos os cultos ou antes na sua completa 
do div01•cio acha-se, pois, entro nós, ligada neutralidade, em assumpto religioso, vae a 
á liberdade du cousciencia. affümação da supremacia do Esta,do, a rein-

pemais, independentemente da considera- vidicação solemne pelo poder temporal do 
ção deduzida da diversidade dos cultos, a lei principio superior que o investe da compe
_civil póde muito bam, ante o receio de tencia, attr)buto inllerente a sua soberania, 
maiores males, não u,ar de coacção e de de superintender e dirigir em suas variadas 
const1•angimento para obrigar dous esposos _formas de manifestação a actividade externa 
desgraçados a conservarem-se reunidos, ou a dos indivicluos. 
viver em u-p1 celibato forçado, tão funesto Ora, a indis,olubilidade do casamento, com 
,LOS costume8 quanto á sociedade.» sua consequencia, a abolição do divorcio, é 

Eis ahi, Sr. Presidente; é impossivel dogma de um culto: impol-o á sociedade ci· 
dizer-se mais .e melhor. Nestas palavras vil,ésubmettel-a á domina°ª'º de uma crença. 
está a coofü>mação insophismavel e perem- Logicament!} seria preciso abolir O casa
ptoria do qa.anto havemos dito, está a mento civil, restabelecer as congregações 
condemnação formal da sepa1•ação de corpos religiosas e submetter em tudo o Estado á 
que pretende manter a. indissolubilidade do ig1•eja, como muito bem argumentou Villa 
camento; que equivale ct impoiir.ão do ee- em s m mouument<1l relatorio sobro O pro- j 

libato forçado, contrario á natureza. e aos jicto do casamento civil na Ita1ia. 
bons costumes, como uma medida úe coacção I Não oncsrra ,u , portanto, toda ;. ve1•dade 
e de constrangimento. 1 qua,ndo tomadas isoladamente, as pala.nas 

De envolta com o resbbelecimeuto da opi-: de Portalis, affirm,mdo que o verdadeil'o 
nião do s<1.bio jurisconsulto francez, em tudo' moti\,o que obriga as leis civi.; a admittil· o 
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divorcio é a. liberdade de culto3, quo havendo 
cultos que o ad.mittem e cultos que o prohi
bem, a lei den: pormittil~o, afim do que os 
c;:entes dos primeiros possam pratical-o. . 

Cortamo11te o divorcio é umi1 co :i.sequo11crn 
do principio da secularisação que implan
tou-s!:l em nossa lcgi ilação, mas convem 
banir a idéa do que a secularisa.ção da ordem 
civil ,justifica-se sóme:1to pola diversidade do 
religiõJs. 

Fosse embo:ca, uma só a religião da una
nimidade dos brazileiros , e livre seria o Es
tado de regular o estado civil dos cidadãos 
sem subordioàção a qualquer outro poder. 

A religião pertence a esphera espiritual, 
ao domínio da consciencia, vedada a acção 
dos governos, onde ella domina a vontade, 
independente e sobor-ana ; mas esm indE:pen
dencia quanto aos seus dogmas e aos rnte
resses espirituaes qne lhe é deixada, de que 
ella gosa e que defende com todo empenho, 
cabe á soci~dàde na regulamentação e direcção 
do estado civil o dos interesses temporaes. 

De accordo com estes principios a lei pa.ra 
ser justl\ deve ser gorai, pairando superior a 
exigencias e preoccupações religiosas, não 
reconhecendo, nem distinguindo para os seus 
effeitos, -judeus ou mahometanos, catholico3 
ou protestante,;, crentes ou atheus, mas vendo 
somente homens o cidadãos. Não colhe, pois, 
o argumento de que este regimen contraria a 
crença da maiol'ia da população e que a op
prime, forçando-a a adaptar uma instituição 
que lhe repugna, que lhe é vedada. 

A isto responderemos, que a lei não é 
feita. para maioria ou minoria, a lei é feita 
para todos; - para garantir a liberdade de 
consciencia ele todos ou de um só individuo. 
· Esta, Sr. Presidente, a funcção do Estado 

neutro, o Estado leigo, do Esta.do, sinão in
differento, polo menos imparcial no que toca 
ao dominio da consciencía. 

O argumento dos que allegam ser a maioria 
e que com as suas cranças religiosas deve 
conformar-se a lei, afim de não lhes ser im
posto o divorcio, implica logicamente que a 
não adopção do mesmo vale por uma op
pre3são a consciencia da minoria. 

A isto, porém, responde-se victoriosamente 
com a autoridade de Naquet que no seu im
portanti;;simo discurso de 26 e 27 de maio de 
1884 reduzia r. suas justas proporçÕ3S seme
lhante objecção. 

Na dura alternativa de preferir opprimir 
ou a maioria ou a minoria, seria, de facto 
preferível escolher a oppressão do menor 
numero ; ma~ ha uma doutrina superior, que 
varre a hypotllesodo qualquer oppressão, que 
emana logica. e naturalmente do principio 
rle absolut,i neutralidade do gstado no con
fl ·elo dos <li versos cultos á proeminencia e á 
dominação: é a doutrina. de não opprimir a 

ninguem ; é a lei que faz do divorcio uma 
instituição facultativa e não obrigatoria. 

E' difflcil descobrir-se como possa o divorcio 
opprimir a com:ciencia dos crentes que ac
ceita.m a indissolubilidade como dogma, desde 
que embora divorcia.elos civilmente, fica-lhes 
o direito de manter a perpetuidade do vin
culo não cootrnhindo novas nupcias. 

Para que a sua consciencia de crente 
fique tt"anquilla. - basta que se abstenham 
de casai:, acto que excludvamente depende 
da sua vontade, a cuja pratica. ninguem os 
constrange. 

Liv-re é o conjuga catholico de ter como 
r.ão dissolvido o laco que a sociedade civil 
desfez em beneficio do seu conjunto o de não 
usar da faculdade que o divorcio lhe d,t de 
realisar outro casamento. 

Violencia, porém, existiria em recusar a lei 
civil a faculdade de divorcio ao conjuge ultra
jado, cuja religião o permitta, em attenção a 
liberdade ele consciencfo. do conjuga cul• 
pado. · 

Sob o ponto de vista 1•eligioso o divorcio, 
pois, em nad,t a1Iecta a situação dos esposos, 
elle rompe o laço material, diz Lécorcec, mas 
instituição humana, não destroe a eternidade 
da união immatorial em que o dogma religioso 
manda permanecer os crentes. 

Nada os obriga a usar ele umn liberdade que 
em consciencia, não readquirem . 

Que a tenham como um ti irei to inerte, ioo
perativo, inesxistente mesmo. 

Assim a queixa dos creotes olJrigados pela 
fé a manterem o. indissolubilidade do vinculo 
não é porque se sintam realmente opprimidos~ 
mas porque, em nome do seu culto, não 
podem oi3primir os conti-arios. 

De resto, Sr. Presidente, o argumentl 
dos motivos religiosos contra o divorcio está 
hoje posto de lado pelos que o combatem. 

Dada a separ11ção da Igreja o do Estado, n, 
liberdade de cultos, o casamento civil, dilimi
tadas ·as espheras de acção dos poderes -
temporal e espiritual - a competencia da so
ciedade civil para decretar ou não o divorcio 
é incootestavel, e os que o não acceitam, o 
fazem por motivos de ordem social, po-
litica oujuridica. . 

E' este o terreno em que se colloct\m Huc, 
Combier e outros. 

o primeiro combatendo Buniva que o con
sidera um contracto e como tal soluvel a 
vontade das partes, nega a sua indissolubili
dade perante a propria natureza política do 
casamento e como contrario o prejudicial á 
Instituição sociul da familia. 

Posto que profundamente ligarlo as dou
trinas catholicas entende o segundo qu9, 
uma vez admittidoo principio da secularisaç'io 
na ordem politíca, o legislador civil não 
pode subordinar-se a prescripções religiosas, 
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mas inspirar-se nos interesses da sociedade e 
da moral. 

E' como contrario a estas que elle o encara 
e o combate. 

Para os proprios doutores <la Igreja existe o 
illogismo que descobrimos, na opinião <lo hon
ra.do S1•. Conselheiro Correia, acceitando o ca
samento civil, sendo partidario <leste ainda no 
regímen da união da Igreja e do Estado e re
pudiando o seu corollario logico - o divorcio. 

Para elles - o homem desliga o que o ho
mem liga e desde que o casamento deixou de 
ser obra divina, um sacramento, um dogma, 
um mysterio, para ser obra humana, subrnet
tida a autoridade civil, esta que o füz o pode 
-desfazer. 

Para combater o divorcio combatem o casa
mento civil porque tem o primeiro como effeito 
necessario e fatal do segundo. 

« Ninguem acredite, diz Perrone um dos 
mais reputados theologos, que o poder civil 
chamando a si o casamento, possa impedir o 
divorcio. . 

Este resulta expontaneamente <lo mesmo, 
desde que, subtrahido ao domínio da autori
darle ecles;astica, passa a ser forçosamente um 
contracto. 

Deslle então uma lei sobre o divorcio é uma 
necessidade indeclinavel. · 

A lei civil em fü vor do divorcio emana como 
umtt necessidade logic,t e mesmo social da lei 
que institua o casarnento civil, - e serta ine
ficaz a ácção do legishldor que pretendesse 
impor, em norne de razões puramente hu
manas, a indissolubilidadedo casamento.» 

Na solução deste problema, cumpre não e,
qnecor o ponto do vista dos interesses superio
res da constitui~,ão da nos:a nacionalidade. 

O sou aspecto etlmico não é ~nenos impor
tante que-o político e o moral. 

Pa.iz ainila ainda em via de formação, 
ainda em busca da. sua cara.ciel'istica, pre
cisando cruzar com elemento~ novos o yigo
rosos, intelligentes e progressivos, tomos 
necessidade de attrahir correntes immigi>a
toria~ variadas e do procedencias diversas 
do fürü1a que possamoJ assimilai-as, sem o 
perigo de sermos absorvidos. 

Para isso faz-se preciso que con,iagremos 
não sómente o principio da liberdade de con
sciencia, mas que o fa(iamos em toda a sua 
plenitude, acompanhado dos seus consecta
rios logicos, dos quaes é um dos mais impor
tantes o divorcio. 

Si a consciencia religiosa do alguns do.; 
elementos estl'angeiros que demanu.am _o 
11osso paiz satisfaz-se com a simplJs sepa-
1•ac;ão do corpos, a grande maioria dos que 
s.) encaminham e S3 localisam nos E::itados 
do Sul, Rio Grânde, Santa Cathn.rina e 
Paraná., é de procedencia anglo-saxonia e 
reclama o divorcio. 

Türminadas eit:J.s Gonsidora.ções em 1•e· 
sposta ao eminente autor do Projecto, seja
me tambern parmittido, Sr. Presidente, 
apreciar o -eloquenb e c:iloroso discurso 
com que o honrado Sr . Dr. Drmumond com• 
bateu, por sua vez, o divorcio, preferindo a 
separação de corpoJ. 

A França foi o eixo da sua oração,a fonte o 
a bas('l dos seus argumentos, o espelho que 
elle nos paz diante dos olhos para que vísse
mos os hor1•ores do divorcio, o exemplo quo 
no;;; apl'esentou como o em que nos de~ 
vbmos inspirar para repmlial-o como o 
mais perigoso e funest·J dissolvente da mo
ralidade social, da estabilidade da familia, 
como o maior füctor da ruína e a.a. corrupção 
dos costumes. 

Mais ainda : o illustro partidario da indis
solubilidade affirma, com o apoio rle Glasson 
e outras autoridades, que á raça latina re
pugna profundamente o divorcio, que ella 
l'epelle-o, que entrem povoslatinos o divo~
cio se converte fatalmente no abuso do di
vorcio. 

A imphtntação do divorcio em França. 
disse o illustre Sr. Dr. Drummond, foi" 
uma conquista da audacia, contra as tradi
ções, a indole, os sentimentos e a vontade do 
povo que o não quer, que sempre ore-
pelliu. 

E' uma pu1·a creacã,o a.os. logislaclores, que 
não tem raizes na opinião publica, em abso
luta cont1·adicção com o sentir, o querei· e o 
pensar da nação. 

E' uma verdadeira calamidade, apenas 
supportada, não querida, não desejada, sem 
apoio na consciencia nacional. Pobre raça 
Li.tina ! Alúm de todas as outras inl'eriori
dades que lho são attribnidas, mil.is a da 
incapacidade par:i. o divorcio ! 

Este, que em todas as nações proceden
te_s de outeas rai;as existe como a consequen
cia logica o nccessar.ia do casamento, sem 
oJTensa á moral, como remedia ás uniões 
infelizes, nos povos latino~ será o veneno 
dos bons enlaces o a ruina da, sociedade e 
dos costumes . 

E a França-é assim cond-emnada a não 
poder abrigar no seu seio a consequencia 
logica da liberdade de conscienciaque ella-a 
primeira- proclamou ! Não, Sr. Pl'esidente, 
nego com os factos o nego Cjlll a historia a. 
jm,:tiça de semelhantes conceitos. 

O divorcio não é tal cont1·ario ás tenden
cias, á índole e ás a~pirações do povo fran
cez ; não é um corpo ext1·anl10 na sua legis
lação, não foi um producto da audacia, nem 
se mantom artificialmente, em flagr.1nte 
opposicã,o á. consciencia moral ela nação. · 

Esfa affiemação valo por um verdadeiro 
paradoxo que se desf.,z quando se attende 
que a . França é um paiz de opinião, .onde 
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ma.is viva, mais intensa e de modo mais de- rente e superficial, que não interessou o es
cisivo se faz sentir a influencia das correu- pirito publico, a qull este se manteve alheio. 
tes do espirito publico na direção do Recebida, não com um voto de hostilidade, 
governo, na elaboração das l~is, no esta- mas com uma gargalhada unisona, na pro
belecimerrto das instituições. pria expressão do seu autor, e rejeitada em 

Elia que tem sacudit.l.o o jugo de outras 1877, em 1879 renovou Naquet a sua proposta 
tr,rannias, e eliminado males sociaes e po- de divorcio, logrando, desta vez, parecer 
lltico$, que se suppunham incuraveis, precon- favoravel da commissão encarregada de 
ceitos seculares, pl'ofundamente ar1•aigados, estudal-o, e si as conclusões do voto magis
que proclamou os direitos do homem, que tral de Léon Renault foram rejeitadas, o 
vem de abrir luta com o elemenio clerical foram por uma simples maioria de 38 votos. 
e expellir do seu seio as congregações reli- Era quasi a victoria, a victoriadefinitiva não 
giosas, não é m·ivel que assista impassível e tardaria. E a3sim foi. Quando, em 1881, teve 
indifferente â permanencia do cancro dó de renovar-se integralmente a Camara o 
divorcio a lhe corroer as entranhas, que que aconteceu 1 
solfra, resignada e em silencio, a morbe Foram reeleitos todos os deputados que 
lenta, a lenta dissolução da sua familia... haviam votado pelo divorcio e que, coheren
A lição da historia, é outra, Sr. Pre$idente. temente, o inscreveram nos seus programmas 

O que esta nos diz é justamente o con° á renovação do mandato, excepto o grande 
trario, é que a França é uma das nações relator do Projecto na legislatura que fin
em que com mais custo e lentidão ponde dara. 

-medrar a indissolubilidade do casamento. A derrota deste, porém, não põde ser 
· Não obstante os esforços '-ª Igreja os fean- attúbuida âs suas opiniões sobre o divorcio, 

cos conservaram por muito tempo traços da pois, o seu contendor victorioso era adepto 
.polygamia. Chilperico teve muitas mulheres fel'voroso <lellas e,como tal,solicitara franca
. ao mesmo tempo, notavelmente duas irmãs. mente os suffeagios eleitoraes. 
Dagoberto ma.nteve tres rainhas, sem fallar Publicamente censurados nos comicios 
de um grande numero de concubinas quando pela sua attitude hostil ao divorcio, muitos 
já o Concilio de Trento, que começara em dos tleputados que contra elle votaram não 
1545 e findara em 1563, firmara o dogma doca- lograram si'l' reeleitos e foram substituídos 
sarnento indissoluvel. Carlos Magno, grande pol' novos candidatos que o inscreviam nos 
auxiliar da Igreja, o grande imperador que seus programmas. 
cogitou naquelles tempos da instituir.ão do Renovada a proposta perante a nova Ca
jury e dos parlamentos, foi casado nove ve- mara, foi acceita por uma maioria de 200 
zes, teve innumeras concubinas e viveu com votos! 
.as proprias filhas. · Apreciando esta successão de factos por 

O SR. VERGNE DE ABREU_ E foi canoni- demais eloquentes e expressivos, podia o 
sado. . eloquente Naquet affirmar, com justo orgLt-

lho, que a idéíl, do divorcio. tivera a acceita• 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não foi tal, ção plebiscitaria da opinião, que por meio 
Só si foram os senhores que o canonisaram de uma consulta geeal á nação, esta a votára. 

agora, si tcem essa füculclado. (Ha out?-os A adopr,ão da lei Naquet não representa, 
apartes.) pois, um golpe de simples audacia, au-

0 SR.- ANIZIO DE ABREU - Mas, Sr. Pre~i- xiliado pela inditferença, mas o sentir e o 
dente, não precisamos ir tão longe para querer do povo francez, calmos, livres o 
demonstrar que o divorcio, em vez de repu- conscientes-após muitos annos de c1!iticâ, 
gnar a consciencia do povo francez, com ella de exame, de raciocmio e de controvei'sias. 
perfeitamente se ajusta e se conforma, que Nem po . .Ja deixar de ser assim, Sr. Pre
emergio das suas entranhas, esmagando o sidente. O divorcio está na alma daquella 
preconceito o a rotina, como uma conse- nação onde lançou raizes profundas e inaba
quencia da grande transformac:.ão política e laveis, estâ nos fundamentos das suas insti
moral por que passou aquella nação. Basta tuições politicas, esfü na logica dos princi• 
que apreciemos imparcialmente o de.;doorar pios philosophicos e moraes que triumpha.
dos acontecimentos que com elle si rela.cio- ram com o advento da democracia . 
nam e especialmente a adopção da celebre Filho desta, tem acompanhado as suas vi-
lei N-aquet, cissitudes e alternativas. as suà.s victorias o 

Ao contrario do que aqui si affirmou, esta as 8uas derrotas, com eila surge e com clla 
não foi um golpe do audacia, não foi o pro- tlesapparece. 
dueto do esforço extraordinario do seu au- Com a indissolubilidade dá-se justamente o 
tor, como pretendem outros, e muito menos contrario; filha ela theocracia, a alliada do 
o resultado do atordoamento momentaneo da throno, com ella succumbio é com ella resus• 
nação sob 81 influencia, de uma agitação appa- citou, sempre unidas como causa e e:ffeito. 
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Assim, em 1816, quando voltaram os Bour
l10ns. A reacção vencedora não teve vascilla
ções; fallou claro e fallou franco pela voz 
do Bonald e de Trinquelagues. 

O primeiro propoz laconicamente que : 
«Sua Magestade se dignasse ordenar que os 
artigos do Oodigo Civil relativos ao divorcio 
fossem supprimidos», e justificando a sua pro
posição, accrescentou: 

« A religião catholíca é a do Estado. A lei 
civil que pel'mitte o divorcio está em oppo
sição á lei religiosçi, quo o prohibe. Uma das 
duas tem de ceder.» 

O segundo não foi menos explicito,» A reli
gião catholica vem de ser declaradn. a, reli
gião do Estado. 

A indissolubilidade do cn.samento é um dos 
seus dogmas. Si nem todas as religiões o re
conhecem, ella o define e o. impõe. A lei 
civil permittindo o divorcio contraria os pre
ceitos da lei da Igreja .. 

Ora, esta opposição não deve existir, por
que devendo toda a sua autoridade it lei re
ligiosn., não deve a lei civil incitar os cida
dãos a desprezar os sem~ preceitos. 

E', pois, preciso que urna dellas se curve 
á outra, e procure pôr as suas-disposições em 
harmonia com os dictames da lei que deve 
predominar. 

Mas a lei religiosa é irnmutavel, fixa, su
perior ás fluctuações dos factos e da vontade 
humana, o que não se dá com as leis civis, 
cuja natureza, diz Mont.esquieu, está sujeita 
a todos os accidentes e inconstancias da von
tade do legislador, Assim, á lei civil cumpre 
cedei•, curvar-se e respeitar a int0rdicção 
do divorcio, pronunciada pelas leis ccclesias
ticas. » 

Nada mais claro ; o divorcio é uma conse
quencia logica do principio da secularisação 
do Estado, do casamento civil, da liberdade 
de culto~, de conscieucia e da supremacia 
do pocler civil. Com elle desappareceu o 
dogqia da. iudissolubilidacle ; elle-vencido 
-o dogma reappa.recerá. 

O 1.1,rt. 6º da Carta o proclamara; a reli
giã.o catholica era declarada a religião do 
Estado e esta não permitte o divorcio. A lo
gicà ordenava a sua suppresBão e olle foi 
supprimido. 

Esta ó a razão unica da sua eliminação. 
Contra elb não se poudo allegar nem se 
allegou que fosse um elemento de corrupção 
dos costumes, que repugnasse á índole, aos 
sonUmentos e á vontatle do povo, como aqui 
se affirmou. -

O honrado · Sr. -Dr. Drummond, para sus
tentar a· verdade das suas proposições contra 
o divorcio, dividiu a sua, historia, em França, 
em quatro.periodos: o de 1792, das leis rt1vo-

lucionarias ; o do codigo civil; o da lei de 
16 de maio de 1816; e o da lei Naquet. 

O illus&re magistrado deduziu do estudo 
destas diversas phases do divorcio em Franca 
a sua formal condemnação como factor da 
da ruína da familia e da dissolução dos cos
tumes e para melhor comprovar as suas 
asse1•ções trouxe-nos o argumento das estatís
ticas. 

Sr. Presidente, eu não participo do exag
gerado enthusiasmoe da crença absoluta com 
que certos espíritos encaram os algarismos. 

As pessoas que teem a paixão das esta
tísticas costumam jurar na sua infallibilidde. 
São cifras e diante dellas tudo deve ceder, 
só ellas teem valor, desconhecendo-se que 
por si sós nada representam. 

De facto, Sr . Presidente, ha em todos 
os phenomenos sociaes aquillo que se vê é 
aquillo que não se vê, ha o e:ffeito visível 
e a causa occulta. A cifra é apenas o 
signal representativo de um facto. 

E' preciso, portàntQ, para demonstrar o 
seu valor estudar o phenomeno que ella · 
traduz e não simples.mente agrupai-as, dis
pol-as symetricamente, enfileiral-as. Que ha. 
debaixo dellas ? Que causas as produziram '? 
Quem as oolligiu? 

Quasi sempre as est1.1,tistioas são productos 
de um arranjo calculado com o fito de se 
alcançar certo e determinado resultado, 
de exa.ctidão duvidosa e difficil de veri-
fi.caçã'.o. · 

Ives Guyot demonstra numerosos erros de 
apreciação do phenomenqs politicos, eco
nomicos e sociaes baseados na fé das esta-
tísticas. · 

Os ei!piritos de boa fé as acceita.m como 
evidentes e incontesta veis, os scepticos, po- _ 
rém, deixam cahir muitas vezes no fervor · 
deste exaggerado optimismo a fria gotta da 
duvida. E teem razão. 

Ellas indicam o phenomeno, constatam o 
facto, mas não explicam a sua razão de ser, 
03 seus antecedentes, as suas origens, a sua 
causa. 

E' preciso fazel-as fallar, é preciso abrir
liles a bocca, na expressiva linguagem do 
americano Ros;;e.Jim. Foi o que não fez o il
lustre magistrado. Em 1793 viu. sómente a 
enormirlade da cifra dos divorcias, viu que o 
numero destes excedia a'o dos casamentos e 
dahi concluiu que o divorcio foi o factor 
d.a t!issolução dos costumes. Não, Sr. Pre
side:p.te, ainda uma vez elle era effeito 
e -não causa, era o producto não do mo
mento, mas do estado anterior, de uma si
tuação que vinha de longe creada e a.ggra
vada sob a influencia de principias e facto
res muito diversos dos que o crearam. Elle 
serviu apena& para tornar visivel o mal 
occulto, a dissolução preexistente dos co~ 
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'tumes, não a creou,não a podia crear, apenas 
a constatou. Si o ií'Lustre Sr. Drmumond não 
estivesse dominado pela pr·eoccupação de de
monstrar-nos a todo transa as desvantagens 
do divorcio, elle nos teria feito, de prefürancia, 
a historia do periodo immediatamente ante-' 
rior a 1892 e nos teria dito o que eram os cos
tumes, o que era a moral e a que est'.l.do che
gara a disiolução social e da familiafranceza 
sob o regímen então existente, solJ o regímen 
da iniissolubilidade; ello nos diria que por 
muita cJrrupr,llo que o divorcio tivesse in
stillado, provocado e deaenvolvido no seio 
da sociedade franceza, ella jámais excederia 
á existente no momento da sua decretação, 
olle nos diria que a imp:ituosa caudal que 
varreu o throno e abalou pelos alicercoJ toda 
a ordem do cousas até então dominante tra
zia tambem uma exteaordinaria somma de 
so:tfriment'Js domesticos que rJcln.mavam 
reínedio. 

DJ f.1cto, Sr. Presidente, o que a llislori'.t 
nos diz é que mais do .que o despofümo com 
todos os s1us horrores, injustiças e iniquida
des, nuis do que a fom1, a mise_·ia, o peso 
dos impostos e o confisco do todas as liber
claélos políticas, mais do que a critica philoso
phica de Diderot, D'Alombert o de Volt-a.ire 
concorreram para a grande revolução a disso
lução dos costumes, o impudor do vicio ga
lante e desenfreia.do, os amores deva,ssos e 
as libertinagens ind!lcorosa1 que attingiram 
ao seu auge no regímen da indissolubilidade. 

Foi sob elle quci floresce1·am os escJ,Udfllos 
e as t01•pezas dos secalos XVI e XVII, em 
que dominou, de f.i.cto, a raaleza das amantes 
e concn,binas dos monarchas, de Luiz XIV e 
Luiz X V, das L1, Valliêre, Montespan e Main
tenon, das il'mã3 Mailly, lla Pompa.dom e 
du. D,1barq, a infamíssima pl'ostitl1ta, que, 
na phrase de Lamartine. deshoneou ao 
mesmo tempo, o throno e o cadafalso. 

Ei:3 a ordem do cousas, quo encontrou a 
1•evol\1ção on antes - que fez a revolução -e 
que a revolução tove de destrni1•. Nella se 
cJnsumara a dissolução nos costume3 e no.3 
caractei•es, nas leis e n,1s instituições. A 
reação foi violenta e teve exco;;sos: ora na
tural o ora Lgico. 

Elia era a derrocada de um pas3ado,muit3.s 
vezc-3 secular, do oppres3ão e de tyrannia. 

Uma revolução é um transbordamento, é 
o ano1•mal, é a erupção viole::ita· do um 
vulcão. · 

E' impo3sivel traçar-lhe normas, pedir-lhe 
ordem, disciplina, regula1·idade. Assim ella. 
foi fütalmoote-o excesso na ordem p'.llitica 
como. na ordem ci.vll, nas relações da vida 
publica ,com::i nas .relações da vid'l. privad·i, 
na sociedade como na fa,milh. 

v' 

Nada escapou á onda impetuosa e demo
lidora: o divorcio foi attingido tambem, não 
podia ficar immune. · 

Examina.e, porém, imparci:l.lmente os fa
ctos e vereis que elle nã.o foi o dissolvente 
dos costumes, como não presidiu á sua de
c:•etação nenhum intuito immoral e desho
nesto. 

O espírito revolucionario era systema
tico e logico, levando o rigor e a inflexi
bilidade dos p1•incipios ás suas ultimas 
consequencias, visando anteJ á perfeição 
que aos resultados praticos. 

Os legisladores da revolução eram de pre
ferencia philosophos e levarc1.m á elabora~ 
ção das leis os seus exaggeros doutrinarios. 

A preoccupação de assegurar em toda a 
sua plenitud.:i a inviolabilidade do principio 
da libordade individu:.i.l, que elles enconti·a.-
1•am sacrificado e desconhecido, sob a. oppre3-
são tyrannica dá iadissolulJilidade,levou-os ao 
extremo opposto, baniµdo qualque1• restrinc
ção á vontade dos coBjuges no fazm.• e des
fazer o contracto de casamento. Dahi ·O 
ter-se utilisado do divorcio a dis.;l'.>lução dos 
costumes. de que elle encont1·ara profun
damente cont::tminada a sociedade f1·anceza. 
Mas ao lado destes excessJs, que em nada 
pôde prajudicar a excellencia d:1 instituição 
e a superioridade do ·movel que a creon, 
elle foi a. valvula de respiro ás infelicidades 
e ás torturas longamente sentidas e accumu
lacfas durante o regimen d:i. indissolubi
lidade. 

Mas a nev1·ose cessou, veiu a phase da c:i.1-
ma e da reflexão, o período fucundo d:i. re
c Jnstrucção, e o que aconteceu 1 

A Nação repudiou a obra do oJpirito 1•e
volucoin:1rio 1 

Não ! O Codigo Civil, obra de tJle1•ancia e 
de conciliação, em que collaboraram, por 
igual, a sabedoria, a experioncia, o bom senso, 
a astucia e a clarividencia, o manteve, com 
as modificações aconcelhadas pelo tempo 
como necessarias a evitar os abusos. 

O terceiro periodo fui o da lei de . 1816. A 
raacção teiumphou, a ordem de c::iusas an
terior á revolução, e que es;a derrocara cllm 
todos os seu;; previlegioil, foi restabelecida. e 
com ella., logicamente, como já di:1se,a Igreja 
reconquistou ~ sna supremacia e impoz as 
suas ~outrinas. O divorcio foi eliminado, 
restaueada a indissolubilidade, sem quo 
conti•a elle, ainda uma vez repito, nada pu
dessem allegar os seus aJversarios trium
phantes como factor da dissolução dos cos
tumes, da moral e da familia. 

Mas a. reacção victorios::i. não foi conse
quente, que para isso era Pl'.(Diso-eliminar do 
Codigo Civil tudo quanto disses3e respeiéJ a.o 
casamento leigo,de que o divorcio era. simples 
complemento, e ella não o fez, preferindo 
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transigir, ceder, recuar, contentando-se com 
eliminar sómente o divorcio. mas conser
-vando as di,pJSições que o regiam e man
dando applical-as á separação de corpos. 
De fórma, Sr. Presidente, que poude, apre
ciando este pouto,dizer o insigne De Marccre 
que o divorcio ficou no momento d:.s leis 
f'rancezas como uma. esta.tua. momentanea
mente vellada, mas em pá, no mesmo logar 
em que ella tinha sido originariamente 
elevada e que era sempre fücil de descobrir 
e pôr em evidencia. E que assim foi, os factos 
o demonstearam. 

Neste longo, interregno que vae de 1816 
até á votação da lei Naquot, - a idéa do di
vorcio não morreu, esteve, ao contra.rio, em 
continua ebLilição vivaz, conquistando, pal
mo a palmo, o terreno obstruído pela indfs
solubilidadf.'l, sendo, _r;ortanto, nulla a obje
cção de indifforença e falta de intereisa do 
espiPi ~o publico em seu favor. 

Para demonstrar a evidencfa irrefragavel 
do cJntrario, isto é, que o espirito publico 
não foi inditferente á sua suppreJsão e não o 
condemna e repelle, b:ista lembrar as tenta
tivas feitas successivamente para o seu re
stabelecimento em 1831, 1832, 1833 e 1834 
pela Camara dos_Deputados, que o votou, e a 
de 1840 e as anteriores á adopção da lei Na.
que-\, em 1876, 1878 e 1881. 

Os desastt·es das tentativas do 1830 a 1834 
fo1•am, mesmo, verdadeiras victorias relati
vas, pois a. Cama1•a, successivamento votou 
pelo restabelecimento, ella que rcp1·esenkt 
clirectameilte a opinião nacional, que melhor 
traduz as aspirações populares pelo processo 
de continua renovação a quP ê sujeita, é que 
a ·faz haurir na fonte da soberania popular os 
motivos da sua conducta e dos seus actos e 
mo].l10r conhecei' o representar os SLmti-
mentos o a vontade da Nação . · 

Si então nio . vingou o divorcio, fui pelo 
conluio dos elementos ratrogados e roaciona
rios, que se lrn.vi'l.m aninhado no Senado, que 
não pódo ter a pretenção de roproientar o 
povo, que represent:i. a.penas a intoleeancia, 
a vonhcle. o pPeconceito e o espirita de re
sis~oncia -do pa~sado .· ( Fla di-1J3rsos apartes,) 

Vê as.:iim a Commissão, SL'. J;eesidonte, o 
é esta a these que mo p,•opuz demonstrar, 
que a-França não é incompativel com o di
vorcio, que ella o quiz, o quw o o mantom 
pela vontade s,bemna e liv1•0 do povo, con
tra a re,istencia s~rstematica de uma mino
ria insignificante do elementos reaccio.Qarios 
e inimigos dl1 ordem de cous:is actu!:11. -

Liberto de preconcêitos rcligio30s, o povo 
o vê cJmo uma quostào política e social, 
o tem como uma consequancia necessaPia 
das sua.s instituições e com elle sn acha e 
sempre se mostrou intimamente idon ti
fioado. 

Vol, Y 

E é assim, Sr. P1•esidonte, que, pa~sados 
õs dias tormentosos, cessada a instabilidade 
que por tanto tempo ano1•malizou a. vida, 
política da Fl'ança, tomada a Republica a 
fórma definitiva do seu governo, consoli
dada, assento na rocha viva da opiniã'.> 
nacional, nas bas3s indestructiveis da. or
dem e _da liberdade, constituída a Repu
blica conservadora de Thiers, de Gambetta, 
de Julio Ferry, do Wa.ldeck Rous3eau e tan
tos outros, o divorcio está. t:unbam deftniti
vamonto implantado na sua legislaçã,o, como 
o está. na sua iudole,e contra elle, como om 
seu favor quando eliminado em 1816, de- • 
balde se procura o pronunciamento das ur
nas, não ousa levantar-se a insignific,mto 
minol'ia quo o combate . . 

Em vez, pois, de um exemplo a aprasontar 
contra o divorcio, a F1•ança é um exemplo· a 
invocar em seu favor, e primeira entre as 
nações dn, raça la.tina ella viria demonsti•ar 
que não tem fundamento a proclamada in
aptidão desta mça para adoptar o divorcio, 
sl antes della a Belgica, os Cantões Suissos 
e tantas outras nações não o t ivessem pro, 
vado. 

Voltando ao algarismo das eiltatisticas, 
com que se procurou demonstrar que o di
vorcio é um factJr da dis,olução da familia e 
dos costumes direi que com ellas bm se 
prova.ti.o justamente o contrario. 

Com a, e3iatisticas veriüca-se que o m>Vi
mento asceneional da população é muitJ 
m_ais assignalado nos pJVos que teem o di
vo1•cio t'.o que naqllellos quo não oadmit;em. 

Lecornee affirma que desde. a lei de 1834 o 
numero dos filhos legítimos diminuiu, ao 
mesmo tempo que o numm\> dos naturaes 
augmentou. 

Naquot, nos propdos da.dos fornecidos pelo 
celelJre abbado Vidi.0L1, seu adversaria intra,n. 
sigente, descobre que, sempre em escala as
cendente, de I.080. em 1850, a média das se
parações s_ubiu,em 1876 a 3.251,annualmento! 
Segundo a. ultima estatística de Larousso pu
blicada na Revista Encyclope(lica de 29 
de dezembro de 1900, compPehendondo o pe
ríodo de 1889 a 1899, verifica-se que a cifea 
dos divurcios em França, em füc::i da dos 
cas1mentos, tende a. diminuir, mantendo nm 
perfeito equilíbrio. 

Desta mesma estat istica, a ultima o a mais 
completa que cJnhJcemos,verifica-so tambem 
que a dinun Jição dos casamentos attribuida 
ao divorcio ê uma pura phantasia, como que 
o es.ce3s0 das dissoluções s:ibre os c:i.samen
t')S nos a.nnos tão malisinados do 1892 e 1893, 
quando a r evolução triumphanto baniu a in
dissolubilidade, está. muito longe da verdade . 

E' ~üsim que sobre 2íJ0 319 casamentos, em 
92, r aaliza1•am-so 5. 7i2 divorcios e sobr<') 
287,:?D4, em 93, 6,184 ! .. • · 

10 
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Na discussão da ultima lei· do divorcio em 
França, com as estatísticas na mão, provou
se a füMdade da afflrmação, insistentemente 
repetida, do que o divorcio favorece as des
uniões e estimula as de.3in telligencias entre 
os esposos demonstrando- s;i que nos paizes 
que admittem o divorcio,e que formam a 
maioria das nações européas, os casos de 
ruptura do vinculo conjugal não são mais 
frequentes do que nos pa.izes que apenas 
admittem a separação de corpos. 

Elles são mesmo menos numerosos, si 
se attender para as rupturas clandestinas 
e amigaveis a que a sepamção forçosamente 
dá logar e que não teem razão de ser com 
o divm·cio. Ainda com a estatística, Du
mas assignalava que.sob o regímen da sepa
ração de corpos, diminuíam o casamento e 
a nati1,lidade . Fugia-se da indissolubilidade. 
Em cinco annos-de 18i3 a 1877-,de mais 
de 330.000 o numero de casamentos descera 
a menos de 290.000, aimnalmente. 

E, como é natural, desde que menos se 
casa, menos se reproduz, como as cifras 
dos nascimentos é sempre proporcional á dos 
casamentos, nenhuma outra nação apre
sentava tão fraca proporção entre uma e 
outra! 

Qual a causá deste phenomeno, indaga 
o eminente . pilblicisb, que em nenhuma 
outra. nação schismatica ou pn,gão se realizai 
Não é o predomínio das theorias pessimis
tas da p.bilosophia de Hartmann e Schope
nhauer que vee n na propagação da especie 
pelos filhos o augmento dos int:lizes e des
graçado.3, não é que se prove praticamente 
a verdade das theoria.H de Malthus, não 
é o medo dos sacrificios e das í·esponsahilida
des do casamento, com o bem eíltar o o 
luxo, que se tornaram uma necessidade, nm 
haLito e uma paixão. 

A causa verdadeira-está. no casamento, 
que,poclendo realizar-se com a plena satisfa
ção e a coexistencia. dos doud grandes in
stinctos na.tura.es, ir~·esistiveis e indomaveis, 
que impulsionam e que dirigem a vida o a 
conducta humana,- o amor e a liberdade
exige o sacriflcio do ultimo, com a indissolu
bilidade do vinculo conjugal. 

O rem@dio a esta situação está no divorcio 
que, conciliando estes dous instinctos, com
prehendendo, assim, as necessidades physi
ca.s, moraes e sociaes do casam()nto, sem o 
aníquillamento da autonomia individual,tor
na.-o não sómente menos ·tyra.nnico e menos 
antipathico,como maismoral,mais digno,pela 
pa1•tilha · equitativa dos direitos, o ·deveres 
recíprocos do3 83posos, mais fecundo e ma.is 
attrahente para os c1ue o evitam, para os 
que temem contrahil-o, porque o consideram 
uma rrisã9 eter.g~,- uma ~eiii jndissoluvel, 

temor que é justo, que é huma~o, que é na-
tural. 

Outra, Sr. -Presidente, não é a opinião de 
Odilon Barrot: « Si a lei menos a\Jsoluta, diz 
olle, offerecesse aos esposos a possibilidade 
de esca,par ás consequencias de uma união 
infeliz pelo divorcio ou por novos casamen
tos, o casamento recohraría talvez, a santi
dade e o respeito que lhe pertencem, dando
se-lhe um pouco de liberdade.» 

Sr. Presidente, não me tem sido possível 
manter ordem e nexo nas obser vações quo 
estou füzenclo. Tenho, portanto, de voltar ao 
discurso do honrado autor do projecto para 
tomai• em consideraçc"í.o a objecção principal 
com que eUe fundamentou a sua opposição ao 
divorcio. 

Estaobjecção foi a do que a indissJlubilidacle · 
do vinculo conjugal devia. ser mantida. como 
o freio mais efficaz contra a inconstano.ia, a ' 
leviandade e a desordem das paixões que o 
divorcio viria estlmular. 

Creio que hem comprehondi e traduzi o 
pensamento do illustrado autor do prajecto. 

Ora, Sr. Presidente, foi justamente esta. 
uma das objecções do que tratei no meu 
primeit•o discul'ao, procuram~o demonstrar 
que, cm ve:;,; do _alfroxar os ln.ços ·do casa
mento, de concorrer pa1·a a desharmonia e a 
desordem entre os esposos, o divorcio vinha, 
ao contl'ario, da1• mais firmeza, esta.bilidado, 
garantia e dignidade ás relações conjugaes, 
sendo um poderoso correcti vo á explosão 
das paixões, e para corrohorar a ve1•dade da. 
minha proposiÇw, invoquei o f~cto de haver 
o divorcio existido em Roma por espaço de 
quinhentos u.nnos, sem ser apercebido, sem 
concorrer para a dissoluç':'í.o dos costumes, 
sem proauzir a ruína tla .familia, ao con
trario, resguardamlo a s1ia pureza e digni
dade. 

Entretanto, Sr. Presidente, não só o 
illustrado auctor do pl'ojecto rnnovou a ob
jecção, como vi citada para combater as 
minhas proposições aquelle facto a que to!J,os 
os escriptores teem dado a. mesma interpre
tação que lhe dei, invocando-o em favor do 
divorcio. . 

Sou, pois, obrigado a insistir no assumpto. 
Nada mais fülso, mais contra1·io á mLtu-

1•eza, mais olfonsivo á. dignidade hum;:i.na, 
aos nobr!*l sentimentos que concorrem para. 
fazer o casamento e assegurar a sua perma
nencia do que esto falso conceito quo füz 
derivar da coacção legal o do celibato im
posto aos naufl'ago~ d_o casa.monto a esta
bilidade dos lares felizes,- a resignação d9s 
desJsper.ados e o freio a licença das paixõns, 

Si alguma cousa pôde consagrar logitima
mente, dignamente a peroneidade das uniões 
conjugaes, é a liberdade, 
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Não se ama por imposição ; a ,·i0lencia 
nunca fez nascer, garantir e frucfüicar o 
a:tfecto. 

Não, diz Richer, o mais forte meio de 
assegurar a indissolubilidade do casamento, 
de garantir a sua permanência, de · neutra
lisar os efl'eitos da inconstanc'a, .. de diffl
cultar a érupçã,o de motivos frivolos, de fa. 
zer esquecer a possibilidade da sua ruptura, 
é permittir o divorcio. Usar-se-ha tanto mo
nos u.elle quanto ri:lais facilmente se o puder 
obtor. Parece um paradoxo, mas é uma 
verdade confirmada pela expel'iencia. Hasta 
que dois esposos saibam que l\ facil áquelle 
parai quem a vida em commum tornou-se 
insupportavet sahir esta situaçiío oppt•es
siva, rompendo o vinclllo conjllgal, para que 
cada um empenhe-se em manter o mais 
possivel a paz e a ventura no interior do 
lar. Burgem as- mutuas. concessões, evitam
se os attritos e os azedumes, moderam-se as 
asperezas e incomputibilidades de humores 
de genio, a ameniqaue dos actos e das p.1la
vras -substituo -a rudeza e a impetuosi
dade, cada um vela sobre si mesmo, contém
se, disciplina-se o o equilibrio se faz e a 
tranquilidade se firrp.a e se assegura; A pro
pria fragilidade do lar conjugal torna-o ma.is 
circumspecto, mais rodeado de solicitude e 
do zelo. A historia o Mte3ta. 

Já ~pntaigne escrevia: 
« Nós acreditamos tomar mais firme o nó 

de nossas c 1samentos, por ter ara,stado todo 
o meio de dissol vel-O. Mas tanto i;o na des
cuidado· e relaxado o nó da vontade e da 
a:tfeição. que o do oonstra,11gitnepto se de·s_
teI)deu, e, ao inverso, o que manteve por 
tanto tempo em honra e sqgura,nça os casa
mentos em Roma foi a liberdade de os rom
pei• quem qni~esse. Os maridos zelavam 
melhor suas mulheres; desde- c1ue lhes era 
facil perdel-as, e em plena liberdade de di, 
vorcio passaram-s1 quinhentos annos e mais, 
antes que alguem delle se utilisasse, 

Montesquieu assigoala o mesmo facto: 
« Posto que em Roma o marido tivesse o 

direito de repudiar n. mulher ,era tanto o rc~
peito. pelos Auspicios que nenhu!Il, dllraI\te 
quinhentos e vinte annos,usou servfr~se delle 
até Carvilius Ruga, que repudiou a sua 
por causa de estElrilidado ... Em outra _parte 
escreveu o grap.d13 e.,pirito iipbre o mesmo 
assumpto: 

O divorcio era permitttdo·na religião pagã 
e foi prohibido aos chl'istãos. Essa mudan~;a, 
que parecia á primeira vista de pequenas 
conseq uencias, teve resulta.dos terri veis e 
taes como não era permittido esperar. 

Supp1·imiram não só .toda a poesia. do ca
samento; mas attenta1•am contra a sua fé. 

Querendo apertar os laços, affrouxaram-nos. 
Em um facto eín que o col'ação era tudo, in~ 
t1•ometteram a necessidadê e a fatalidade do 
destino . Nada contribuindo mais para a 
affeição reciproca do que a facilidade do di
vorcio, um m,\rido e uma mulher resigna
vam-se a solfrer pacientemente os diss'.l.bores 
domesticas, sabendo que tinham a facilidade 
de por-lhes termo; o em vão guardavam 
este poder dur11,nte a vida inteira, sem nunca 
emprogal-o, sómente porque eram livres de 
fa.zel-o. » 

Mas nem precisamos ir tão long_o pa1•a a de.. 
fasa da nossa these. Debaixo dos olhos te
inol-a cJmpieta., nós mesmos somos i:> exem
plo da sua verdade. 

Em uma esptenditla monographia de raro 
valor, onde o asmmpto ê ·tratado do um 
modo exhaustivo sób todos os aspectos -
moral, . 11eligioso, social, _ethnogr-.tphico e 
politico, em paginas masskasde erudição, de 
logica, de scioncia e tle verdade, affirma-se 
existir'Do nosso paiz a prova decisiva rle que 
as iri:Jpressões atavícas e os costumes são suf
ficientes para manter- a união dos sexos e a; 
integl'idade das faIIlilhs. A grande maioria 
das uniões nas- populações ruraes e nos 
sertões do BrazH ~ representa.tia pelos 
casamentos livreis, achando-se os casamentos 
legaes em p1•oporções minimas que ascend,,m 
a ma.is de trinta por cento . .Esses e_nlaces 
livres offerecem todas as vantagens dos casa
mentos logaes : o me$1uo grá,o de per
manencia., de inviol/l,biHdade, d13 superior. 
dedicação e de oarinho no cumprimento dos 
deveres domeaticos. A necessidade instin
ctiva e natura,t doter-m°inQ!l a sua. formação, 
o amm• flxõn a e~olha do par, · a col.\abit~ 
ção, a copvivencia, a solidariedade na luta. 
pela vida,:....cimentara.m iudissolu,velmente 
as suas bases, asseguuando a paz, a felicidade 
a a · permanencia Llos casaes. E~tes vivem 
sem lei, índopendente da_ lei, não a conhe
cem, realisa,ndo, entretanto, o ideal que 
se pretende que só á sombra dest_a pôde 
ser atting-ido : a tlde'lidade, o mutuo auxilio, 
a estabilidn.de da familia, a indissolubili
dade do vinculo conjugal. Quando a familia. 
livre consegue adquirir bens um testa
mQnto ou_ uma escriptura colloca. a mullwr 
e os filhos na sitnaç,ão de recolher em 
herança a fortuna ~ que foi a,dq uirida e 
accumulada pelo esforço commum. Ui:na-das 
razões primordiaes á permanencia e desen· 
volvimanto desses casamenta-i livr-es é a 
precaução contr-a os casos de .infidelidade, 
sabendo-se bem que, no regímen da indisso
lubilidade, só existe uma eternidade de .op
pro brio, de t•iiliculo e de in fortunio . E' uma 
desapprovação de bom senso popular ao re
gitnen que mantem as galés perpetuas na. 
instituição, 
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A sinceridade boa e ingenua do povo fez 
justiça a uma sobrevivencia historica abso
lutista, ·no seio d:i' sociedade livro. 

E' impossivel negar ou attenuar o effeito 
deste facto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' !) amor li
vro, é a polygamia. 

o SR. ANIZIO DE ABREU - Defendo o di
vorcio e ·si o divorcio é a polygamia então a 
praticam os povos mais adeantados e cultos, 
cujos exemplos não estamos em condições 
de desprezar. 

o SR. ANDRADE F IGUEIRA - Divorcio e 
polygamia são cousas muito parecidas. 

o SR. ANIZIO DE ABREU ·- Não conheço 
cousas mais dissemelhantes! Vejo-as sempre 
dístinctas e inconfundíveis nas leis e nos 
costumes, perante a moral e perante a his
toria, quo possuem, que repellem, que esty
gmatisam a polygamia tanto quanto pei·
mittem, honram e praticam o divor.eio. O 
que constituo a p'.llygamia é a promiscui
dade, é a simultaqeidade que com o divor
cio procuramos evitar e que com a separa
ção da corpos ides fomentar. · 

Permittiudo um seguntl.o casamento no caso 
da dis~olução d? P;1-'imeil'o, dando aos esporns 
divorciados o direito do constituir outra fa
milia legitima, nós queremos que elle conti
nue, que elle persevere no reo-imen da mo
nogamia, ao passo que nos mes'inos casos im
pondo-lhes o celibato, negando-lhes a facul
dade do contralrir outro casamento, sopa
rantlo-03 de corpos, ma_s nnntendo-os ligados 
mor'.1-lmentri, vó.:1 os at1raes (t.S ligações clan
destm~, aos amores illegitimos, ás uniões 
ad_ult~rmas, o _que quer dizer logalizaes a pro
miscmdade, ides augmentar a dissolução 
dos costumes o da. moral, fomentar a des
ordem nos lares tranquillo.3, de3onvolver a. 
prostituição o com ella lançar no seio da 
sociedade maior numero de flll10s bastardo.•, 
abandonados, infelizes que vão fatalmente 
continu:i.r o estado do que salliram o au
gmcnta1• a estatistica da ceimalidade, da 
mendicancia, dtt vagabundagem e do vicio 
precoce. Nã.o sou eu quom diz que a sep:1-
ração de corpos engendra ou cria fatalmente 
a polyga.mia.. 

E' Leon Donat, nas suas « LoiJ e cos~umes 
republicanos». 
« Onde o divorcio é prohibido existe, cliz elle, 
até certo ponto a polygamia. o são just:i.mente 
os que a .prat ica.m os que mais gl'i tmn om fa. 
vor da iodi.:1solubiliLladc do faço conjugal. Si 
um lo.restá profundamente diléLcorad_o e si os 
esposos teem o dn•eito do divorciar-se, elles 
conteahirão uniões novas, sati,;fazendo assim 
a moral publica e a sua felicidade privada. 

O contracto matrimonial deve ser mais 
respeitado que qualquer outro, mas para 
isso é preciso quo os rigores do uma lei cega 
como a que nega o divorcio cm casos ex
tremos, não sirvam de motivo, de pretexto 
ou de escusa aos que a violam, contando 
com a impunidade, por que a opinião pro
nuncia-se quasi sempre em seu favor.» E' o 
que füze:ri os nossos tribunaes absolvendo os 
que punem com o assassinato o adulterio, 
de;;de que é este o unico meio de desligar-se 
da adultera que os. deshonra. 

Quem diz que a separação de cm•pos ou an· 
tes-que a. prohibição do divorcio· da Jogar 
á bigamia-não é o ralato1• desta pJrte do 
Codigo, que para evital-a im{le.de que o de
creteis: é Ricller. Ouvi-o, que as suas pala
vras cortantes de acerada ironia e a111a
gas verdades são de uma logica e de uar-
crueza impl~aveis. 
&ta. sociedade, a nossa, que so enche de 

indignação quando se ousa faltar de divor
cio, acceita no entretanto, voluntaria.monto 
que o m1rido separado ·viva com muitas 
amantes. . _ · 

Enrubece a. idéa. de que um homem possa. 
esposar uma depois de outra-duas mulheres 
-o não sente a meno1·· revoltl. ante a idéa. 
de que elle possua simultaneamente muitas. 
Uma depois de outra mcaudalisa-no caso do 
divorcio, sómente, pois no caso do aunullaçã.o 
de casamento a lei o permitto e a socie_dado 
não se revolta, nem protesta. 

E' o cumulo da incom1ciencia. Sorá porque 
trata-se, no divorcio, de ligações passagei· 
ras 1 

Mas isto será apenas mais revoltante o pe
rigoso, porque estas ligações ephemeras que 
vós lheimpondes,impondo-lhes o celibato,e de 
que previamente o amnistin.es, elle irá. natu
ralmente buscar oude a.'l puder enconti•cw : 
no lupanar ou na familia, o que quee dizae 
que consagi·ais, no primeiro caso, a utilidade 
social da p,·ostituição attribuindo-lh:-\ um 
papel fatalmente necessa1•io; no segundo -
que facilitaes a. perturbar:ã.o e a deal10or.1 dos 
lares folizo3 o honestos, augmentaudo o nu
mero de seductores. 

« E' o que já. reconhecia o immortal autol' 
do« Espirito das leis» quando proclamava 
a excellencia da liberJado como factoe da 
moralidade o da legitimidade da familia 
sobro a coacção c::imo estimulante da pervcl'
são dos costumê3 e dos attentados clandes
tinos á fidelidade e á honra conjugal. 

« E' uma regra deduzida da natureza, diz 
ollo, que quanto mais se difficnlta e se di
minue ó numero dos casamentos suscepti
veis de so realizar, mais se corrom p~ e so 
vicia o dos já. realisados; m3nos ha pe~soas 
casadas, menos felicidade, constancia e fide
lidade existo nos casamentos pela mesma 
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razão po1• qno se ha mais ladrões, ha necas- a quem impondes o celibato depois que ella 
sariamento mais roubos. passou pelo casamento, pela vida o pelo 

Por cada casal que se sep:i.ra- a lei que amor. 
n5.o lhes permitte a consfüuição do outro Alll t rata-se de uma vocação, de uma 
cnlaée legitimo, atil'a á sociedade dos con- aptidão natural, de um sacriticio espontaneo, 
spiradores inevitaveis contra a .p:.z e a fe. de u•11a abnegação . voluntaria, de uma re
liddade aos casaes honestos e tranquillos, nuncia livremente -querida, livremente 
dous elementos perigosos de corrupçio e realisada e livremente m,tntida, que faz a 
de desordem moral e social. Eil-a, portanto, suprema satisfaÇc'to de quem a soJfre o de 
transformada em auxiliar e cumplice da quem a pratica, porque reali.sa o voto de sua 
desmoralisação da familia, da fraudo matri- nat ureza, a aspiração do seu ser, o ideal de 
monial. sua alnm. 

A estas uniões illegitim:1s au\orisadas Ac1ui, porém, trata-se de creaturas que 
pela lei que disfarçada, hypocrita ·e convon- toem o seu destino a realizar neste mundo, 
cionalmento impõe aos esposos separados um preso ás cousas da terra, que sentem que 
celibato que olla sabe imposslvel do ser m1scel'étm para a vina, para o amor, para a 
mant.ido, com cuja violação ella conta e contra familia, para o casamento, para a fecuu
a qual olla sabe nada poder, ,i estas situa- didade, que se sentem tambem com forças e 
ções equivocas de esp:>sos separados, mas com energias para realizar estas necessidades 
unid03, que em vida um elo outro, o cada imperiosas, que são o voto da sua natureza e 
um por seu lado, organisam-se em casamen- o ideal de sua alma o que hão do reliza1• 
tos livres - a estas, sim, cabe o qualifica- legit imamente, dignamente, honesta.mente, 
tivo de bigamia. A estes esposos infeli-_ se o permittirem, illigitimamente, se de 
zes no primeiro enlace, que poderiam em um outea forma não 111'0 o permittirem. 
segundo ser felizes honesta e dignamente, Aquellas descont1ecem oste terrivelconfücto 
êt lei ma ufa que sopitom todas as suas entre as ~exigencias da lei e as da naturaza,não 
energias physic1s o moraes, que resiganem- querem saber da vida senão para a evitar o 
se ao sacrifício de sua alma e de seu ,t abominar, estas sentem-se attrahidas para 
corpo, que perc;tm a es1Jerança do renasci- ella e é irrisoria a lei que lhes impõe o co
mento para a familia e para o amor respeita- libato, qne pretende coitgil-as ao sacrifício 
do o r ~speitavel em que poderiam Si1tisfazer, do seu ser, que lhes ordena que tenham um 
ao mesmo tempo, os reclamos imperiosos da corpo o um coração que não lhes sirvam mais 
sua n~tur!3z:t e os impu~sos ho~estos da sua par~ nada, q~e s~jam estereis o_ que sejam 
consc1enc1a moral, que nao se obliterou e que vas10s, que nao srntarn e que nao desejem, 
lhe adverte dos p0rigos a que se vão i1rris- que não tenham, mais nem esposo, nam lar, 
car... nem filhos, porque, se os tiverem estes serão 

Separando-os, mas declarando subsistonte postos fóra da lei e da sociedade, s'.lm dil'oi-
o vinculo conjugal, em nome da moral, dos tos, som garantias, illigitimos, condemna
bons custumes, da familia e elos :filhos, a dos, immornes ..• 
lei impõe-lhes e., te terrível dilemma : ou o · Tudo isto é o producto destJ. hybrida, in-· 
celibato, a viuvez eterna, a renuncia ás congruente ~ illogica separação de corpog 
aspirações legitimas da felic:dade ou o a.dul- q~e_p~·etende1;; mantor em nossa legislação, 
tel'io, o amor clandestino, a ligação cri- ler _rniqua que aos ni1ufragos de um pri
minosa. moiro casamento, pondo o interdicto da re-

E se lhes acena e se lhes indica como um habilitação e do possível reencontro da feli
cxemplo e um conforto o heroísmo na dos- cidade que lhes mentiu, os impollo fütal
graç1, a honestidade na viuvez, a abn(lga- mente pa_ra as liglJ:çõas clandestinas, porque, 
ção o a immolação de si mesmo ao ideal como mmto bem d1sm -Trei!hard, pelo facto 
religioso que leva tantas creaturas a trocar de saber que podem03 em um outro casa
os p1•azeres e o ruido do mundo pe.J.o silencio monto _reconqui :ta;r '!' . felicidade pei·dida, 
dos claustros... que amél.a nos e 1Ic1to obter o nome 

A moral do sacrificio ! re3peitavel de esposo, nos defendemos com 
E' bella e é seductora, mas pam acceital-a mai:, cora,gem o segurança dos desvarios que 

faz-se preciso uma grande energia e um po- nos faziam indignos deli e. 
deroso e extraordinario domínio sobre si Ao contrario - quando sabemos que toda 
mesmo, uma grande força de vontade, e a _esperança é i\'remediavelmeote perdida -
uma energia ainda maior para nella porma- n_ª?- temos ostnuulo nem energia para re-
n_ecer, o que só é dado a naturezas privile- s1s ,1r. . 
giadas, a organisações excepcionaes ... Não Acceitae,porém, o divorcio e tudo se trans-
CJmpareis as duas situações - a da mulher formará. -
que passou da virgindade o com a virgin- . E1;1 n_ã2 o ~enhQ como um ôem, como uma 
dade ás nupcias· com a igreja com a daquella mstitmçao ISenta de defeitos e perigos, mas 
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como um remedio supremo a uma situação 
·de intolera.vel anguatia e desespero, e como 
tal elle é amargo e punjente, menos, porém, 
p_or seus e1feitos do que por suas causas. 

Se for possível, volta.rei ao assumpto. 
(Applausos. Muito bem; muito bem. Cumpt·i-
mentos ao orador·.) · 

O Sr. Olovis Deviíaqua-,-Sr. 
Presidente, pedi a palavra sem saber a que 
titulo, porque pelo Regimento já não tenho o 
direito de fall~r. 

Em si mesmo, o definiu o seu eloquente ad
vogado ao discutir-se o Q.odigo Civil Fra.ncez: 
ella não pôde ser um bam, por que é o remedio 
de um mal, mas não pôde ser considerado 
como um mal, se em dadas circumstancias 
olle se impõe como um remedio necessario. O SR. PRESIDENTE-V. Ex., como autor do 

A indis~olubilidade, 81•. Presidente; repu- Projecto, pôde fallar mais de uma vez. 
gna á natureza, repugna á indole e á essen- O SR. CLOvrs BEVILAQUA-Mas não posso 
eia do casamento·. sahir daqui sob a -pressão de uma suspeita 

A definição da lei romana de que o casa- de ter citado em fülso. O meu distincto 
mento é um contracto formado pelo consen- amigo Sr Dr. Anizio de Abreu, fez-me esta 
timento de dous esposos na intenção de se ela.morosa injustiç.a.: procurando mostrar á 
unir para a vida e para a morte, traduzia Commissão que eu tinha. invocado a. opinião 
a aspiração de todos os povos, mas esta dis'- de um autor que anão emittfra em parte al
tincção transparente entre a intenção da per- guma.. A Com missão tem ainda presentes 
pe1midade e á p01•petuidade real foi ont1•c- as minhas palavras, eu invoquei êt opinião 
vista pela possibilidade da ruptura do casa- de um dos m,tis elevados espiritos que tem 
manto e pela consequente necessidade de I poss~ido a humanidade, David Hume. Depois 
combinar os casos, de determinar os meios · de c1ta1• as palavras deste notavel philosopho 
desta realizar-se e de estabelecei• o acto escossez, acceoscentei:-Portalis aprovei
do divorcio que cada povo accommodou diver- tou-se das mesmds idéas e as ex pendeu. 
sarnente a seus costumes. O SR. ANrzro DE ABREU-Não podia re-

Assim, commenton Savoio Rolin: a dissolu- ferir- me a V. Ex., mas a quem citou a 
ção do casamento es~ava prevista. no proprio opinião de Portalis. 
voto de sua perpetmdade e tod~ os povos o SR. CLOvrs BEVILAQUA-8. Ex. ao ras
o todas as r!J,ças, sob .t?dos os. climas e sob ponder ao Dr. Drummond, affirmou que eu 
todo~ os regim~ns pollticos, a:ss1m O teem en- tambem tinha me soccorrido da autoridade 
te~dido e praticado, com maIS ou menos aro- de Portalís e disse não saber de que Porta
pl~tude, velada. ou ostensivamente, com a lis se tratava. 
101 ou contra lei. · 

sim, sr. Presitlente, nós não podemos O SR. AN1z10 DE AaaEu-Perfeihmente. 
violar as leis da p1·udencia, da justiça e O SR. CL0v1s BEVILAQUA-Citou todas as 
.da natureza: intro~uzindo o irreparavel nas P~Javras d~ P?1•talis par,t ~ostrar que a opi
cousas da vida, ahenando irrev0e1avelmente mao deste Jurista era mmto outra do que 
a nossa liberdade, comprometten°do eterna- nós suppunhamos. 

- mente o nosso destino e o nosso futuro. . Sr .. Presiden~e, V. Ex. sabe que quando se 
Se o divorcio tem perigos e tem inconve- d1scutw o Cod1go francez era, pJr assim 

nientes, o que nós não negamos, é preciso dizi:r, opinião dominante entre o~ espiritos 
não esquecer os perigos e os inconvenientes mais elevados e conservadores, e entre estes 
maiores da sua negação, lembrando-nos que se acha Porta.li,, que não se dnvia manter o 
no~sa natureza zomba das combinações arti- div?rcio_ ; ma:s ,Napoleã? fez pressão sobre os 
fimaes com que o legislador abstracto e ideo- esp1rito3, designou Tre1llard p:i.ra defender 
logo pretende accommodal-a e« sabe sempre a idéa, e depois Portalis teve que secundai-o. 
vingar-se do despotismo das leis-quer pelo ; tanto é certo que Napoleão foi quem in
crime, q_ue é a. reacção violenta, quer pela flum nesse s~n~ido :por ~teresse :proprio, 
oorrupçao, que é o protesto_ surdo». q'!_e elle proh1bm o divorcio dos prrncipes. 

81•. Presidente, ~uito ainda te1•ia a adduzir Nao quer~, P?ré.m., discutir ago~a este ponto 
em defesa das mrnhas idéas e sobretudo na de historia Jur1d1ca ; quero simplesmente 
demonstração das vantarrens d.o divorcio so- provar perante a Commissão que não invo
bre a separação de cirpos como melhor quei a meu favo~<!-_ aut?rida.de de um homem 
salvaguarda dos altos interesses da moral, qp_e sustenta opm1ao diversa., que felizmente 
da familia, da sociedade, dos costume8 e nao me falta a mais rigorosa probidade lit-
especialmente dos filhos. terari'1. 

s.ou, porém, obrigado a ter~ninar pelo es- _ ALGUNS SRs. DEPUTADOS-Apoiado. Ne
goti:Lmento do tempo de que dispunha e pelo uhum de nós é capaz de aflirmar o con
ex~e.390 d~ cansaço qt~~ j ,L me domin~ e a traria. (Ha outros apartes.) 
qm:1.1;1tos tiveram a. bon.:.ade e a toleradc1a de O SR. Cwv1s BEVILAQUA-Não trouxe no-
ouvu•-me. tas, pois não imaginava ter de responder 
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a uma incl'epação destas; mas vê a Commis
são que recorro a um papel que por um fe
liz acaso aqui depa1•0. 

o SR. ANISIO DJ:) ABREU-Isto é a prova de 
que eu não o trazia para responder a V. Ex:., 
mas ao Sr. Drummond. 

O SR. CLov1s BEvILAQUA-Citarei na pro
pria Ungua para ;maior authertticiuade. 
(Apartes.) 

Trata-se do .velho, que uefemleu o divorcio; 
mas de modo tal, que qualquer defensor da 
separação ·pôde colher álli 03 sei1s melhores 
argumentos. Por isso se tom affirmado que 
elle esta,va· constrangido, obedecendo mais 
aos interesses da política de Napolgão do 
que êÍ dm1trina; juridica. 

Diz Portalis (tê): «Quaúd dcs époux sau
ront qn'ils ne·peuvent passe délü'w légéro
ment,ils seront plus atteritifs it se comph\ire, 
plus exacts dans leurs obligatioos 1tlt1tuellss, 
plmi portés ft se menager e iL étoulfer des so
inences de divis:Ons qui souvent ne s'accrois

.ent et aménent uno rupture que p:i.rce
qu'on sait qu'on petlt se séparer. 

Já. vê a commissão que citei um a11tór que 
justamente suffragava o que eu affirmava. 
Portalh sustentava, como Hume, que a indis
solubilidade é a prisão propl'ia a evitar que 
as pequenas querelas se tr•ansformem em 
grandes disputas e odios irrepa.raveis. 

Tenho concluido. 

O Sr. Anisio ele Abreu (pela 
_ordem) declara que não podia absoluta· 
mente pôr em duvida a probidade litteraria 
do·mustre Sr. Clovis Bevilaquà, probidade 
indiscutível e que paira acima de todas as 
suspeitas. Seria incapaz dísto,e S. Ex. não o 
compretrendeu bem. 

·A verdade é que o Sr. desembargador- Lima 
hrummond citou aqui com apologia o nome 
do Portalis, como defensor da separação de 
corpos. -

No momento não pôde contestar. A ba.se 
de sen estudo nesta. questão foi a discussão 
do· Codigo Civil francez, cujos arohívos 
·possuo. 

Conhecia os dous grandes discursos de Po1·· 
talis, proferidos, um justificando o Codigo por 
occasião de sua apresentação, e o outro rela
tando a parte do casamento, e por isto 
ostranhou que se tivesse attribttido a este 
uma opinião que não era delle. 

As palavras que ainda ha ponco citou fo
ram textualmente copiadas daquelles archi
vos. Tem, portanto, toda a fé. 

Fica, porém, agora sabendo que a opinião 
citada pelo Sr. Lima Drummond é de Por
talis, filho. 

... 

Portalis, o do Conselho do Estado da França• 
este está com os que pensam como o orador· 
(Mitito bem.) 

O Sr. Coelho Rodrigues volta, 
aindá adoentado, a eata discussão, pàra que 
ella se não encerre nem fique limitada, como 
tem sido até hoje, á questão do divorcio, 
cuja importancia tem feito esquecer outras 
tambem importantes, relativas ao direito 
da familia, as quaes estão passando desper
cebidas, e merecem toda attenção. 

Antes, porém, de ontra1· nellas, vai tam
bero referir-se ao divorcio, para responder 
ás referencias, que,. na sua ausencia, ftJram 
feitas ao parecer, qu} deu, como Senador, 
sobro a mesma questão. 

Já disse e repete que não considera o casa
mento um acto puramente civil, nem J?Ura
mente religioso, mas um facto jurídico ne
cessal'io á conservaç:,ã.o da especie e, portanto, 
uma lei natural, uma instituição politíca, 
igualmente nocessaria ao governo da familia, 
que é a ce1lula do todas as sociegades polí
ticas ou civilmente orgaoisadàs, e um con
tracto civil sómente pela influencia, que 
oxJrce e deve exercer sobre os bens dos 
mombros daquella sociedade elementar. 
· O casamento natural é a união do homem 
com uma mulhêr, para constituírem uma 
unidade da especie, auxiliarem-se ·mutua
mente na luta pela vida, e terem e educa-
rem filhos. . 

Estes fins naturaes repellem d priori a 
dissolubilidade daquella união; porque o 
homem sem a mulher ou esta sem aq uelle, 
não garante, a conservaçã.o da especie : 
populus 1'irormn, res unius generis - dizia 
Tito Livio e .a proposição inve1-sa é igual
mente vercladeira. O auxilio mutuo do um 
conjugo ao outro, nunca é tão effl.caz, quando 
transitorio, como -é quando permanente; 
porque, desde o seu primeiro ajuntamento, 
estabelece-se entre os dous uma confiança, 
que sempre fica e que ajuntamentos poste
riores, por mais nume!.'osos quo sejam, não 
ext_inguem. · 

Da criação e da educação dos filho~ não ~ 
preciso levantar questões; porque ni!lguem 
póde negar que ellas sejam tão efficazes 
quando feitas pelos pais unidos, como defi
cientes quando estes se separam. 

O orador repote com o Genesis-não é bom 
que o homem viva só, isto é, sem mulher ; 
porque os dous sexos se completam e é tão 
necessario um ménage d deux quanto peri• 
goso um à trois ou d quatre. · 

Daquelle principio decorre o outro: quod 
ergo Deus conjunxit horrw non sepat·et; o que _ 
é verdade sempre, quer seja Deus mesmo 
quem opere a união, como diz a :aiblia que 
se verificou entre Adão e Eva, quer seja. um 
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homem que falle eú1 seü noine·, quer seja. a 
natureza, que foi o sera sempre o sou pri
meiro e mais autorisado ministro. 

Dahi a sua ídéa (1,/JJ{t de casar todos os ho
mens e todas as mulheros, e da, envez da 
descasar os casados, casar todos os que não o 
são. 

Quando tolerou o divorcio, no parecer que 
foi citado a.lli, como arg-umento ad hominem, 
fel-o pela mesma razão que induziu Moysés 
a admittil-ci : pela nureza do coração do ho
mem, e vizando o beneficio da mulher, sem
pre sacrificada áquella dureza. 

Suas ra.zõe3 de decidir foram mo.is praticas 
do que religiosas, ou jurídicas, poe isso mesmo 
que não conc1idera o casamento, cm si, nem 
acto puramente religioso nem puramente 
civil. 

Observou que DO º/o dos marillos sã.o adul
teros do 7° grt'Lo; alguns attingem ao 8°, 
po;•qL1e de não o poderem ser se lamentam 
e muitos fazem &"ªl'bo das suas infidelidades 
conjugaes, como ae outros tantos triumphos. 
A este proposito cih alguns füctps. · 

Os 90 % das mulheres victimas saffrem e 
calam ou protestam, sem outro remedio, 
além do de imitar os maridos, tão intole
rantes om casa, como relaxadas fóra della ; 
porque as leis da familia são feitas pelos ho
mens e estes são muito ogo!shs para se 
lembrnrem deltas. 

Dahi a distincção cdiosa, sustentad,t atê 
. pelo Sr. consallleiro Andrade Figueira, que 
o orador considel'a um marido motlelo e, ao 
ro,mos hojo, maior de toda a oxcopção. 

Vai, portant:J, voltar ao divorcio, consi
derando-o em favor da. mulhe1·, que é quem 
mais precisa deste romedio extremo, si ro-
1uedio ê ; porque, si o homem casa.do tem o 
lia.bito de adulterar, não carece de casar-S<', 
depois de divorciado, para alimentar seu 
vicio anterior. 

· Melhor é que continue Jivre depois do di
vorcio, corno :i.ntes, quando solteiro ; mal 
por mal, este é menos grave, e dos mal('S o 
menor. 

Com a mulher o caso é differente : a roais 
honesta não está isenta das liberdades adul
teras do marido e, separada delle, seu pudor 
e seus habitos não lhe perroittem imitai-o. 

Ella., pois, carece, mais do que o homem, 
da faculdade de contrabir outra união legi
tima. depois de rõta a primeira ; mas, quandc, 
j á é t:i. diffici[ ach'.l.r maridos para as· sol
teiras,. que esperanças podem ter de os acha
rem aquellas que não são solteiras nem casa
das, nem viuvas 1 

As que teem mais probabilidade de os 
ach'.l.rem são aquellas que pedem o divorcio, 
induzidas por seus co-réo3 de adulterio ; mas 

estes, muitas vezes, só as 11rocuram, porque 
t!lem oditor rosponsavel o, IJel'dido este, con
volam a novas·conquistas, infelizmente mais 
faceis do que dovlam ser. 

Por esses poucos casos de excapção, ou, 
ainda que não houv.esse excepção a essa 
regra, valeria a pena romper o laço da. fa
milia do c1·tminoso para premiar-se o crime 1 

Ainda admittido que a divorciada fos;;o in
uocento e honest:l. o encontrasse um marido 
igual, o que póde esperar a divorciada, que 
tem o primeiro marido vivo, do segundo, 
que tem, bá simples existencia daquelle, 
urna affronta á unidade do seu lar, uma 
ameaça a esta unidade e um motivo con
stante ele ciume; porq11e quem fotrei de sua 
mulher pódc sempl'c conservar a. magcs
tade. 

E os filhos do primeiro leHo, ou ftquom 
com o pai ou sajam entregues á mãe binuba, 
quantas vozes não podcrã.o dar motivo ou 
pretexto a questões, que se resolvam cm 
novo divorcio ? · 

Neste plano inclina.do só custa o primeiro 
passo. , 

Supponha-so novo divorcio e terceiro caBa
manto ; as questões semelhantes se multi
plicarão pelo numero como o peso peln. dis
·,ancia e o supposto remedio da primeira 
união infeliz se converterá. em desgraça para. 
as novas que resultar·ão da. dissolução da pri
meira . 

O remedio não será.; portanto, um ro
medio ; mas, pelo contr,\rio um venono e, o 
que é peior, um veneno que não pôde ser 
dosado; porque para olle não ha regra. 
. E' por isso quo toda mulher por instincto 
é, cm regra, inimiga do divorcio. As poucas . 
que ou dosejam ou já estão divordiadas de 
facto ,ou tão civilizadas que, para satisfaze
rem os appetites da carne, já não precisam 
de pretor nem da padre ; as primeiras são 
suspeitas, as segundas são indignas para. po
derem ter voto em roa.teria oro que quasi 
todas as outras lhos são contrarias. 

Mas o nosso governo é representativo ; a 
metade dos brazileiros compõe-se ela mulhe
res e da outra metade pelo menos metade 
não quer o divorcio. Com que direito, pois, 
o seLt legislador o decretaria 1 O legislador 
não pode o que quer e si o nosso der 
semelhante passo, apenas augmentará. o 
descontentamento quejá. lavra fundo contra 
o seu governo e as ins1ituições de 1889. 

Os padres, depois da separação da Igreja, 
teem mais força do que tinham antes e, com 
a. trincheira das mulberes, serão invenciveis. 
Si o Governo e as Cama.ras duvidam, que o 
experimentem. 
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Depois, pondera o orador, a Commissão e 
o Governo paracem muito empenhados em 
que tenhamos antss de esgotado os tres S3-
culos, que devem completar em 1903 as 
Ords. do Reino, um Codigo Civil brazileiro e 
pelo interesse que tem de1pert3.do esta 
questão naquelle reciuto, devem compre
hender as difficuldades invenciveis da pas
sagem desta r ;forma nas duas casas do Con
grasso. S,1bre ella a maioria scindir-se-ha. e, 
com o reforço da opposição, quo se juntará 
por força aos dissidentes, duvida muito que 
o projecto passe. 

A medida, po·s, que se discute não será 
lei e, s' o fôr, poderá ser arguida de illegiti
ma, inconvenient3 e inopportuna. ( Muito 
bem ; muito bem.) 

Vol, V 

o Sr. Presidente-Es·tâ encerra.da 
a discussão da prelímina1· sobre o divorcio. 
Amanhã, 19, h:.1,ver:.t reunião ext1•aordina1•i11 
com a. saguinte ordem do dia: 

lª PARTE 

Votação da. prelim'nar do divo1•cio e dos 
arts. 97 a 217 J.a. Parte Geral, com pa1•ecar · 
do Sr. Frederico Borg .;S sobre as emendas 
apresentadas aos mesmos artigos. 

2" PARTE (si houver tempo) 
Continuação da discu3sfo do p:i,recer do 

Sr. Anisio de Abreu sobre os ar!s. 2l8 a 411. 
(Parta Especial.) 

Termina a. reunião ás 6 horas o 10 minutos 
da tarde. 

il 





PARECER 
PARA A 

Votação da Parte Geral 

Arts. 97 a 217 

Uma apreciação demGrada. e· minuciosa das emendas apresentadas a esta parte do Pro• 
jecto e da discussão, que ellas suscitara.m, seria a.gora sem proveito e demandaria maior 
espaço do que comporta um parecer destinado a orientar a vota.cão. 

Seguindo o systema adoptado pelo illustre collega Dr. Azevedo Marques, por estar 
convencido de que por sua simplicidade e clareza merece a preferencia da Commissão, 
organizei o quadro completo da.s emendas, pondo-as em confronto com os artigos corres
pondentes do Projecto, e dando as razões de sua admissão ou rejeição, sempre que me 
pareceu isso necessa.rio pela importancia do assnmpto. 

Deixei de a.dduzir as razões por que não acceitei algumas das emendas do illstrado 
Deputa.do pelo Rio de Janeiro, Dr .. Julio ds Santos, porque já as havia a.presenta.do em 
meu parecer anterior. 

Quanto ao substitutivo do illustre Sr. Dr. Tqrres Neto, pareceu-me que, além de 
excessivamente doutrina.rio, incluia materia sómente propria de um regulamento, descia 
_a minucia.s improprias de um Codigo Civil, e mllitas vezes consagrava. opiniões muito 
contestaTeis.- Entendi que não era licito apresental-o sob a forma de emendas em 
referen?ia aos diversos artigos do Projecto, porque nem sempre encontraria a necesaria 
correspondencia, e porque, como bem pondera o seu autor,-iutercalar em um trabalho 
que obedece a plano di:fferente disposições estranhas a esse plano e redigidas por modo 
diverso, é fazel-o perder a feição propria e- afeial-o S<:Jb a ponto de vista da fórma. 
Por isso achei de melhor alvitre apresental-o em · separado e em globo, constituindo 
um todo, segundo foi concebido e escripto, para que a Commissã'.> assim o acceite ou 
rejeite. Não importa isto, porém, dizer que se não poss:\m de3tacar algumas disposições 
desse substitutivo para reforma ou complemento do Projecto. 

Além das emendas discutidas, tomei em considera.cão as qm, ultimamente apresentou 
a douta Congregação da Faculdade _Livre de Direito do Estado de Minas Gera.as. Chegando 
ao nosso conhecimento á ultima hora, não foi possível abrir debate sobre ellas, mas 
bem pó.ia a Commissão aprecial-as por occa.sião da votação. 



Texto do Projecto 

Arts. D7 o 98. (Sem emendas, s:i.lvo o sub
stitutiva do Sr. Dr. Torres Ne~o.) 

Art. 09. A incapacidade de uma das par
tes nã,:) pírl o ser invocada pela outra em pro
veito proprio, sal,o si for indivisível o obje
cto do diroito ou da obrigação commum. 

Emendas acceitas 

,. 

Emendas nero acceitas ou ,·ejeitaclas 

Art. 99. ~upprima-se. - Coelho Rorlri
g_ues. 

Art. 100. As pessoas absolutamente inca- Accrescente-se como alínea do artigo-Se- Supprima-se no art. 100 as palavras: 
po.zes devem ser representadas p_or seus pa~s, rão indicados na pai·te especial os actos que o nos actos que imp~rtem eaitincção de dfreitos 
tutores ou curadores; da;s relativamente m- prodigo não póde ewercer sem a inter'l)enção ou creaçúo de obrigaç_ões ;_ e as palavra~: nos 
capaws, o, menores de vmte e um arrnos se- do seu cur«dor .- Frederico Borges relator. casos em que a autor1zaçao for necessa1•ra (1). 
rã.o autorizados por seus paes ou tutores nos ' Redija-se o artigo de accordo com o que se 
actos que importem extincçã.o de direitos ou vencer sobre os incapazes no liv. 1 ° da Parte 
creação de obrigações; e a mulher casada, Gera.1.-Andrade Figueira. 
p~lo ma1·ido: nos casos em que a autorização Substitua-se pelo se(J'uinto: (2) 
fúr noces.,ana. 0 

«· As pessoas absolutamente incapazes de
vem ser representadas por seus paes, tuto_ 

(1) Não me pareceu razoavel fazer as sup
pressões pedidas. pois não ha nas phrases 1' 

indicadas principio algum em discrepancia 
·•com o direito vigente. 

(2) Foi attendida esta. reclamação na 
emenda agora apresentada, que faz refe
rencia ao prodigo. 

Nada el'a po~sivel adeantar mais, porque 
sómente quando discutirmos a Parte Espe
cial poder-se-ha regular a situação jurídica 
do prodigo. 
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Art. 101. Nas declarações de vontade, 
deve-se attender mais á intenção de quem as 
faz do que aos termos de que se serve. 

Secção I : Vicios da 'Dontade 

1 

res ou. curadorns em todos os actos juridicos 
de que possam resultar obrigações raciprocas 
entre as partes. e as relativamente incapazes 
nos casos declarados na Parte Especial.- A .. 
Coelho Rodrigues.» 
--- \ 

Em relaQão ao fallido, hoje incluido entre 
os relativamente incapazes, por voto da 
Commissão, nada havia que dizer. Sua in
capacidade. restricta ao, interesses, direitos 
e obrigações da ma.ssa fallida, não se refiecte, 
no campo do direito civil. 

Art. 101 - Supprima-se. - Coelho Rodri
gues. 

Diga-se consentimento em vez de 'Dontade 
(3) Coelho Rodrigues. 

(3) Consentimento é manifüstaçãe de uma 
vontade em frente á outra, como nos con
tractos e nas autorizações dos paes, maridos 
tutores. etc. A expressão do Projecto é mais 
comprehensi va e hoje commummente adop
da ta. 

Art. 102. Os actos jurídicos podem ser O erro, que determina o consentimento, 
annullados, quando as declarações de vou- · pôde referir-se á natureza do acto jurídico, 
tade houverem sido feitas por erro substan- ao motivo, á pe3soa ou objecto e ao direito, 
dal. e o annulla sempre que for substancial. 

Art. 103. Considera-se erro substancial o Accrescente-se· ao art. 103: - o erro sobre E' erro substancial o que tiver sido o de
que versa sobre o objecto principal da a natureza do contracto.-Andrade Figueira. terminante d.o acto ou a sua condição, e 
declaração ou so1Jre alguma de suas quali- . sern a qual esta não se teria realizadJ.
darles essenciaes, em relaçil:o ao fun visado Sub-_emeiida. SubSfatua-se a palavra con- Julio dos Santos. 
pelo declarante. tracto p~r acto, e colloque-se a emend:t lo~o . . . 

1 em segmda á palavra versa (4).-Fredenw. Art. 102 Os acto3 Ju1•1d1cos podem ser an-
Borges, relator. nullados quando ·houverem sido feitos· por 
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Texto do Projecto 

Art. 104. Reputa-se igualmente erro sub
stancial o que recahe sobre qualidades essen
ciaes da pessoa a quem se refere a decla
ração. 

Art. 105. A transmissão erronea da von
tade, por intermedio de alguem ou de algum 
instrumento, póde ser arguida de nullidade, 
nos mesmos casos em que o pôde a decla
ração directa. 

Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Subl!ltituam-se as palavras :-Em relação erro substancial.-Faculdade Livre de Di
ao fim visado pelo declarante, por estas ou- reito do Estado de Minas Geraes. 
tras :-Das qualidades essenciaes do mesmo Art. 103 Considera-se erro substancial o 
objecto.-Frederico Borges, relator. que versa sobre o objecto principal do 
___ · acto ou sobre algumas das suas qualidades, 

, . . . em relação ao fim visado pelo agente.-
(4) O autor do ProJecto expllco1;1- suffimen- Faculdade Livre de Direito do Estado de 

temente o seu pensamento. exclumdo o caso Minas Geraes. 
de er;o de que trata a emenda supra. De Ao art. 103-Em vez de fim visado, etc.
acco1do com Huc e outros, parece-lhe qu_e, di"'a-se- fim declarado.-A. Coelho Rodrigues. 
em hypotheses semelhantes, a declaraçao º 
da vontade não é simplesmente viciosa e 
annullavel, porém inexistente. 

Como,porém, da discussão resultou que po
dem surgir duvidas a respeito,achei prudente 
acceitar a emenda do conselheiro A. Figueira, 
redig'indo-a de accordo com o systema do 
Projecto. 

Acceibs as Pmendas, ler-se-ha o artigo 
assim : - Considera-se erro substancial o 
que versa sobre a natureza do acto, sobee o 
objecto principal da declaração ou sobre al
guma das qualidadPs essenciaes do mesmo 
objecto. 

Diga-se in fine: a quem se refere o acto, 
em vez de «a quem se refere a .declaração». 
Faculdade Livre de Direito do Estado de Mi
nas Geraes. 

Substituam-se as palavras: - por inter, 
medio de alguem ou de algum instrumento ; 
por via de intermediarios. (5) - Andrade Fi
gueira. 
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Art. 106. O e:cro de conta e de calculo 
dá sómente ao prejudicado o direito de re
ctifical-o até um, dous ou tres annos depois 
de approvada a conta ou calculo, conforme 
residirem as partes no mesmo município, 
em municípios differentes do mesmo Estado 
ou em diversos Estados. 

Art. 107. A falsa causa sómente vicia o 
acto quando íor expressa como razão deter

- minante ou sob a fórma de condição. 

1. 

Convém modificar a redacção, dizendo·se : 
O acto juridico praticado por transmissão 

erronea da vontade do agente, por interme
dio de alguem ou de algum instrumento 
póde ser arguido de nullidade por erro nos 
mesmos casos em que o póde ser o acto dire
ctamente praticado pelo agente.-Faculdade 
Livre de Direito do Estado de Minas Geraes. 

(5) · Parecendo-me que as palavras propos
tas não traduzem bem a idéa que se tem em 
vista, não. julgo acceita vela emenda. 

Supprima se. - Andrade Figueira. 
O erro de conta ou de calculo dá sómente 

ao prejudicado o dir~ito de rectifical-o até 
um anno depois de approvada a conta ou o 
calculo, si as partes residirem em municipos 
differentes do mesmo Estado, e até tres 
annos, si residirem em Estados diversos. -
Gabriel Ferreira. 

A materia deste artigo ficará melhor col
locada no capitulo que trata da prescripção 
extinctiva. - Facutdade Livre de Direito do 
Estado de Minas Geraes 

Ao art .. 106.-Supprima-se ou transfira-se 
para o capitulo 2° do titulo 3° da prescri- · 
pção .-úoelho Rodrigues. 

O erro sobre a causa sómente vicia o acto 
quando ella for expressa como razão deter
minante delle ou sob fórma de condição 
(6) Faculdade de Dfreito do Estado de Minas. 

(6) Explica a Faculdade a sua emenda como 
se segue: 
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Teroto do projecto 

Art. 108. O erro na indicação da pessoa 
ou da cousa a que se referir a ·declaração da 
vontade não vicia o acto quando, por seu 
-0ontexto e pelas circumstancias, se puder ve
rificat a identidade. 

Art. 109. Os actos juridicos podem ser 
annullados por dólo, quando este fôr causa 
do acto. 

1 • 

Emendas'. adceitas j -EmendaS' não acceitas ou rejeitadas 

1 • ', 

«Parece que, neste artigo, subordinado à 
secção que se occupa do erro nos actos ju
ridicos, só se deve tratar do erro na cansa 
desses actos. A t'alsidarle d, causa resultante 
do dolo ou da simulação ficctrá subordinada 
aos princípios que regulo.in a nullidade dos 
actos juridicos inquinados de taes 'ticios.» 

As paiavras-declaraç,ro de vontade devem 
ser substituidas por-acto jurídico e onde se 
diz, não vicia o acto, diga-se-nero o vicia. (7) 
-Ji'aculdade de Direito do Estado de Minas 
Geraes. 

(7) Não se comprehende a necessidade 
desta alteração, :visto como-acto juridico é 
a declaração da vontade individual visando 
a producção de elfeitos jurídicos. E' com 
muro até nos codigos e nos escriptores 
falar-se sómente d~ declarações da vontade 
em logar de actos jurídicos. 

Os actos jurídicos- podem ser annulladoc 
por dolo essencial que pôde consistir em 
acção ou omissão.-Faculdade de Direito do 
Estado de Minas Geraes. 

Substitua-se q final por este : quando iima 
das partes /o'r induzida a pratical-o por dolo 
da outra ou de um terceiro com o consenti 
menta desta. ___:._(Joetho Rodrigues. (8.) 

(8) Justificando a sua emenda, disse-nos o 
illustradJ Sr. Dr. Coelho Rodrigues que se 
não devia considerar o dolo causa do acto. 
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Mas é justamente o que distingue o dolo 
e$sencial do incidente é ser aquelle Cf\usa 
cfficiente da. declaração de vontade - dotus 
dans causam contractui. 

<--------~-----------t-~~~----==-=:-== 
Art. 111. Nos actos bilateraes, o silencio D0pois da palavra silencio, accrescente-se Nos actos bilatera.es a occultação ou disse 

~ 

de uma das partes sobre f,tcto-ou qualidade -propositaL-Coelho Rodrigues. mulaçcio por uma das partes de facto ou qua-
essencial, que· a outra tenha ignorado, coo- lidade essencial que a outra tenha ignorado 
stitue omissão dolosa si se provar que, sem constitue omissüo dolosa, si :ie provar que 
elle, o acto não se teria. realizado. sem ella. o a.cto não se teria reallzado.-tta

culdade de Direito de Minas Geraes. 

Art. 112. Pôde tambam ser annullado o 
acto por dolo dê terceiro, quando tiver 
havido sciencia de uma das partes. 

Su_pprima-se, e, si não for supprimirlo, ac
crescente-se no fim-a quem aproveitar.
Coelho Rodrigues. (9) 
----

(9) Parece desnecessario o accre3cimo, 
porque a parte que t,ave conhecimento do 
dolo de terceiro e o não revelou, fel-o seu, 
achando que lhe seria vantajoso. 

Art. 113. O dolo commett_ido _pelo re- Accrescente-se, depois da ~alavr~ represen- E' ma.is completa, roais precisa e por is.'3o 
pre.mntante de uma das partes obriga o re- tado, estas outras : o prove,to colhido.-Fre- deve substituir a disposição, o a.rL 333, do 
presentado, mas dá-lhe acção regressiva para derico .florges, relator. Projecto Coelho Rodrigues : « O dolo com-
indemnizar-se do damno contra o represen- mettido pelo repre.;entaute de uma das par-
tanta doloso. tes óbr.iga o i·epresentado a restituir o proveito 

colhido do respectivo acto, mas dá-lho acção 
re"'ressi va pc1.ra indemnizar-se do damno 
resultante dessa ob1•igaç;o contra O represen
tante ~oloso, ssm pre,iuizo da acção_ criminal 
que contra o mesmo poss,i competir á outra 
parte, no caso occurrente ». Faculdad~ d_e 
Direito do Estado de Minas Geraes.-SutJst1-
tua-se o ult.imo p0riodo pelas seguintes pa
lavras:- Sómente para o etfeito de responder 
este civilmente ate a concurrente quantia do 
proveito que te'De.-Andrade Figueira. 
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Tewto do projecto 

Art. 114. Si o dôlo for de a.mbas as 
partes, nenhuma dellas poderá allegal-o para 
annullar o acto ou para pedir indemnização. 

Epigraphe da sub-secção-0-Goacção. 

Emendas acceitas 

Artigo additivo. O dolo não se presume ; 
póde, porem,ser provado por qualquer modo 
admittido em direito, inclusive presum
pções.-Frederico Borges, relator. 

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Substitua-se o principio pelo seguinté : -
Si a??ibas as partes tiverem procedidu com 
dolo, etc .-Coelho Rodrigues. 

Substitua-se a palavra coacção por -vio
lencia.-Andrade Figueira. (10) 

(10) Coacção é palavra de significação mais 
extensa do que violencia, e,a , mesmo tempo, 
mais expressiva para o caso. Os romanos 
usaram, a principio, dos vocabulos -vis e 
metus, para traduzir a idéa da epigraphe 
desta sub-secção, porém depois contentaram
se com o vocabulo metus, como se vê no D. 
4, 2: quod metus causa gestum erit, 
· O metus é a intimidação pela ameaça de 

que trata o projecto, si metu coaatus. 
A violencia (-vis) refere-se mais propria

mente á acção physica que elimina por 
completo a libardade. 

Art. 115. A coacção, para viciar a vontade, Supprima-se o paragrapho unico do art. A coacção, para viciar a vontade, deve ser 
deve ser tal que inspire ao paciente receio 115.- 1l.f. F. Correia. (li). injusta e tal que lnspire ao paciente receio 
fundado do damno imminente á sua pessoa, - -- . fundado, de d,1mno iniminente á sua pessoa 
familia ou bens, igual pelo menos, ao que (11) Foi acceita esta suppressão, aliás já ou a amigo intimo, ou á familia ou a seus 
possa resultar do acto a que é coagido. pedida em meu parecer, porque as suggestões bens, relativamente consideravel para opa-

Paragrapho unico. Entre os meios de hypnoticas entram na classe geral das sug- ciente e deve ter sido a causa efficiente do 
coacção comprehendem-se as suggestões gestões e serão apreciadas segundo as cir- acto.- Julio dos Santos. 
hypnoticas. cumstancias. 
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Art. 116. Na apreciação da coa.cção ter
se-ha em vista o sexo, a idade, a condição, a 
saude, o temperamento do paciente e quaes
quer outras circiumstancias que a possam ou 
não fazer parecer grave. 

Art. 117. Não se considera coacção a 
ameaça do exercicio normal de um direito, 
neín o simples temor reverencial. 

Seccção Il: A Simulação. 

Accresce que a doutrina scientiflca ainda A coacção, para viciar a vontade, deve ser 
é cheia de duvidas a respeito da acção tal que inspire ao paciente receio fundado 
do hypnotismo, bastando lembrar a diver- de damno imminente e grave á sua pessoa, 
gencia entre a escola.de Pariz e a de Nancy conjuga, ascendente ou descendente ou aos 
e as opiniões discordes de Delbof, Looigeis e respectivos bens.- Faculdade de Direito do 
Wundt. ~ Estado de Minas Geraes. 

O Dr. Nina Rodrigues, em sua monogra- Ao paragrapho unico accrescente-se: quan
phia - Os alienados no direito civil brazileiro do a pessoa a quem forem attribuidas, ti
aconselha tambem abstenção ao legislador ver o habito de as praticar.- Coelho Ro-
patrio. drigues. 

Depois da pal:l,vra-circumstancias-substi
tuam-se as seguintes, por estas:-que a pos
sam fo-::er grave ou leve.-Coelho Rodrigues, 

Supprimam-se as palavras:-nem o sim
ples temor reverencial. ( 12)-GabrieL Ferreira. 

(12) O termo rPverencial, emquanto não. 
exceder ao que realmente devo ser, i8to é, 
ao respeito e acatamento do descendente 
para com o ascendente, do inferior pa1·a 
com o superior híerarchico, não é coacção.
Si ao terror reverencial se ajuntarem amea
ças capazes de intimidar um animo viril, já 
não é mais elle que vicia o acto e sim a in
timidação, o que importa dizer - a coacção. 

Substitua-se a epigraphe por esta: Causr, 
illicita. ou falsa simulação. - Julio dos 
Santos. 

Artigo. ( addi ti vo) . O acto juridico é tam
bern annullavel, quando for deterrninauo 
por falsa causa ou causa illicita. 

Urna causa é illicita., quando contraria á 
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Texto do projecto 

Art. 119. Haverá simulação nos actos ju
rídicos em geral : 

1. 0 Quando constitulrem ou transmitti
rem dil'eitos a pessoas, que não forem 
a.quollas:para as qua.es realmente se consti
tuein ou transmittem ; 

2. 0 Quando contiverem qualquer decla
ração, confissão, condição ou clausula que 
não for verdadeira. 

Art. 120. Haverá simulação nos actos 
entre vivos : 

1°, quando as partes os tiverem celebra
do sem intenção de realizar o acto a.ppa
rente, ou qualquer outro. Haverá em tal 
caso simulação absoluta ; 

2°, quando as partes os tiverem disfar-'· 
çado, na intenção de realizarem outro acto 
do diversa natureza.. Haverá em tal caso 
simulação relativa ; 

3°, quando a data dos instrumentos par
ticulares não for a verdadeira. 

Emendas acceitas Emendas nao acce1tas ou rejeitadas 

lei, aos bons costume, e a ordem publica (13) 
-JuUo dos Santos. 

(13). Não me parece que devamos nos oc 
cupar nesta secçã,o do causa illicita, que 
quando aprociavel se confunde com o ol(jecto, 
como. demonstrou Huc (Comm. V. Il n. 75 
84. 

Redijam-se os arts. 119 e 125 em termos 
mai~ succintos e concisos. - Andrade Fi 
gueira . 

Supprima-se o § 3°, a.ccrescentando-se ao 
segundo as seguintes po.lu.vr•a;;: e bem· assim 
quando a cbta do indtrumento pul.Jlico ou 
particular não for verd,tt.leir:i..- Coelho 
Rodrigiies. 
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Art. 121. A simulação, todavia, não se 
considerará defeito em qualquer dos casos 
dos dofü artigos antecedentes, sem que te
nha havido má fü,isto é, intenção de preju
dicar a terceiros ou de violar disposições 
da lei. 

Art. 122. Si a simulação for absoluta sein 
que tenha havido intenção de prejudicar a 
terceircs ou de violar disposição da lei, e 
assim se provar a requerimento de algum 
dos contrahente:>:, julgar-se-ha que nenhum 
acto cxí.,;tira. 

Art. 123. Si a simulação for relativa e 
tambem sãa tiver havido intenção de preju
dicar a erceiros ou de violar uisposição da 
lei, os actos não valerão com. o caracter ap
parente que tiverP-m, mas com seu caracter 
verdadeiro, si como taes pudPrem valer. 

Art. 124. Sempre que tenha havido inten
ção de prejudicar a terceiros ou de violar 
disposição de lei, o::; contrahentes na.da pode
rão requerer ou allegar em juizo sobre a si
mulação dos actos, quer cm acção de um 
contra, o outro, quer contra terceiros. 

Art. 125. Tor•ceiros prejudicados pela si
mulação, ou o Ministerio Publico, no inter
esse da Fazenda Nacional ou da lei, poderão 
demandar a nullidade dos actos simulados. 

' 

Arts. 121 a 124-Supprimam-se.- Coelho [ 
Rodrigues. r 

·Supprima-se.-0. Rodrigues. 

Supprima-se.-C. Rodrigues. 

Supprima-se.--C. Rodrigues. 

Terceiros prejudicados pela simulação ou 
os 1·epresentantes ·competentes elo poder publico 
no interesse da lei ou do fisco poderão de~ 
mandar a nullidade dos actos simul.,tlos.-li'a 
culdade de Direito do Estado de Jl:[inas Geraes, 

Art. 126. Os actos de alienação , gratuita/ E' peeferivel a redacção do art. 106 do// Eliminem..:.se nos arts. 126, 130 e 131 a pa-
uu de remissão de divida, praticados pelo Projecto Bevilaqiia _: lavi>a chirographario e suh.;;tituam-se as 
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Texto do projecto Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

credor jà insolvente ou proximo ao estado de «Os actos de transmissão gratuita de bens ou palavras, como lesi'!Jos de seus direitos por 
insolvencici, poderão ser aonulladas pelos de remissão de divida, praticados pelo deve- fraudulentos .-Andrade Figueira. (14) · 
credores chirographarios, como lesivos dos dor jà insolvente ou tornado tal em consequen- --- . 
seus direitos. eia de sua liberalidade, poderão ser annul- (14) A elirninação da palavra chirographa-

Somente os credores que já o eram ao lados, etc. (o que se ~egue é identico nos dous rios parece-me ~nconveoiente, porque são 
tempo da realização dos actos considerados projectos).- Faculdade de Direito do Estado justamente estes os credores que teem in-
fraudulentos podem pedir a rescisão delles. de Minas Geraes. teresse em propor a acção pauliana. 

Art. 127. Tambem se consideram lesivos 
dos credores chirographarios e por isso an
nulla veis os contractos oneroso;; do devedor 
insolvente, quando os pactuantes tiverem 
procedido de má fé. Esta presume-se : a) 
quando a insolvencia for notoria ou, pelo 
menos, houver razão para ser conhecida da 
pessoa que contracta com o insolvente ; b) 
quando o preço da cousa transferida pelo 
devedor for conilideravelmente inferior ao 
corrente. 

Art. 130. 

Os credores garantidos p r hypothecas, 
penhor ou antichrese não necessitam dessa 
acção. Sua posição privilegiada assegura
lhes muito melhor pagamento do que a 
acção rescisoria. 

Lesivo quer dizer offensivo, prejudicial e 
não simplesmente oriundo de lesão, tornada 
esta palavra no sentido especial e restricto 
que lhe dá o direito em ma teria de contra
cto. Por isso não vejo motivo para ser alte
rada a redacção do artigo. 

Supprima-se o final contido na lettra b do 
art. 127 .-Andrade Figueira. 

!. Ver a emenda do art. 126. 
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Art. 131. Presumem-se fraudatórias dos , 
direitos dos out1•os credores as garantias deJ , 
dividas ainda não yencidas, que o deYed.or 
insolYente tiYer dado a algum credor chi
rographario. 

Art. 132. Presume-se, porém, de boa fé e 
yalem: 

1°, os negocios ordinarios indispensaveis á 
manutenção de estabelecimento mercantil 
agrícola ou industrial do devedor; 

2°, os pagamentos de dividas vencidas; 
3°, os actos pelos quaes· o devedor contraej 

novas dividas, ainda que estas sejam garan- 1 
tidas. 

Art.133. Annullados os actos fraudulentos, 
a Yantagem resultrmte reverterá em pro
veito dá massa. Si os actos revogados tinham 
por unico objecto attribuir direitos de prefe
rencia por hypotheca, antichreso ou penhor, 
a sua nullidade importará sómente a perda 
da preferencia. 

Ver emenda do art. 126. 

O § 2° deste artigo pôde ser com proveito 
substituído pelo § 2° do art. 346 do Projecto 
Coelho Rodrigues. 

§ 2.0 Os pagamentos de V:divid,t vencida, 
em dinheiro ou por transferencia de bens 
equivalentes ou porcompensação.-Faculdade 
de Direito do Estado de Minas Geraes 

.A,rt. 132. § 2. 0 Accrescentem-se as pala
vras-maí,s onerosa.- Julio dos Santos. (15) 

(15) Não ha que distinguir na hypothese 
si a divida paga era mais ou menos one· 
rosa. Pagar suas dividas vencidas é obriga
ção de quem as contrahiu ; cabral-as é di
reito do credor. Si este exige a solução da. 
divida vencida, não tem o obrigado direito 
de afastai-o sob fundamento de qµe tem ou
tras dividas mais onerosa8. 

Em vez de actos revogados, diga-se: actos 
annullados. -Faculdade de Direito do Estado 
de Minas Geraes. 

Supprima-se o ultimo alinea do art. 133. 
-A. Figueira (16). 

(16) Este alínea deve ser entendido como 
complementar do art. 131, que considera 
fraudatorias do direito dos credores chiro
grapharios as garantias de dividas não ven
cidas. Taes garantias viciadas por fraude 
annullam-se. Acceita a emenda, essa provi
dencia salutar não poderia ser tomada e a 
fraude snb~istiria. 
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Texto do pi·ojecto 

Art. 134. Considera-se c~mdição a clausula 
que faz depender de algum acontecimento 
futuro e incerto a efficacia do acto juri
dico. 

Art. 136. As condições physicamente im
possíveis e as de não fazer uma cousa im
possivel reputam-se inexistentes. 

As juridicamente impossíveis invalidam 
os a.ctos a ellas subordinados. 

Emendas acceitas 

'\ 

Emen~as nüo acceitas ou rejeitadas 

Entender-se-ha por condição a clausula dos 
actos jurídicos· p:ila qual os agentes subor
dinam a um facto incerto a acquisição de 
um direito'ou a resolução de um direito 
adquirido (art. 567 do Esboço).- Fawldade 
de Díreito do Estado de Minas Geraes. 

Accrescente-se: ou a cessação de seus etrei
tos.-Coelho Rodrigues. 

. Substitua-se por este outro : As condições 
absolutamente impossíveis, natural ou ju
ridicamente, reputam-se inexis.tente, nos 
contractos gratuitos e nas disposic;ões de li
beralidade de ultima vontade, mas invalldam 
os demais actos a ellas subordinados. As ne
gativas impJssiveis reputam-se não es·criptas 
e puros os actos. - Andrade Figueira ( 17) 

.(17) O que caracteriza as condiçõe3 physi
camento impos~iveis, segundo a lição de Sa
vigny, é que lhes falta o caracter de con
diçõe,;, isto é, a incerteza do acontecimento. 
As condições - si tocar o céo com o dedo, si 
beber a agua do mar até esgotal-o, nada Geem 
de incerteza. Si é physicamente impossível 
realizar e~ses factos, é cert.o que não podem 
acontecer .-Portanfo, NÃ0 HA PROPRIÀMENTE 
coNDIÇÃo, porque esta presuppõe a incertza 
do acontecimento. 

Nas condições contrarias ao direito e á 
moral, porém, existe sempre a necessaria 
incerteza, porque o facto é possível em si e .~ 
o individuo é cap:.i.z de realizal-o . 

A impossibilidade aqui resulta não da na-
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tureza das cousas, porém, da opposição 
crea.da pelo direito. 

Os romanos diziam que as condições im 
moraes se deviam considerar, em seus effei 
tos, semelhantes ás impossíveis, porque não 
se deve admittir que qualquer pessoa po.,sa 
praticar um acto immoral, nam · g_uce facta 
lcedunt pietatem, existimationem, 'llerecun 
diam nostram et contra bonos mores fiunt 
NEC FACERE CREDENDUM EST. (D.28, 7 fr.15. 

A prova, porém, de que esses actos se pra 
ticam é que os crimes se reproduzem com 
uma pertmacia que deve contristar os co 
rações bem formados. E deante delles. não 
deve a lei manter-se nessa passividade que 
resultaria da emenda. Deve reagir e decla 
rar que não ·póLiem ter effiec,cia os actos 
directamente conti•arios aos seus intuitos. 

Si a condição é imrnoral, a intenção de 
quem a concebe é malefica e necessaria 
mente vicia o acto. Por isso o projecto não 
lhe q uiz reconhecei• validade, em hypothese 
alguma. 

Art. 138. Si a efficacia de um acto j~ridico Emenda á 2a. parte do artigo : Modificações : 
depender de condição suspensiva, emquanto Si depender de condição resolutiva, em- Si a conrliçao for suspensiva, emquanto não 
esta não se cumprir, não se tem adquirido o quanto esta se não realizar, o direito tem-se se cumprir, e-te. 
direito que o acto visa estabelecer. Si de- por adquirido para poder ser exercido desde Si for resolutiva, o direito tem-se por 
pender de condição resolutiva, o direito logo.-Frederico Borges, relator. adquirido · para poder ser exercido desde 
õem-se por adquirido para poder ser excr- . logo. - Faculdade de Direito do Estado de 

.... 
"' 

cido desde logo . Minas Geraes. 

Art. 139. Reputa-se realizada, para osl Em vez de reali.-ar, leia-se: realizaria.-C. 
effeitos jurídicos, a condição cujo imple- Bevilag_ua. 
mento for maliciosamente impedido pela 
parte, em eujo detrimento se realizar • 
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·, Texto (i,a Projecto Emendas acceitas 

Art. 141. Si alguem dispuzer de umaJ Em vez de-com este forl3m, leia-se-com 
cousa, sob condição suspensiva, e, pendendo a ella forem. - C. Bevilaqua. 
condição, :fizer outras disposições sobre a 
mesma, estas invalidar-se--'hão com o imple-
mento da condição, si com este forem in-
compativeis . 

Art. 142. O termo inicial suspende o 
exercício, mas não a acquisição do di
reito. 

Art. 14.3. Ao termo inicial applicam-se 
as disposições dos arts. 140 e 141, refe
rentes á condição ·suspensiva, e ao :final a do 
art. 138, relativa á condição resolutiva. 

Art. 144. Salvo disposição em contrario, 
computam-se os prazos ·excluindo o dia de 
seu inicio e incluindo o de seu vencimento. 
Si este cahir em dia feriado, considerar-se-á 
prorogado o prazo até o dia seguinte util. 

O decimo quinto dia de cada mez é consi
derado sempre o meiado delle. 

Considera-se um mez o tempo decorrido 
de um dia qualquer de um delles até o dia 
de igual numero no seguinte. 

Os prazos :fixados por hora serão contados 
de minuto a minuto. 

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Substituam-se os arts. 142 e 1'13 pelo se
guinte: O prazo certo suspende o exercício 
do direito, , mas·não a sua acquisição; o in
(:!erto equiva.le a uma condição e, como tal, 
póde sPr sus:pen.sivo ou resolutivo. - Coelho 
Rodrigues. 

1 

Em vez de feriado, diga-se impedido .. -
Coelho Rodrigues. 

·· A' 3ª parte accrescente-se :-Qiiando a 
dcr,t'a do prazo do mez ou mezes for do-s u,Ui
mos dias de um mez de mais dias do qiie o 
mez em que esse prazo terminar, o ultimo dia 
do mez será o ultimo do prdzo.-Faculdade 
de Direito do Estado de Minas Geraes. 
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Art. 147. O encargo ·não suspende ªI Em vez da-excepto imposto, leia-se-ear
aoqtlisição nem o exercicio do direito, ex- cepto quando for imposto.-C. Bevilaqua. 
oe.pto imposto como condição s1i1spe.nsiva por 
decla,açã.o exp""• do disponenle. 

1 

. 

Arts. 152 e seguintes. Quando a lei exige 
eorto e determinado meio de prova,entende
se que estabelece fôrma especial para o 
acto. ' · 

A1•t. 153. O assentimento ou autorização 
de alguem, necessario para a validade de 
algum acto, deverá ser provJ.do do mesmo 
modo que este, e constar, sempre que for 
po~sivel, do p1•oprio instrumento. 

Art. 15i. Quando as partes celebrarem 
um contracto com a clau~ula de não valer 
sem instrumento. publico, este será. da sub
stancia do acto. 

Supprima-se o art. 152, bem como os ar
tigos seguintes, que tratam dos meios de 
prova dos actos juridic'os. (18) 

(18) As provas con.stitu.e-m mataria mixta, 
em parte cahindo sob o domínio da lei 
substantiva e em p:trte penetrando no campo n 
do direito processual. Por isso della se , o 
occup:ira.m os codigos civis francez, italiano, * 
portuguez, argentino, etc. A theoria da 0 
prova e;:;tá mui.o presa â da fórma, e a lei 
sub.,tantiva, que tem de r<'gular a fôrma, 
não pôde deixar de tambem dispor, firmando 
os princípios geraes regulê!.dores da prova. 

L.l ,_, 
~ r 

Art. 155. O instrumento publico é da 
substancia do acto: 

1 °, nos pactos ante-nupciaes e nas ado-

J Supprima-se o art. 153, n. 3, e -accres
centem se no n. 2 as palavras : de qualqiter 
cafor.-Andrade Figueira. 

to 
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2°, nos contractos tendentes á constituição 
ou translacção de direito~ reaes sobre iro
moveis; 

3°, nos contractos de penhor agrícola ou 
pecuario, e nos de caução de titulo do cre
dito publico quando immobilizados. 

Art. 156. O instrumento particular, feito 
e assignado por quem estiver no goso da. 
livre disposição e atlministração tle ~eus bens, 
e sub.;criptp por duas testemunhas, prova 
obrigações convencionaes de qualquer valor, 

Substitua-se o art. 156 por este outro: 
O instrumento pa1•ticular, feito e assignado 

ou sómente assignado por quem estiver no 
goso da livre disposição e administração de 

1·seus. bens e subscripto por duas testemunhas, (!') 
<:.O 



Texto do projecto 

quando o instrumento publico não for da 
substancia do acto, por determinação da lei 
ou por convenção entre as partes. 

Art. 157. Os actos juridicos a que não for 
imposta fórma obrigatoria poderão ser pro
vados por qualquer dos seguintes meios: 

1 °, confissão ; 
2º, actos processados em juizo : 

Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

prova obrigações contractuaes de qualquer 
valor, mas os seus effeitos e cessão em re
lação a terceiros dependeriÍ,o de sua tran
scripção no Registro Pulilico . 

Paragrapho unico. A prova. que induz o 
instrumento particular póde ser supprida 
por ·confissão e por outros meios de prova 
legal.-Andrade Figueira. 
1 Art. 156, 2ª parte, diga-se: 

A data desse instrumento, em relação a. 
.terceiro, se reputa ser, salvo prova em con
trar.io, a de um reconhecimento.-Julio dos 
Santos. 

Ao mesmo artigo accrescente-se: Repu
tam-se particulares para os effeitos deste 
artb;o quaesquer titulJs, desde. que não 
tenham sido lançadus por oflicial publico, 
tenham ou não valor de escri;, tura publica. 
-Julio dos Santos. 

Parece convenients accrescentar, depois 
das palavras repartição publica, estas: - ou 
:do dia em que se der algum acto de,fé irre
cusavel que p,esupponha a sua existencia. 
· Accrescente-se ao artigo este paragrapho: 
'- Si o escripto particulár náo contiver os re-
1quisitos da primeira parte deste · artigo, -va-
1'lerà como principio de pro-va, que se poderá 
1 completar por outros meios admittidos em di-

l

reito . -Faculdade de Direito do Estado de 
Minas Geraes. 

A prova das folhas publicas deve ser limi
tada aos casos 'declarados em lei, segundo a 
expressão do art. 299, I da No-va Consotidaçlio 
do conselheiro Carlos de Carvalho.~Facul 
dade de Direito do Estado de Minas Geraes. 
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3°, documentos publicas ou particulares ; 
4°, folhas publicas, officiaes ou não ; 
5º, testemunhas ; 
6°, presumpção ; 
7°, exames e vistorias ; 
8°, arbitramento. 

Supprima-se o n. 4.-A.ndrade Figueir,a. 
Ao art. 137 accrescente-se: Quaesquer pre

sumpções ou o depoimento de uma testemunha 
terão apenas o valor de um principio de pro1'a. 
-Julio dos Santos. 

Art. 158. As certidões 1ierba ad verbttm de Em vez de certidões feitas, diga-se: - cer
alguma peça judicial ou do pr, tocollo das tidões passadas, e accrescente-se depois do 
audiencias feitas pelo escrivão respectivo ou protocollo das audiencias, as palavras: - ou 
sob suas vistas e subscriptos por elle, bem oittro livro a seu cargo.-Faculdade de Direito 
assim os trasladas de autos, si forem conferi- de Minas Geraes. 
dos ou conce1·tados por outro escrivão, farão 
a mesma prova que os originaes. 

Art. 161. Em nenhum caso considerar-se-hal Substitua0 se pelo seguinte, como primeira Substitua-se palo seguinte: 
prova sufficiente o testemunho de uma só parte: A prova de testemunha fóra dos casos ex
pessoa. . A prova testemunhal fóra dos casos exce- ceptuados neste codigo só é admissivel nos 

ptiiados neste codigo só e admissível nos con- cont1•actos cujo valor não exceder de 
tractos cujo valor não exceder a quinhentos 1: 000$1l00. 
mil reis.-Frederico Borges, relator. Paragr,,pho unico. Qualquer que seja o 

Accrescente-se como segunda parte .:_ o de- valor do contracto , a prova testemuullal é 
poimento de uma testemunha tem apenas o admissivel como subsidiaria ou complementar 
valor de um principio de prova.- Julio dos de outra prova por escripto.- Andrade Fi-
Santos. gueira. 

Art. 162. Não podem ser admittidos como! O n. 4 do art. 162 seja incluído 
testemunhas : n. 3 do art. 163.-M. F. Correia. 

como! Art.162 § 4°-Supprima-se.-Gabriel For-
1·eira. 

1°, os loucos de todo o genero, ainda que 
nos interv;i.llos lucidos ; 

2°, os cegos e surdos, nos casos em que o 
conhecimento do fa.cto que se quer provar 
depende da vista ou do ouvido; 

3°, os menores de quatorze annos ; 
4°, os condemnados por falsidade, furto, 

estellionato ou roubo. 

Art. 162 n. 4-Em vez de-ou roubo, diga
se: e roubo. - M. F. Corrâa . 

Art. 162, n. 2 - Substitua-se pelo se
guinte: 

Os cégos nos casos em que o conhecimento 
do facto qu.3 se quer p1•ovar dependa. de . 
vista e os surdos nos em que este conheci
mento dependa do ouvido.- M. F. Correia. · 
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Texto do Projecto 

1 
Emendas acceitas Emendas não acceitas ou 1·ejeitadas 

munhas: temunhas-d.iga-se: Poderão ser'Dir apenas cusados pelas seguintes-não podem depôr,-
Art. 163. Podem ser recusados como teste- Em vez de-podem ser recusados como tes-1 Substituam-se as palavras-podem ser re-

10, o que tiver interesse no objeci:o do como testemunhas informantes. - Frederico A.ndrade Figueira. 
litigio ou for ascendente ou collateral em Borges, relator. 
segundo gráo, por consanguinidade ou por 
affinidade, de alguma das partes. 

2°, os conjugas, em favor um do outro. 

Art. 165. A lei federal, quando allegada, 
não necessita de prova. 

A estadual e a municipal, quando tive
rem de ser a pplicadas fóra das circumscri
pções territoriaes para as quaes foram pro
mulgadas, deverão, assim como a estc-an-1 , 
geira, ser provadas por quem as invocar., 

Supprima-se. - Andrade Figueira (19.) 

(19) O direito estrangeiro, quando invo
cado, deve ser provado, porque não se pôde 
exigir que o juiz sempre o conheça como 
tem obrigação de conhecer o direito na• 
cional. Essa prova é simples, pois que o 
interessado encontrará facilmente o codigo 
ou a lei a cuja sombra se queria abrigar, 
sem que seja necessario exhibir uma edição 
official. Aliás, nem é precrno que essa prova 
seja feita em todas as hypotheses. Si não 
houver contestação, si a lei estra.ngoira for 
de applicação obrigatoria, em virtude de 
tratado ou de disposição de lei nacional, 
fica dispensada a prova. 

Art. 166. E' nullo o acto jurídico: Art. 166. n. 2. Diga-se : Quando prati- Redija-se o capitulo 5G: 
l.°,.qna.ndo praticado po_r pessoa absoluta- cado por pessoa a quem a lei prohibe o Das nullidades do accordo com as provi-

mente incapaz ; exercício do acto da que se trata.- Frede- sões e doutrina do reg. 737, de 1850, rela-
2º, quando a lei o prohibir á pessoa de que rico Borges, re!_ator. tivo ás nnllidades dos contractos, ampliando-

se tra.1la ; - as e modificando-as. (20)-Andrade Figueira. 
3º, quando for illicito ou impossível o seu 

01/jecfu; 
-4•, quando não revestir a fórma. pre

sçripta. por lei; 
(20) Esta indicação não póde ser acceita, 

porque, como :ti_cou revelado pela discussão 
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. 5º, .quando for preterida alguma solemni
dade que a lei considerB essencial para a sua, 
fórma; 

6°. quando a lei o declarar nullo ou lhe 
negar éffeito. 

Arts. 169, 170 e 171 

Art. 169. Salvo direito de terceiro, o acto 
annullavel póde ser ratificado pelas partes. 
A ratificação retroage á data do acto. 

Art. 170. O acto de ratificação deve 
conter a substancia da obrigação e a decla
ração da vontade de ratifical-a. 

Art. 171. E' excusada a ratificação ex
pressa quando a obrigação já tiver sido cum
prida em parte pelo devedor que conhecia o 
vicio respectivo. 

Art. 172. A ratificação expressa, assim 
como a execução voluntaria da obrigação 
annullavel, nos termos dos artigos antece
dentes, importa renuncia a todas as acções 
ou exce.pções que o .deyedor podia intentar 
ou oppor. 

Art. 174. A nullidade parcial de um acto 
não prejudica. a; parte valida, quando esta 
for sepa-rave-1. A nullidade da obrigação 
principal implicará a das nhrigações. a.c
cessorias, mas a nullidade destas não induz a 
da obrigação principal. 

-· --·-~ ...... ~. -~-- - . ·-· . -~-- .. 

l

ha.vida, o ;regulamento 737 sendo uma de 
nossas leis mais previdentes e melhor redi 
gidas, tem justamente no capitulo referent.e 
ás nullidades o seu ponto fraco. As distin 

l
cções entre nullidades de pleno direito e dQ 
pendentes de rescisão estão confusamente 
expostn.s, consagrando até principi.os injusti 
~:fica veis perante a boa doutrina jurídica. 

Ao n. 1 do art. 166, accrescente-se: ou não 
prohibida. 

Ao n. 2-Supprima-se. 
Ao n. 4-Supprima-se~ - Julio dos Santos 

Aos arts. 169, 170, 171 e 172, additem-se 
ás palavras-ratificado e ratificação expressa, 
,-as palavras-reparado e reparação.- Jiilio dos 
SanDos. 

Art . 170. Deve o artigo exigir que o acto 
de ratificação ennuncie expressamente - a 
causa ou causas que "'icia,,,am a obrigação 
e qiuftornaram iiecessaria a rati(i,cação.-Fa 

l

.euldade de Direito do Estado de Minas Geraes. 
1 Art. 172. Accrescentem-se: depois das pa 
lavras rati ficação expressa, estas, outras 
safoo 0U,tra causa de rescisifo não mencionada 
no acto .. -Faculdade de Direito do Estado de 
Minas Gei·aes. 

Substituam-se as palavras-a parte valida, 
quando esta for separavel, -pelo seguinte: a 
outra parte, safoo o caso de indivisibilidade ou 
quando a realização . do acto for de"'ida á i gno 
r<!ncia da nullidade.-JuUo dos Santos. · 
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Texto do projecto 

r 
Emendas acceitas -- \ 

Art. 176. O menor não pôde invocar suai Diga-se: - O menor entre 14 e 21 annos 
idade para eximir-se do uma obrigação, si não pôde etc.-Frederico Borges, .relator. 
dolosamente a occultou, quando inquerido 
pela outra parte; ou si espontaneamente se 
declarou maior na occasião de obrigar-se. 

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Art. 177. O menor é equiparado ao maior\ Diga-se: - O menor entre 14 e 21 annos e\ Modifique-se o artigo de modo a excluir os 
em relação ás obrigações resultantes dos equiparado, etc.-Frederico Borges, relator. menores de 7 annos (infantes) como incapa 
actos illicitos pelos quaes deva responder. zes de culpa. - Andrade Figueira. (21) 

(21) Entendo que o Projecto se refere nos 
arts . 176 e 177 aos menores entre 14 e 21 
annos, aos quaes expressamente se refere o 
art. 175. Este é o systema do Projecto, para 
quem os menores de 14 annos são absoluta 
mente incapazes, respondendo por elles, os 
seus paes ou tutores, como dispõe a pàr·te es
pecial (arts . 1.815 e 1.817). Esta intelli 
gencia impõe-se claramente. Como, porém, 
suscitou duvidas o Exm. Sr. conselheiro Fi
gueira, propuz emendas que de outro modo 
me pareceriam ociosas. 

· Capitulo VI: Dos actos illicitos. 

Art. 180. Aquelle que por acção ou omis
são voluntaria negligencia ou imprudencia, 
offende direito de outrem, fica o brigado a 
reparar o damno causado. 

A determinação da violação ou offensa e 
avaliação da responsabilidade regulam-se 
pelas disposições dos tits. VII e IX, cap. 11, 
do liv. 111 parte especial deste Codigo. 

Substitua-se a epigraphe - Dos actos illici 
tos, pela do Tit. 2° - Conser-vação e defesa 
de direitos.- Julio dos Santos. 

Accrescente-se depois da palavra impru
dencia, a palavra - impericia - Faculdade 
. de Direito do Estado de Minas Geraes. 

Supprimam-se as pahwras - negligencia 
ou imprudencia.-Andrade Figueira . 
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Art. 181. Não constituem actos illicitos os 
praticados em leg1.tima defesa, si no exer

<: cicio regular de um direito reconhecido. 
? 
~ 

:;:: 

Art. 182. Tambem não constitua acto il
licito a deterioração ou restituição de cousa 
alheia, para remover perigo imminente. 
Este procedimento será legitimo, sómente si 
as circumstancias o tornarem absolutamen
te necessario e não exceder os limites do in
dispensa vel para remoção do perigo. 

Art. 185. Para propor a acção em julzo, 
.assim como . para contestai-a, é necessario 
ter nella interesse legitimo, seja economico 
ou de ordem moral. 

O interesse. moral só autoriza a acção 
quando se referir directamente ao autor ou 
:á. sua. familia. 

Redijam-se os arts. 181, 182 e 183, de 
accordo com a doutrina dos arts. 1.813 e 
1.814 de modo a resalvar as responsabili
dades pela destruição ou deterioração da 
cousa alheia para remover perigo immi
nente no caso de não ter sido o dono da 
cousa culpado do perigo.-Andrade Figueira. 

Ao art. 182, final do pt'imeiro período, 
accrescente-se: que importe mal pelo menos 
igual ou maior.- Julio dos San.tos. 

-Ao final do mesmo artigo, accrescente
se: Paragrapho unir o. E' sempre devida 
uma indemnisaçc"ío ao prejudicado quando 
não lhe deva ser attribuida a ameaça do pre
juizo. -Julio Santos. 

Supprirna-se no art. 185, o período final: 
O interesse moral só autoriza a acção quando 
se 1·eferir directamente ao autoi· oi, a sua fa
milia.-Andrade Figueira. (22) 

(22) A doutrina deste alinea está con
forme a organiza.cão do Estado mo
derno que diver,Ji:fica do antigo, no qual 
os individuo:; muitas vezes assumiam, como 
diz Mattirolo, o caracter de representan
tes da collectividade, propondo acçõe:, 
que a ella competiam. Hoje o Eftado, 
as províncias e as communas constituem 
pessoas distinctas dos indiviiluos que · os 
compõem e o exercicfo da,; acções que inter-

. essam a essas pessoas jurídicas é confiado a 
'offici.,es ou funccionarios especialmente in
cumbidos de velar pela defesa dos direitos 
da collectividade. Por isso desappareceram 
do Direito Civil moderno as acções populares, 
cujo objecto em parte entrou para esphera 
de direito criminal, pi.i.ssou a constituir ma
terfa. de prescripcões policiaes; em parte 
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Art. 189. A mesma obrigação de indemni-
zar contrahe aquelle que, sendo incumbido 
de conservar a cousa, a deixe perecer por 
negligencia. 

Capitulo II : Da prescripção. 

Art. 190. Para ser valida a renuncia da 
prescripção exigem-se os requisitos seguin
tes: 

1°, que se dê depois de consummada a 
prescripção ; 

25, que não seja feita em prejuízo de ter
ceiro; 

3°, q_ue o renunciant"B esteja .na livre admi
minstração de seus benil. 

Art. 191. A renuncia da prescripção póde 
ser expressa ou ta.cita. Esta presume-se, 
dada a realis'ação de qualquer facto do inte
ressado, incompatível com a vontade de pre
valecer-se da prescripção. 

Emendas acceitai ' Emendas não acceitas ou rejeitaçl,as 

converteu-se em direito pertencente ac 
indivíduos, quando· são estes directa.ment 
lesados, e em parte constitue direito da 
collectividu.des, como pessoas juridicas d 
direito publico. Não tinham mais um 
funcção apreciavel a exercer,no direito civ 
moderno, as acções populares. · 

s 
e 
s 
e 
a 
1 

Depois da palavra negligencia, accre~ 
cente-se- por imperícia ou imprudencia 
Fac-uldade de Direito do Estado de Mina s 
Geraes. 

Sejam collocados os a,rts. na ordem se
guinte : 194, 196, 197, 198, 193, ,191, 190, 
192 e 195. - Julio dos Santos. 

E' licito estipularem-se nos· contractos 
meios que facilitem a realisação da pre
scripção e a diminuição dos prasos cstabe
belecidos neste ca.;o para e1la. - Andrade Fi
gueira. 

A renuncia da prescripção só é valida 
sendo feita depois de consummada esta e 
sem prejuízo de terceiro . 

Pôde ser expressa ou tacita. 
Esta presume-se com qualquer facto do 

interessado que seja incompatível com a 
prescripção.-Andrade Figueira. 

A renuncia de prescripção é expressa ou ,, 
tacita: a renuncia tacita resulta de iim facto 
que seja incompatível com a vontade de 
füzer valer a prescripção.-Faciildade de Di
reito do Estado de 11:finas Geraes. 
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Art. 193-. Satvc:r o caso de 1·e-nuncia oppor- 1 -A prescripçã;o p6de ser a-l:lega-da pela parte 
tuna e valida, a prescripção pôde ser alle- a quem aproveita~ em qualquer instancia
gada pela parte a quem ella aproveita, quer Andrade Figueira. 
na primeira, quer na segunda instancia. 1 

Art. 194 . . As pess0as juriclicas, de qualquer 
categoria, estão, relativamente a seus bens, 
sujeitas aos efl'eitos da pre~cri:pção como 
qua;lquer pessoa na.tural, e podem, do mesmo 
modo, allegal-a quando lhes aproveitar. 

Art. 196. A prescripção iniciada contra 
uma pessoa continúa a correr contra seu her
deiro. 

Art. 197. O juiz não pôde supprir, de offi
cio, a allegação da prescripção. 

'. 

/ 

Art. 198. Em seguida a este artigo convem 
accrescentar disposições que regulem a 
prescripção, dado o confiicto de leis anterio
res com o novo Codi!{o. Para isto, basta re
stabelecer os arts. 189 e 190 do Projecto Be
vilaqua. 

Art. 189. As prescripções já consumma
d:1s na data da execuçio &este Codigo e as 
que, na conformidade da legislação ante
rior, deverem consummar-se dentro de um 
anno, contado dessa data, continuam a ser 
regidas pela Il}esma legislação. · 

Art. 190. As prescripções já iniciadas que 
deverem ser consideradas consummadas na 

1
-data referida, em eonsequencia de reducção 

., de prazo, estabelecida neste Codigo, só po
derão ser allegadas um anno. depois.- Fa-

1 culdade de Direito do Estado de ~inas Geraes. 

As pessoas jurídicas de qualquer categoria, 
relativamente aos seus direitos e ohrigações, 
estão sujeitas aos ell'eitos da prescr ipção· e 
podem igualmente invocal-a,sempre que lhes 
aproveitar.-Andrade Figueira. 

Substitua-se a palavra herdeiro por succes
sor.-Faculdade de. Direito do Estado de Minas 
Geraes. 

E' preferivel a seguinte modificação : 
O juiz ncío póde supprir de officio a allega

çao de prescripção.- Faculdade de Direito do 
Estado de Niinas Ge1·aes. 
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Texto do Projecto. 

Art. 199. Não corre a prescripção: 
1°, entre conjugas, na constancía do matri

monio; 
2°, entre ai;;cendentes e descendentes, du-

rante o patrio-poder; · 
3°, entre tutelados ou curatelados e seus 

tutores ou curadores, durante a tutela ou 
cura tela. 

Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Accrescente-se ao art. 199 : 
4. 0 Em favor do cred,Jr pignoraticio, do 

mandata.rio e em geral das pessoas a ellas 
eqniparafas por direito, contra o deposi-

· 1tanrn, devedor, mandante e pessoas repre
sentadas ou seus herdeiros, quanto ao direito 
e obrigações relativas aos bens confiados á 
sun. gu:.i.rda.-Andrade Figueira. 

Art. 199. Convem addiGu.r-se a este artigo, 
como n. 4, a disposição do art. 551, n.3, do 
Codigo Civil Portuguez, relativa a outros 
casos em que a prascripção não deve- correr, 
disposição essa por demais justificada. 

Assim não corre a prescripção : 
Entre terceiro e mulher casada : 1°, rela

tivamente aos bens dotaes, si a prescripção 
não tiver começa.do a correr antes do ma
trimonio; 2°, emqua.nto aos bens immoveis 
do cas :.1, alienados pelo marido sem consen
timento da mulher, mas só na parte que to
car a· esta nos ditos bens ; 3°, nos casos em 
que a acção da mulher contra terceiro rever
ter contra o marido. - Faculdade de Dire-ito 
do Estado de Minas Geraes. 

Art. 200. Tambem não corre prescripção : Substitua-se o art. 200,n. 2, pelo seguinte: Ao n. 1 - A prescripção não começa 
1°, contra os incapazes de que trata o 2°, contra os ausentes do Brazil em serviço contra menores ou interdictos e quando co-

art. 5º. publico da União, dos Estados ou dos muni- meça.da não corre- emquanto estiverem elles 
2°, contra os ausentes do Brazil em ser- cipios. priva.dus de representante lega.l.-Faculdade 

viço federal; O n. 3, pelo seguinte: de Direito do Estado de Minas Geraes. 
3°, contra os militares em serviço de 3°, contra os que se acharem servindo na 

guerra. armada e exercito nacionaes, em tempo de 
guerra e emquanto esta dv.rar.-Andrade Fi
gueira. 

..... 
~ 

C'l 
§ 
ci o 
C'l 

3 
t"" 
t:tl 

~ 
s::l 
t"" 
~ ,, 
o 



Arts. 201 e 202 (sem emendas). 

Art. 203. A prescripção interrompe-se: 
1 °, pela citação pessoal feita ao devedor, 

ainda que ordenada por juiz incompetente ; 
2°, pelo protesto, nas condições do nu

mero anterior ; 
3°, pela apresentação do titulo de credito 

em juizo de inventario ou em concurso de 
cr~dores; 

4°, por qualquer acto judicial que consti
tua em móra o devedor ; 

5°, por qua;quer acto inequivoco, ainda 
que extrajudicial, que importe reconheci
mento do direito por parte do obrigado. 

Emenda additiva. 
A prescripção interrompida principia a 

correr de novo da. da.ta. do acto que a inter
rompeu, ou do ultimo acto praticado no 
processo para a sua interrupção.-Andrade 
Figueira . 

Ao 203, n. 3.-Depois das palavras-Juízo 
do inventario - deve accrescentar-se : do 
devedor.-Faculdade de Direito do Estado de 
Minas Geraes. 

Art. 203, n. 1. Substitua-se pelo seguinte : 
Pelo requerimento de citação do deve.dor 
ainda que para simples conciliação, perante 
qualquer autoridade judicial, desde que a 
citação se realize dentro do prazo de 100 
dias, contados da entrega do odital, estando 
ausente o deved,1r fóra do paiz, ou de 70 
dias em outro Estado ou de 40 dias dentro 
do Estado.-Ji1lio dos Santos. 

Art. 206. A interrupção da prescripção O segundo periodo do art. 206 deve ser Substituam-se os arts. 206, 207, 208 e 209 
feita por um dos credores solida.rios a pro- substituido pelo seguinte: quando provém do pelos seguintes : 
veita aos outros. Quando o reconhecimento devedor solidario, ou em relação a elle é Art. A interrupção da prescripção feita 
do direito é feito por algum dos devedores. feita, prejudica aos seus consortes.- Cfovis por um dos credores não aproveita aos ou
urejudica aos seus ,conso1•tes. Bevilaqua. tros; assim como a interruµção feita a de-

vedor ou herdeiro commum não prejudica 
aos demais co-réos. 

§ 1°. A intel'rupção, porém, fei~a por um 
dos credores solidarias aproveita. aos outros ; 
assim como a. interrupção feita a devedor so
lida.rio prejudica aos demais e a seus her
deiros. 

§ 2.0 A interrupção feita a um dos her
deiros do devedor solida.rio não prejudica aos 
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Texto do Projecto _ 

Art. 207 . A prespripção interrompida em 
relação a um doJ herdeiros de u.ru devedor so
lid~rio não o briga os outros herdeiros ou de
vedores.ainda tJ.Ue a divida seja hypolheearia. 
Para interromper-se no todo a pre$cri1.)ção, a 
respeito dos devedore~ solidarias, é preciso 
oue o. acto de interrupção seja notificado a. 
todos os herdeiros do devedor solidaria, os 
cabeças do casal, ou a0 inventariante, ou 
que o reconhecimento da divida seja feito 
por todos o,;; herdeiros. 

Art . 208. No caso da primeira parte do 
artigo antecedente, a massa hereditaria 
:fic::1 sujeita ao pagamenfo da quota não p:re
scripta do herdeü·o que se confessa devedor 
ou n. quem for notificado o . acto de inter
rupção da prescrip~ã.o. 

Emendas acceitas Emendas nc7o acceitas ou rejeitadas 

outros herdeiros ou devedores sinão tratan
do-se de direitos e obrigações iudi.visiveis. 

§ 3. 0 A iriterrupção em relação ao deve
dor principal prejudica ao fiador, e rectpro
camente a interrupção feita em relação a 
este prejudica ao devedor principal. - An
drade Figueira . 

Ao art. 206 - Depois da palavra - ou
tros - accrescente-se : - si o acto ou con
tracto for indivis1:vel. - Júlio dos Santos. 

Substitua-se a ultima palavra do referido 
artigo pelo seguinte :- Só nesse caso o re
conhecimento do direito por algum dos deve• 
dore;; prejudicará os seus consortes. - Julio 
dos Santos. 

Art. 207. Accrescente-se in fine : - Salvo 
si a obrigaçao for indivisível. - Fawldade 
Livre de Direito do Estado de Minas Geraes. 
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Art. 209. A interrupção da p1•escripção, 
em relação ao devedor principal ou o reco
nhecimento feito por-es·te,prejudica ao fiado1•, 
mas a prescripção interrompida em relação 
a este não prejudica ao devedor principal. 

Art. 210. O prazo ordinario da p1•escripção 
das ,acções pessoaes. é de trinta annos, con
tados do dia em que poderiam ter sido pro-
postas. ' 

Art. 212. Prescreve em um anno a acçã@:: 
-1°, dos professores, mestres ou repeti

dores de sciencia, litteratura ou arte, pelas 
licçõe,; que derem, pagaveis por períodos 
não excedeu tes a tim mez ; 

2°, dos donos de pensão permanente, das· 
casas de educação ou do instrucção, pelo 
preço de pensão ou instrucção dos seus pon
sionbtas, alumnos ou aprendizes ; 

30, dos serviçaes, operarios e jornaleiros 
pelo pagamento dos sous salarios ; 
· 4°, dos officiaes de justiça e porteiros de 

auditorio, de escrivães, pelos salarios dos 
actos que praticarem; 

5°, dos medicos, cirurgiões, de pharma
ceuticos, etc. -
· 6°, dos advogados, solicitadores, cura
radores, peritos, procuradores judiciaes, etc. 

9°, dos credores, para revogarem os actos 
praticados pelo devedor em frauae de ex-
ecução. · 

Eliminem-se as palavras :finaes: mas a 
prescripção interrompida em retação a este 
ni'ío prejudica ao devedor principal.-Oli'Veira 
Figueiredo. (23) 

(23) Esta emenda consa.gra realmente o 
pril'lcipio verdadeiro. Como, porém, a opi-· 
nião de Troplong e Vazeille, apezar de 
vantajosam L,nte repellida, foi ainda sutrra
gada pelo conse~heiro Andrade Figueira em 
emenda que apresentou, parece mais pru
dente manter o elemento de clareza consi-· 
gn.ado na ultima pai·te do artigo. 

E' necessario incluir depois das acções 
pessoaes, as acç!5es reaes.-Facii1dade de Di
reito do Estado de Jl.iinas Geraes. 

Ao art. 212, n. 6-Accrescentem-se depois 
da palu. vru. processo as seguintes: em ultima 
·instancia.-JuUo dos Santos, 

Substitua-se no art. 212, n. 3, a palavra 
serviçaes pelas creados de servir, e a pa
lavra offici'!es de justiça, por off.ciaes do 
juízo ; e eliminem-se no n. 5 as ultimas pa
lav1•as: fornecidas mediante prescripção de 
facultativo. 

Supprinia0se o n. 9 do citado art. 212.-
Andrade Figueira. · 

Accrescente-se in fine: 
O do 9 da data em que o credor obtiver 

carta de sentença contra o devedor .- Facul
dade de Direito do Estado de Minas Geraes. 

C"l 

ê 
s 
o 
D 

~ .... 
e-< 
o:, 
::::i 
i):
t,;I. 

F 
t:1 
:3 
o 

---



. 1 

Texto do Projecto Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Art. 2l4. Prescrevem em dous annos asl Ao n .. 3-Dos officiaes publicos que exer-, Supprima-se o n. 3 do art. 114-Andrade 
acções: cerem funcção,etc.(o mais como no Projecto). Figueira. 

3º, dos officiaes publicos, para o paga- ~Freclerico Borges, relator. 
mento de suas despeza, adeantadas e sala-
rios, contado o prazo da data do respectivo 
acto. 

Art. 215. Prescrevem em quatro annos as 
acções de annullação de rescisão de contracto 
sempre que, por disposição especial, não te
nham menor prazo. 

Supprima-se.- Andrade Figueira. 

Art. 216. Prescreve em cinco annos a ac- Supprima-se o n. 6 do art. 216.-Andrade Accrescente-se: 
çfo para haver: ' Figueira. 7•, as dividas activas da União, Estados ou 

1 °, as prestações de pensões alimentícias; municípios . -Julio dos Santos. 
2°, as prestações ,Jie rendas perpetuas ou Accrescente-se: n. 7 as dívidas passivas Accrescente-de tambem o ·seguinte alínea: 

· vitalicias; da Unitío, dos Estados ou dos municípios. - Nas obrigações constantes de prova litte-
30, os juros ou quaesquer outras presta- Frederico Borges, relator. ral em que se mencione a causa de origem 

ções paga.veis annualmente' ou em períodos das mesmas, contar-se-hão os prazos para a 
mais curtos, ainda de credito real; prescripção das datas dos vencimentos da 

4°, os alugueis de predio rustico ou ur- ultima prestação constante do titulo de 
. bano; . obrigação. 

5°, a acção civil fllndada na otfensa ao di- Supprima-se o n. 3 do art. 216 e, caso ve-
reito autoral; nha a. pa.ssar o dito n. 3, accrescente-se á 
· 6°, as acções para indemnizações de damno palavra prestações esta outra, accessorias, e 
causado pelo delícto. em vez de periodos mais curtos, diga-se em 

prazos periodicos mais curtos, e supprimam
se as ultimas palavras - ainda de credito 
real.-Andrade Figueira. 

Art. 217. Sem emenda. 

Sala da Commissão Especial, 11 de novembro de 1901.-Frederico Borges, relator. 

Substitua-se no n. 6 a expressão delícto 
por acto illici.to. Faculclade de Direito do Es
tado de Minas Geraes • 
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SUBSTITUTIVO TORRES NETO 

SUBSTITUTIVO 

Dos factos e ~ctos juridicas 

Dos factos 

Art. Facto di.z-se todo o acontecimento 
susceptivel de crear, modificar ou extinguir 
direitos. 
· Art. O facto do homem é voluntario ou 
involuntario ; dizendo-se aquelle acto licito 
ou illicito. 

Art. Acto licito é acção voluntaria não 
prohibida por lei de que possa resultar 
ac9.uisição, modificação ou extincção de di
reitos. 

Art. O acto licito que não tiver, porém, 
por fim immediato alguma acquisição, mo
dificação ou extincção de direitos, só produ
zirá. e.lfeito quando expressamente for decla-
rado. . 

Art. O acto licito; si tiver por fim a 
acquisição, modificação ou extincção de di
reitos, toma a designação de acto juridico. 

Art. Acto illicito é a acção ou omissão 
voluntaria prohibida ou por este codigo ou 
por elle e. por lei penal. 

Art. O facto executado sem discerni-
mento, intenção e liberdade não produz por 
si obrigação alguma. · 

Art. O acto é reputado como feito sem 
discernimento quando praticado por menores 
impuberes e por alienados. 

Art. O acto é reputado como praticado 
sem intenção, quando feito por erro ou igno
rancia ou quando praticado por dólo de 
alguem. 

Art. O acto diz-se praticado sem liber
dade si executado pela violencia. 

Vol. ,e 

Do erro 

Art. O erro póde ser ou de llireito ou 
de facto. . 

Art. O erro de dii'eito não impede os 
etreitos legaes do acto licito e não constituo 
excusa quanto á responsabilidade pelo acto 
illicito. 

Art. O erro de facto só torna vicioso o 
acto licito quando essencial. 

Art. Diz-se haver erro essencial ou 
quando é elle relativo á natureza do acto 
jurídico ou quando tratando-se de pessoa é 
esta a causa principal do acto. 

Art. Annulla tambem o acto o erro a 
respeito do objecto sobre que versar o mesm,Q -
acto. 

Art. O erro de facto deixa de aprovei ... 
tar ao agente sempre que da parte dells 
tenha h.avido imprudencia ou negligencia, 
sem a qual o acto illicito não teria sido. 
praticado. 

Art. Tratando-se de actos illicitos, o. 
erro de facto só excluirá a responsabilidade. 
dos agentes si v01•sar sobre o facto principal 
que constitua o acto illicito, 

Do dolo 

Art. O dolo dá-se ou por acção ou por 
omissão. 

Art. Julgar-s('-ha, acção dolosa para 
conseguir a ex.ecução de um acto; qualquer 
asserção do que for falso ou dissimulação do 
verdadeiro, qualquer artificio, astucia ou 
maquinação empregap.os com este fim. 

Art. Julgar-se-ha omissão dolosa a reti
cencia ou occulta.ção do que é verdadeiro 
sempre que sem uma ou outra o acto não se 
teria realizado, 
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Art. O dolo incidente não vicia o acto ; 
mas o seu autor poderá ser demandado por 
indemnização do damno causado. 

Art. E' dolo incidente o que não foi 
causa efflcionte do acto. 

Art. O dolo do tercei1•0 sem consenti
mento do uma das partes só dtt logar a 
perdas e inte1•esses. 

Art. O dolo de ambas as parte., nos 
actos entre vivos não affecta sua v:,lid~e, 
nem dá direito a acção alguma. 

Da violencia 

Art. A violencia para impedit• a. liber
dade deve resultar de fori;.a ou iotimülação ; 
aquella quando empregada contra o agente, 
força irresistível, o esta si, dadas injustas 
ameaças, se inspira temor fündado de soffrer 
o agente mal imminente e gravo em sua. 
pessoa, liberdade, honra ou bons, ou nos do 
seu conjugo, ascendentes ou descendcm~es. 

Art. A víolencia torna o a.cto nollo, 
ainda. que exercida. por terceiro que nomes
mo acto 11ão intel'veiu. 

Art. Nã.o se diz violoncia o temo1• re
verencial do descendente pam com o ascen
dente, da mulher pi.wa com o marido o do 
subordinado para com o superior. 

Dos actos ji,ridicos 

Art. O n.cto jurídico pal'a que possa ex-
istir requer as seguintes condições : 

1 °, capacidade dos agentes; · 
2°, vontade dirigida para objecto licito; 
3°, modo de expressão da vontade. 
Art. Nenhum facto conserv.arã. o cara

cter do aeto juridico, logo que soja conhecido 
o seu vicio de substancia. 

Art. Ha vicio de substancia dados erro, 
dolo, violencia, simulação e fraud.e. 

Da sim.ulaçi{o 

O projecto revisto copiou Freita.s, que nos 
· tem servido de guia.. Nadn. tenho, pois, a 
. observar. 

Da fraude 

Art. Ha.vel'á. fraude quando o acto inter 
vivos, posto que não simulado, foi• celebrado 
po1• algum devedor na intenção de pri'judi
car a c1•ed.oros. 

Art. O credor prejudicado pôde, por 
acção de nullidade, pedir a. revogação do 
acto feaudulento; mas a referida acção só 
compete ao chy1•ogeaphario que era credor 
na data em que se celebrou o mesmo acto 
fraudulento. 

Art. A revogação do acto do devedor 
só pôde ser pronunciada no interesso do 
Cl'edor ou dos ceedores que a hajam pedido, 

Art. A acção só terá Jogar contra o de
vedor e n. outra parte que tal acto ce
lebrou, não po<lcndo sor admittida contra 
tercairo a.dquil'ente ainda quando de má fé, 
-A. J. Rocli-igues T01•res Neto.-F. Tolan• 
tino, 

Das condições 

Art. Entende-se por condição a clausula 
dos actos jurídicos, pela qual subordinem os 
ao-ent es a um facto incer-to, a acquisição 
de um direito ou a 1•esulução de um direito 
adquirido. 

Art. Não ha condição si a clausula não 
derivar exclusiva.mente da vontade dos a.gen
tes, ma~ resultar da natureza do direito, se
gundo as leis ou principios_que a reg1::n!. 

Ar!. Assim tambem nao ha cond1çao se 
o facto a que se subordina. a acquisiçã'J ou 
resolução do (lÍl'oito é um fa.cto pl'esente ou 
passado; ou si, s.mdo elle futuro, não fôr 
comtudo incerto. 

Art. A condição ou é independente ou é 
dependente da vontade de quem tem inte
resso no acto juridieo.-No primeil•,) caso 
haverá uma condição casual; no segundo, 
uma condição potest:i.t iva . 

Art. i.;• nulla a condição potestativa que 
subordinar a a.cquisição do direito simples
mente a consentimento ou arbitrio da.quelle 
que fica obriga.do. 

Art. Assim tambem é nulla. a condição 
impos;;ivel affl.rmativa, a illicita e immorJ.l 
e a que for prohibida por l<'i, como a doce
libato perpetuo. 

Art. Dada a nullidade da. condiçã.o, fica. 
tambem nullo o acto juridico. 

Art. A condição impossível negativa. con
sidera-se não escripta e o acto se reputará 
puro . 

Art. 0.3 cfüeitos do um dos agentes e as 
obrigações do outro, dado fallecimento de 
qualquer delles antes de cumprida a condi-
ção, passam o.os herdeiros. · 

Art. A condição suapensiva retrotrahe os 
elfeitos do acto entre vivos ao dia em que 
foi este celebrado ; e do actQ de ul1.ima von
tade ;10 dia do fa.llecimento do disponente. 

Art. E,:n 1•elação a terceiro possuidor de 
boa fé, o cumprimento da condição não terá 
effeito ratroactivo. Si, porém, se tratar de 
bens immovois, o referido effeito não ter,í. 
logar de.,de a data. do transcripção. 

Art. No caso do artigo antecedente, a 
parto obrigada pagará, além de equivalente, 
os damnos o interesses. Assim tambem o 
terceiro de má fé, si contra elle preferir o 
titular do direito mover a demanda. 
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. Art. Cumprida a condição resolutiva, 
Se re.3titue o que houver sido recebido, ex
ceptuados os fructos percebidos no tempo 
intermedio. 

Dos prazos 

Art. O p1•azo póde ser inicial ou póde 
ser final: aqueUe tambem se diz suspensivo 
e este resolutivo. 

Art. O prazo é inicial quandJ designado 
para em seu vencimento ter logar o exer
cicio de um direito; é final quando designado 
para no seu vencimento ter logar a extincção 
de um direito. 

Art. Um e outro prazo podem ser certos 
e incertos. 

Art. O prazo· incerto suppõe fücto fu. 
turo que for necessario, como a morte. Si o 
facto futuro for, porém, incerto, como si se 
referir ao dia em que uma pes3oa se casai•, 
haverá uma condição, ainda que as palavras 
empregadas tenham a apparencia de fixação 
de prazo. 

Art. Tambem haverá condição e não 
prazo si o acto contiver prazo subordinado a 
uma condição. Assim, quando se subordina 
o facto a haver complet'!.do a pessoa 21 
annos. 

Art. Si o acto contiver prazo tão só
mente imposto ao cump1•imento da condição 
e não á disposição, cumprida a condição se 
espera1•á pelo vencimento do prazo. 

Art. Antes do vencimento do prazo 
suspensivo, o direito fica adquirido; mas o 
exercício será retardado até o dia do venci
mento, cumprindo o devedor, si se trata de 
dinheiro ou de cousa que se consome pelo 
uso, entrai• com o equivalente. 

Art. Antes do vencimento do prazo re
solutivo, o direito subordinado á resolução 
fica adquirido ; sem prejuízo do que estii. 
disposto no artigo antecedente quanto a 
dinheiro ou ás cousas que se consomem pelo 
uso. . 
· Art. O prazo de dia não se contará de 

momento a momento nem por hora ; mas 
coererá da meia noite em que terminar o 
dia da sua data. 

Art. Os prazos de mez ou mezes e de 
anno ou annos terminarão em dia que tenha 
nos respectivos mezes o meJmo numero do 
dia. de sua data. . 

Art. Quando a data do prazo de mez ou 
mezes for do ultimo dia de um mez de mais 
dias do que o mez em que esse prazo termi
nai', o ultimo dia do moz será o ultimo dia 
do prazo·. 

Art. Quando a data do prazo de anno for 
a do dia intercalar dos annos bissextos, ou o 
do prazo de annos que terminar em anno 
que não seja. bissexto, o ultimo dia de feve
reiro serf ? ultimo dia. do prazo. 

Dos encargos 

Art. A iiesignação de encargo não 
suspenderá nem a. acquisição dq direito nem 
o seu exercício; salvo quando imposta como 
condição suspensiva por declaração expressa. 
do disponente. 

Art. Não haverá designação de en-
cargo quando se decla.i•ar que se dá ou deixa. 
a.fim de que o benefieiado,em seu p1•oveito ex
clusivo execute certo facto ou realizo certa 
applicação. Tal declaração considera-se ex
hortação ou mero conselho, que não Se 6 
obrigado a cumprir. 

Art. Si o disponente expressamente 
convencionar a restituição dos bens adquiri
dos; com os fl'uctos ou sem elles, sendo que 
o adquirente não cumpra o seu enca.1•go, ha-
verá uma condição resolutiva,. · 

Art. Si não houvei• a condição resolu-
tiva, os interessados toem o direito de com
pellir judicialmente o adquirente gravado. 

Art. O encargo. si não for taJ que só 
possa ser cumprido pelo adquirente gravado, 
03 bens se tra.nsmittem entre vivos, e por 
successão hereditaria ; e com elle passará a 
obrigação de cumprir os encargos. 

Art. Si o cumprimento do encargo for 
inherente á pessoa do adquirente e este 
fallecer sem o cumprir, a acquisição se re
solve, revertendo .os bens para o disponente 
ou seus legitimos herdeiros. 

Art. Si o facto que constituir o encargo 
for imposaivel ou illicito e humoral, o acto 
jurídico não valerá. 

Art. Si pJrém, não sendo abaolutamente 
impossível, se tornar depois impossível, sem 
culpa do adquirente, a accusação subsistirá 
e os bens ficarão adquit'idos como si não 
houvesse encargo. 

Ar•t. Si o facto fôr, em partP, impossivrl 
ou licita e immoral e- em parte possivel e 
licito, o encargo ser,t cumprido na parte que 
fôr possível ou licita. - A. J. Rodrigues 
Torres Neto.-F. To/.entino. 

Da fórma dos actos jurídicos. 
Art A vontade póde se manifestar ver

balmente por escripto ou por signaes não 
equivocos, salvo si para o acto jurídico for 
decretada fórma especial. 

Art. Constituo fórma especial o instru
mento publico ou particular. 

A1•t. Deceetava exclusivamente ou a fór
ma de instrumento publico ou dete1•miuada 
e;ipecie deste a falta não poderá ser suppri
da e induzirá a nullidade do acto. 

Dos instrumentos publicos: 
Art. São instrumentos publicos: 
1°, as escripturas lavradas pelos tabel

Iiães em seu livro de notas, ou pelos-fun~ 
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cionarios com as mesmas attribuições, 
e os traslados que desse livro se extra
hirem. 

2°, os instrumentos fóra de notas que 
fizerem os tabelliães, e os funccionarios 
nos casos e pela fórma que as leis determi
nam. 

3°, os assentos· nos livros ou protocollos 
dos corretores, e as certidões extrahictas 
nos casos t· pela fórma que regular o Codigo 
do Commercio, 

Art. O instrumento não será nullo si, não 
obstante a intervenção de testemunhas inca
capazes, ainda restar numero sufficiente de 
testemunhas. 

Art. O instrumento publico nullo es
tando as;;ignado pela parte valerâ. como es
cri pto particular nos casos em que for por 
este admissível. 

Das escripturas pubUcas 

4°, os termos e actos judiciaes lavrados Art. As escripturas publicas só podem 
nos processos pelos respectivos escrivães e serlavradas por tabelliães de notas ou func
assignados pelas partes ; e as certidões dos cionarios legalmente autorizados para exer-
mesmos termos e actos. cerem as mesmas funcções. 

5º, os termos escriptos nos livros das re- Art, O acto será reduzido a escripto na 
partições publicas, nos casos e fórma que linguagem nacional, segundo a ordem chro
determinarem os regulamentos destas rapar- nologica sem abreviatura, intervallos e let, 
ti9ões, e as cópias offl.ciaes ou certidões tras de algarismo. 
extrahidas desses livros. Art. Si as partes não fallarem a língua 

6º, as lettras de terra ou de cambio. nacional, a escriptura será copiada. de mi-
7º, as apoiice.~ da divida publica. nuta. escripta por um e assignada por am-
80, as acções de sociedades anonymas ·bas as partes; e devidamente traduzidas 

ou em commandita, legalmente incorpo- por traductor publico ou na fa.Ua por tra
radas. ductor nomeado pelo juiz, devendo :ficar 

9°, as notas, cedulas ou bilhetes que emit- archivadas as referidas minutas e a sua 
tirem os bancos autorizados por lei para traducção. 
taes emissões. Art. Si as partes forem surdas-mudas 

10°. os asse_ntos de nascim~nto, de _c~sa- que saibam escrever, a escriptura deve. ser 
mento e de 0~1to, e as respect~vas cer~1does. feita por uma minuta por um delles esc!1pta 

Art. - O m~trumento publlco é n~llo:. e por ambos assignada-fi.cando a mmuta 
1°, quando feito ou por falso füncc1onar10, archivada no cartorio. 

ou por funccionario suspenso ou demit&ido, Art. São nullas _ as escripturas que não 
e a quem tenha sido intimada a suspensão tivevem a designação do tempo e do Jogar 
ou demissão. em que são feitas; os nomes das partes ou 

2°, quando feito ou fóra do districto do de seus represem.antes voluuta.rioil ou neces
funcciona.rio, ou sob1•e actojuridico que não sarios e das te3temunhas instrumentarias : 
Qooipetír ao funccionario. o objecto e designação do acto jurídico; a. 

3º, quando feito por funccionario em que assignatuea das propl'ias partes ou de 
por elle, p01• si ou po1' ou&rem, in;eressado, outrem, feita a rogo ; a le tura ás partes e 
ou em que tambem for in;ercssaclo parente testemunhas; e o registro das procurações 
seu, sendo todos os da linha recta, e na col- ou dos documentos que provem ser habil o 
lateral sendo it'mão. representante necessario, como o pae. . 

4°, quanclo nelle intcrvie1• testemunhas Art. Ass'.gnadas as escripturas, os tabel-
incapizes-. liãe.-:1 darão a cada uma das partes que as 

5°, quando assignado p_or falso procurador pedirem traslados exGrahidos, palavra p~r 
ou por procuradores sem poderes. palavra, do livro de notas; e só elles serao 

6°, quando contiver, não tendo sido resal- authenticos o reputados como as proprias es-
vadas,. emen~a··, borrão, entrelinhas. cm crip&uras. . 
:parte esseno1al, como data, nome, designa- Art. Si os trasladas authent1oos se perde
ção de cousa.se irnpot·tancia de quantid&de. rem, os tabelliães não d'.1-r~o outi:os traslados 

Art. Não podem ser testemunhas : sinão por despacho do JUIZ; e disto mesmo 
l•, os que so1frem de i11capacidade absg- farão declaração, · 

luta. 
2°·, os cégos. 
3°, as mulheres.. . 
4°, os que não sabem pelo menos ass1gnar 

o nome. . 
5°, aquell e a quem for pro~ib~d_o, relati

vamente a cada um dos actos Jur1d1cos. 
Art. O erro commum salva de nullidad.e 

o instrumento feito por escrivão puta.tivo, 

· Dos instrumentos pai·ti culares 

Art. São instrumentos particulares em 
relação ao::1 actos juridicos: 

1°, os instrumentos pubrcos nullos ou an
nullaveis, sen<l.o a.ssignados pela parte, gua.r-. 
dado o disposto em artigo anterior ; 
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2'>, qualquer papel escripto e assi.gnado ou 
tão sóIIlente assignado pelas partes com ou 
som testemunhas. 

Art .. Os instrumentos pwticulares podem 
ser escriptos em qualquer língua ; mas, es
criptos eIIl lingua estrangeil•a, devem devi
damente ser traduzidos, para poclerem ser 
apres:mtados eIIl juízo. 

Art. Os instrumentos particulares só de
pendem da assignatura de testemunhas si o 
objecto do acto oxc ide:· a taxa de 400$
quer o bem soja movei, quer de ra·z. 

Art. Assim tambem e sem prejuizo da 
assignatura a rogo de testemunhas, si a 
parte não puder ou não souber escrever, se 
applicará qm,lque1• instrumento particular, 
pouco importando ac_ta:xa, o disposto no ar
tigo anter or. 

Art. O documento particuhtr só tem data 
certa a respeito de terceiros nos seguintes 
Ca.<!OS: 

1°, exhibição em juízo ou repartição pu
blica. 

Art. O acto nullo reputar-se-ha tal, 
ainda que sua nullidade n11.o tenha sido jul
gada po1· via de acçã.o ou de excepção ;- em
q nauto o acto annullavel reputa-se valido 
emquanto não for annullado. 

Art. No acto nullo a nullidade é abso
luta ou relativa. A nullidade ab~oluta pôde 
ser propo.ita ou allegada por todos a q uerri 
ella intere . .;sa ou prejudica, cmqúanto que a, 
relativa não o põdc ser sinão pelas partes 
que nella teem in ;eresse. 

Art. A nullidade é absoluta nos casos em 
que se dechra o acto nullo, excluído o do 
ser o agente incapaz relativamentà. . 

Nesto caso a nullin.ade é relativa. Assim 
tambem é relativa nos casos cm que o acto ó 
annullavel. 

Art. A nullidade relativa pôde ser ex
pressa ou licitamente ser coberta pela con-
firmação do acto. ' 

Art . A confirmação tacita resultará do 
cumprimento voluntario da obrigação, ou 
:;eja ella total ou· parcial. 

2'>, transcrip.ção em qualquer registro pu- · 
blico. 

Dos actos illicitos 

3°, verba de pagamento do imposto nellc 
exarado. 

4°, fallecimento de uma das partes, ou 
de quem o escreveu ou assignou como teste
munha. 

Das nuZlidades 

Art. O a.cto juridico ou é nullo ou an
mtllavel.1 

E' nullo o acto júridicot 
1°, q_úalldo outorgado por pessoa absoluta

mente incapaz-ou si 
20-, relativamente incapaz, o mesmo acto 

depende, para ser praticado, de um repre
sentante legal ; 

, 3•, quando outorgado por pessoa a quem 
se prohibe o exercício do acto de que se 
trata; 

4°, quando se der fraude ou simulação 
presumida por lei ; 

5°, quando não tiver obj3cto ou si objecto 
principal for prohibi.do ; ou a forma oxclusi
vamente·decretrda pol' lei ; 

6°, quando dependem.lo para a sua validade 
da; fórma instrumental, o respectivo in:.. 
strumento foi· nullo. 

E' annullavel o acto jurídico: 
1 °, quando o agente obra com incapacidade 

accidental como no caso do alienado, não 
declarado tal judicialmente, no de embria
guez, e no de delírio febril ; 

2°, quando tiver vicio do erl'o, do dolo, 
violencia, simulação e fl•aude, 

Art. Nenhum facto voluntario terá. o 
caracter de acto illicito, si n.ão for expressa
mente prohibido por lei. 

Art. O ac~o illicito, si prohibido pelas 
leis deste Codigo e pelas do Codigo Criminal 
ou outra lei criminal, tem a denominação 
de crime; si pl'ohibido, não havendo ,porém, 
obrigação preexistente, terá a denominação 
de faltas ; e terá a denominação de faltas, 
si houver obrigação preexisten ;e. 

Art. Não haverá acto illicito sem que 
tenha havido damno -causado e culpa. dá. 
parte dos agentes. · 

Art. Haverá damno sempre que se cau
sar a out.rem prejuízo susceptivel de apre- . 
ciação pecuniaria. 

Art . O da,nno comprehende não só o 
pt•ejuizo sofl'rido sinão tambem o lucro de 
que se for privado, e são designados pelas 
palavras 1Jerdas e iJ1,te1·esses. 

Art. Ha ve1·á culpa ou damno si causado -
com intenção dolosa, ou por ignorancia 
imputavel, ou por negligencia ou impru
dencia, sem o qual o acto illicito não teria 
sido_praticado. 

Dos delicto$ 

Art. Si a accã.o criminal preceder á. civil 
de damno não se pode1•â mais, ·darfa. coüde
mnaçfo, eontestar no juizo êivil a existenêia 
do fücto principal que constitúiu o delicto, · 
neIIl impugnar a culpa d.o condemnado. 

Art. Darla a absolvição, tambem não· sé 
poderá mais allegal' no juízo civil a existencià 
do facto principal sobre o qual.a ábsolviçãtl 
recahira. 
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Art. A decisão do juízo criminal sobre 
não pronuncia não terá o effeito do artigo 
antecedente. 

Art. A prejudicial sobre a validade ou 
nullidado do casamento só compete ao ,iuizo 
civil, polo que não haver,t delicto no juizo 
criminal antes da sentença civil passada em 
julgaclo. 

Art. O julgamento posterior da acção 
criminal não prejudica a anterior sentença 
proferida pelo juiz do civil, já pa.<JSada em 
,julgado, conse1·vando ella todos os seus ef-
feitos. ' 

Das offensas 

Art. Haverá olfensa si o damno causado 
a outrem em sua pessoa ou nas cousas de 
seu domínio, posse ou deten~.ão, for indemni
sado pelos proprios defensores ou, quando in
demnisavel, por pessoas responsaveis pelas 
offensas. 

São pessoas responsa veis: 
1°, o pae, e na falta, a mie, pelos seus 

filhos menores de sete annos, legítimos ou 
illegitimos que habitarem <'ffi sua compa
nhia, e assim tambem o tutor pelos menores 
de sete a.nnos que igualmente habitarem em 
sua companhia, ou pelos alienados confiados 
á sua guarda ; 

2<>, o marido pela mulher com quem 
viver ; 

3°, os mestres e directores de collogio ou 
officinat1, pelos seus discípulos e aprendizea, 
meúores de sete annos, emquanto permane
cerem sob sua vigilancia ; 

4°, os donos de estalagem e hospe.larias o 
deposibrios geraes. 

Das faltas 

Art. Haver,i. falta quando o devedor ou 
não cumprir a obriga~,ão ou fizer por modo 
irregular, ou fóra do tempo ou do logar pro-
p1•io. . 

Art. A culpa. póde ser grave ou leve, 
dando-se aquella si houver por parte do de
vedor intenção dolosa ; ou si houver o deve
dor procedido com tal negligencia que não 
era de esperar do commum dos homens. 

Da prescripção exti1ictiva 

Art. Prescripe<'i.o ex tincti va. diz-se a des
oneração de obrigação cujo cumprimento 
não foi exigido. Ella aproveita. tanto quem 
é capaz como quem é incapaz. 

Art. Não se póde renunciar antecipada
mente á presc1·ipção. A renuncia só é valida 
depois de passado o lapso do tempo para 
prescrever. 

Art. A renuncia. não póde, com tudo, sei• 
foit:.t em prejuizo de terceiros, pelo que o 
credor ou quem tiver interesse que a pre
scripção se torne ofl'ectiva póde fazer va
lel-a. 

Art~ O juiz não póde suppt'ir a prescri
pção não allegada ou invocada pela parte. 

Art. A p1·escripção não corre contra os 
menores de 14 annos, loucos e surdos-mudos 
sem educação. 

Art. Depois da idade de 14 annos, a. pre
sc1•ipção corre contra os menores, salvo, po
rém, a responsabilidade do pae, tutor ou 
curador, por perdas e damnos. 

Art. Tambom não corro-a prescripç.io : 
1°, entre casailos não sopa1•ados judicial

mente; 
2°, entre menores e interdictol e seus tu

tores ou curadores, emquanto durar a tu
tela ou curatela ; 

3°, entre menores o seus ·paes, emqnanto 
durar a. representação destes ; 

4°, contra os que estão aus::mte3 em servi
ço federal ; · 

5°, contra os militares em serviço de 
guerra. 

Dosp1·azos 

Art. O prazo da prescripção conta-se 
desde o momento em que a prestação se tor
na exigível. 

Art. Completo o prazo da. prescripcão, 
fica exonerado o devedor sem distincção da 
boa ou má fé. · 

Art. A acção pessoal, salvo os casos em 
que se estabelecer prescripção especial, pro
screve no fim de 30 annos . • 

Art. A divida garantida por hypotheca 
proscrevo ao tempo em que proscreve a 
obrigação principal. 

Art. Prescrevem no p1•azo de um anno : 
1°, a~ divida<.! de estalagens, hospedarias, 

casa.<.1 de pasto e açougue ; . 
· 2°, os vencimentos do trabalhado1· ou de 
qualquer official mecanico ; 

3°, os salarios de c1·iados que servem por 
moz · 

4°, 'a acção por vicios redhibítorios. 
Art. P1•escrevem no lapso de dous annos : 
I O , a 1•etribuição dos professo1·as e mestres 

particulares, que1· ensinem por mez, quer 
por anno; 

2°, a retl'ibuição dos medicos e cil•m•giões 
por suas visitas ou ope1·ações ; 

3°, as dividas de negociantes pelas vendas 
provenientes de mercado1•ias ás pessoas que 
não compram para. fim commercial ; 

4°, os emolumentos dos procuradores ju
diciaes, o os honorarios dos advogados ; 
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5°, os s1,larios dos criados que servem po-;• 
um anno; 

6º, a obrigação de rcpaiação civil por in-
ju-'ia verbal ou por 03'.)l'ipto, ou do <famno 
causado por animal ou p:li' pessoa po1• quem 
é o devedor respon,avel ;_ 

7°, a ob1·igação de rcp3,1•a1• o damno por 
l:limples quebra de postura municipal ; 

8°, a reclamação por lesão na partilha 
arnigavel ou ,judicial. 

§ 1.0 A p,·osc:ipção das visitas dos mcli
cos o cil'u1'giões, seguidas e relativas á me3-
ma pes.wa o rnolestia. ,+ col'/e de,;;de o dia da 
ultima visita ; e a das visitas avulsas desde 
o dia em que cada. uma é füita. 

§ 2. 0 A prescripção dos emolumentos dos 
p·.•ocuradores judiciaes e a dos honora1·ios dos 
advogados col'l'e desde o dia em que se pro
ferie sentença final em que se p;•aticou o 
acto raspoctivo, sendo esto- avulso. 

§ 3. 0 A_prescripção dos salarios do cl'iad:J 
cori·e desde o dia em que sahe ello da cas'.1 
do amo. 

Al't. P1·escrJvem pelo lapso de quatro 
annos : 

l º, a acção de nullidadc do acto por erro, 
vio'.encia e dólo, desde que a violencia haja 
cessatlo, e dólo e eri'Q hajam sido conhe
cidos ; 

2°, ·a acção dos credorJs p:i.ra }lediram a 
revogação do acto celebrado pelo doveior 
po1· f,•aude, ou simulação fraudulenta; 

3°, a acção do filho reconhecitlo contra o 
reconhecimento feito por quem se disse seu 
pae, desde que haja o filho chegado á maio
ridade. 

Art. P1·escrevom por cinco annos : 
I O , as lJOnsões alimenticias ; 
2°, os alugti.:iis de pradios rusticos ou ur

banos ;, 
3°, os juros ou prestação que se devem pa

gar por anno, ou cm prazo mais cul'to ; 
4°, a acção de indcmnisação por facto illi

cito. 
Da i~iterrupçiío da prcscripçiío 

Art. A p:escripção intenompe-ss : 
1°, pcll' citação feita ao devecifü• · ou po;,• 

p1•otcsto judicial intimado ao devedor ; 

2°, pJl' qualque1· a{:to judicial l):aticado 
pelo c,·edo;: ; 

3°, pelo 1·.:iconhccime:1to exl)<"eScJ·) por pa· 
lavras ou pJi' escrip\o do dil'eito da p3ssoa 
a que a prescripção pólo pi·ejudicar, ou por 
factos de que se deduza tal :,·oconhecimento, 
como o pagamento du Ju:os ou de parte do 
capital. 

Art. Si a citJ.ção mencionada no a1·tigo 
antece !.ente ffü• annullada por incompeten
cia ou vicio tle fónua, deixa :á do p :oduzir 
o seu elfeito si a nullidade fcL' sanada dent;·o 
de um mez, contado desde o dia em que o 
devedor fór legalmente raconhecUo. 

Art. As causas quJ intor.i.·ompem a pl'e
scripção em relação a um dos devedores so
lidal'ios a interrompsm a respeito dos outros 
co- devedóres. Assim tambem a prescripção 
rec1uel'ida por um dos credores solidarios 
aproveita aos co·credores. 

Art. Si o credor, consentindo na di vi,;ão da 
divicla em relaçã.o a um dos co-devcdo.res, 
exigir deste só a pa1·te que lhe cabe, a p,·e
scripção nio se haverü, por interrompida em 
rela,.,ão aos outros co-devedorcs. 

At'.t. A acção movida por hm.·deiros de 
co-credor solidario não inter1·ompe a pre
scripção cm beneficio dos ma0 cJ-herdeiros 
e não inte,•rJmpe em relaçao aos outros 
cJ .. credores sinão na parte que o herdeiro 
autor tenha no credito. 

Art. A acção movida contra um dos her
deiros do co-devedor solida.rio nio interrom
pe - a prescr ipção - a respeito dos 1!'.1·ª:Ís 
co-herdeiros ; e não a interrompe smao 
quanto á parte que o herJeiro accionado tem 
na divida soliclaria. 

Art. Sendo indivisível a obrigação, a in
torrupção da. prescripção foita à um do,s in
terossa.dos aproveita aos outros. 

Art. A acção proposta contia o <J,ovedor 
principal interrompe a prescripção contra o . 
fiador ~ mas a que fôr proposta contra c.,te , 
não intorrompe a. obrigação da.quelle. 

Art. A presci•ipç:í.o inter·rompi:la. começa 
a coner de novo. 

\ 
Antonio José Rodrigues Torres Neto, rela-

tor. - F. 1.'olentino. 
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VOTAÇÃO 

l>A 

PRELIMl~AR DO Ol~ORCIO E oo·s ARTS, ~, A 211 OA VARH G[RAL 

PRIMEIRA 1mt1NlÂO EXTRAORDINARIA EM 19 
DE NOVEMBRO DE 1901 

(Presidenoia do Sr. Seabra) 

. A's-3 horas da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Roméro, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Anisio de Abreu, 
Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo 
de Hollanda, Teixeira de Sá, José Monjar
dim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Guima
rães e Ri vada via Corrêa ( 18) • 

Faltam os Srs.: Araujo Góes, sem causa 
participada, Azevedo Marques e Hermene
gildo de Moraes, com causa participada (3). 

Dos convidados pela Commissão compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Li.ma Drum
lnond, M. F. Correia, Salvador Moniz, Soli
donio Leite e Fabio Leal. 

E' lida o sem debato approvada a acta 
da reunião anterior. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA . 

Votação da preliminar do divorcio e dos 
arts. 97 a 217 da Parte Geral, com parecer 
do Sr. Frederico Borges sobre as emendas 
apresentadas ao~ mesmos artigos. 

O Sr. Presidente - A primeira 
parte da ordem do dia começa peln, votação 
sobre a preliminar do divorcio. 

_Sinto necessidade de dar aos meus colle
gas de Commissão uma explicação. Não será 
pessoal, porque o regimento prohibe, mas 
8erá uma especie de satisfação aos colleg;;i.s 
_0om relação ao meu voto nesta materia. 

Foi apresentado na Gamara dos Deputados, 
um projecto de divorcio, e nominalmente 
votei a favor. 

Fiz parte da Commissão do Codigo Penal 
e nelle se admittiu o divorcio em duas hypo
theses: no caso de lenocfoio e no caso de 
prisão de um dos conjuges por 30 annos, e 
votei '.1-inda 'a favor desta disposição. · Quer 
o Cod1go, J?Orém, quanto á esta dispàsição, 
quer o proJecto, foram desprezados, e:1hirani 
por grande maioria na Gamara. 

Ora, o direito da familia tem por base o 
casamento, e o instituto do divorcio é funda
mental no casamento.Si nós levarmos daqui 
o instituto do divorcio approvado e a Ga
mara o recusar, bem se comprehende que 
se tem dado assim um golpe profundo em 
nossa obra. Sou legislador, e, como tal, 
não tenho o direito de collocar os meus sen
timentos acima dos sentimentos da patria, 
manifestados por e&sas reclamaçõe, aqui 
vindas contra o divorcio, como por outras 
por mais de uma vez.- feitas, contrarias a esse 
instituto. · 

Nestas. condições, mantendo as minhas 
idéas a respeito da mataria, nias não tendo 
o direito de forçai-as, vou votar contra o' 
divorcio, certo de que elle não encontrará. 
abrigo na Camara, porque sondei a opinião 
de varios Srs.Deputados e vi que não chegou 
ainda o tempo do divorcio. 

Não queiram VV. EEx. vêr contradicção 
de minha parte. 

UM SR. DEPUTADO-Pelo contrario, isto é 
de verdadeiro estadista . 

O Sr. Lima Drummond (pela 
ordem)-E' grave a questão que o obriga a 
usar da palavra. 
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NãÔ poude comparecer á reunião de hon
tem porque se retirou tarde e fatigado da 
Côrte de Appellação, de que faz parte. 

Teria,. entretanto, com a energia da von
tade dominado os desfallecimentos physicos, 
si, porventura, não soubesse de antemão 
que o illustre Sr. Anizfo de Abreu não re
sponderia ás observações adduzidas pelo ora
dor na sessão ante1·ior. 

Sabia que S. Ex. não occuparia mais a 
attenção da illustrada Commissão. 

Foi, porém, surprehendido quando leu 
hoje, no Diai·io do Congresso, o discurso por 
S. Ex. proferido hontem , cm que affirmou 
que o orador havia citado em falso. 

Lamenta a ausencia do Sr.Anisiodc Abreu, 
mas S. Ex. , de certo, lerét no Dia rio do _Con
gresso as considerações que vae fazer, no 
sentido de demonstrar que S. Ex. foi facil 
na sua accusação. . 

Disse, quando fallou pela primeira vez,q ue 
tinha em auxilio da these que sustentava a 
palavra autorizada de Portalis, pae. 

Disse, então, que Portalis, perante o con
selho de Estado de França, declarára desco
bril' na facilidade do divorcio -com o rom
pimento do vinculo uma das causas da des
moralização social. 

Estas palavras de Portalis, pae, são cita
das textualmente no livro classico deGlasson 
Le, mariage ci'IJiZ et le di'IJorce e· tambem po
dem ser facilmcn te encontradas pelo . Sr. 
Anizio de Abreu no 2° volume, _pag. 58 do 
archivo da discussão do Codigo Civil Fran
cez, perante o conselho do Estado. 

Citou Portalis, assim como Planiol, para 
demonstrar a seguinte these: a decretação 
do divorcio nos povos latinos é o abuso do 
divorcio. 

Termina lamentando, mais uma vez, que 
o Sr. Anizio de Abreu não esteja present.e. 

Procurei saber a sua opinião, e S. Ex. re
spondeu-me nestes termos : « Continuando 
ainda doente e não podendo, por esta ra
zão, comparecer ás sessões da Commissão es
pecial encarregada de interpôr parecer sobre 
o Projecto do Codigo Civil, rogo-lhe a fineza 
de declarar que, caso estivesse presente; 'IJO
taria a favor da emenda que manda consagrar 
no Projecto a dissolubilidade do vinculo. 'l.'ra
ta-se de uma qi,estcio importante e na qual de
sejo que a minha opinião seja c·onhecida.» 
Consulto á Commissão si devemos ou não 
apurar esses votos. 

São votos conhecidos, é uma questão do 
princípios; creio que podemos apurar esses 
votos, que os autores delles procuraram 
tornar claro. (!Jfüito bem. Apoiados.) 

A Commissão resolve por unanimidade 
que devem ser contados os votos dos Srs. 
Azevedo Marques e Hermenegildo do Moraes, 
ausentes. 

o SR. PRESIDENTE - Vou pôr a votos a 
Preliminar do div"orcio. 

O Sr. Luiz Domingues (pelo: 
orde,m) - Vou aproveitar-me de alguns mi
nutos, que o Regimemo concede aos membros 
da Commissão para justificar o meu voto. 

Tenho o divorcio como uma consequencia 
irrecusavel da secularisação do casamento. 

Só a fé da indissolubilidade do sacramento 
pôde explicar e manter a indissolubilidade 
do easamento. Fóra des~a preoccupação reli· 
giosa, que a Constituição não permitte ao 
legislador, ha situações no casamento, cuja 
solução unica é o divorcio. 

Decretado o casamento civil, Perrone, 
grande theologo, conside1·a o- .divorcio uma 
necessidade social iudeclinavel. E Ventura 
de Raulica, out1•0 grande padre da Igreja 
Catholica, nega ao Estado o direito de re
cusai-o. 

Basta ao orador, po1•ém, que essa slia expli
cação seja publicada noDiario Of(icial. (Muito 
bem ; muito bem.) Tambem não tenho o divorcio como a· 

dissolução da familia. Como hontem disse 
O Sr. Presidente - Antes de sub- muito bem o nosso douto collega Sr. Ani.zio 

metter a votos a Preliminar, tenho de fazer de Abreu, que tanto nos -lisongeou com os 
uma consulta á Commissão. seus talentos e os seus estudos, o divorcio 

Esta Preliminar era de tal ordem, que eu já suppõe a fami.lia dissolvida. Nada mais 
deveria conhecer a opin;ão de todos os mero- elle faz do que declarar de direito extiocto 
bros da Commissão. O nos30 honrado col- · um vinculo que, de facto, extincto est,í. e 
lega e amigo Sr. Dr. Azevedo Marques roa que ninguem vê, ninguem sente, os proprio.'l 
tirou-se para S. Paulo, por doente, e eu conjugas não tomam a serio e, o que é mais, 
mandei-lhe convidar, por telegramma, para ninguem, muitas vezes mesmo, concebe 
comparecer e votar, respondendo-me S. Ex. como elle ainda possa subsistir. 
nestes termos : « Pretendia seguir hontem, Entretanto, o instituto tem encontrado 
porem reappareceu febre ; medico p1·ohibe ; resistencia muito séria na familia brazileira 
sinto não poder votar contra o dfoorcio. Sau• e no voto da Camara e do Senado. 
daçôes.-Azevedo Marques.» Nós somos uma Commissão para dizei• 

O Sr. Dr. Hermenegildo de Moraes tam- sobre um trabalho que vai ser julgado pela 
bem está doente e impossibilitado de compa- Cama.ra, e todos sabemos de antemão o seu.-ti-
recer aos trabalhos da Commissão. mento da Camara a respeito. Retocar a bella, 
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obra do eminonte jul'isconsulto Sr. Clovis 
Bevilaqua, sabendo, com certeza, estatística 
feita, que não vingará o instituto do d,ivo,·
cio, é perder tempo e trabalho, o, om con
sciencia, não estamos aqui para isso. 

Eu, poe comeguinte, entendo que devemos 
manter o Projecto qual está, mesmo para 
evitai• os retoque, e modificaçõ~s a que a 
approvação do divoecio havia de obrigttr. 

E, oxactamente, pedi a palavra para que 
fique consignado que. o meu sentimento a 
respeito do divorcio continüa es~e que acabo 
de externar. 

Já o externei na Camara, e com esta cir
cumstancia: em vespera de eleição. 

O SR. SA FREIRE-E o Maranhão elegeu-o; 
pJrtanto devo "\'otar a favor do divorcio. 

0 SR. LUIZ DOMINGUES -Alludi a e3sach·
cumstli.ncia, não para dize,· que a minha 
eleição foi feita sobre esse thema, mas para 
mostrai• a convicção, que nutro de3de aquella 
occasião, de que o div-orcio é, muitas vozes, 
a soluç..1.0 unica para certas situações da fa
milia, constituída fóra do catholicismo. 

Acceitamlo, por conseguinte, o Projocto tal 
qual está, eu, entrot3.nto, votarei na. Camara. 
pelo divorcio, embora c:mtra a emenda do 
Sr. Adolpho Gordo, porque, apcza1• do bello 
talento do il!ustre deputi.!.do por S. Paulo, 
pela amplitudo com quo fol redigida, longCl 
de servir, parece-me que p,·ejudica a causa 
do divorcio, pois muitos dos argumentos 
aqui offerecidos contra o instituto resultam 
da redacção da sua emenda e da elasticidade 
que S. Ex. deu ao instituto. 

Feita esta declaração, vota.l'ei para que se 
mantenha o Projocto tal qual, sem renuncia 
do meu voto que, na Camara, será pelo cli
vorcio. (Miiito bem.) 

O sr: José Monjardim -(pela 
ordem)-Sr. Presidente, sendo absolutamente 
contrario á iM'"ituição do divorcio, sou for
çado a explicar o meu voto, em vista da de
claração que acaba. ele ser feita. pelo meu 
nolJre e distincto collega., o Sr. Luiz Do
mingues. 

Não sou suggestionado polo sentimento re
ligioso a manter a indissolubilirlade do laço 
conjugal. 

Mesmo no tei•reno jul'idioo, ainda consido
rando-se o ca~amento civil um contracto, 
trata-se de um conteacto sui generis. 

Assim sendo, as leis que regem o casa
mento civil não são as que regem os con
tractos communs. 

Portanto, neste terreno mesmo, mantenho 
o meu voto, absoluta.mente contrario ao di
vorcio. (Muito bem.d 

O Sr. An.izlo de Abreu (pela 
ordem) não estava p1•e1ente no começo da 
sessão o por isto não ouviu a3 palavras com 
que o Sr. Dr. Lima Drummond pretendeu 
justificar-se do uma supposta aggressão a 
proposito da citaÇ<'ío de Portalis. 

Não accusou ninguem. O que disse foi cjuo 
ouviu inYocar-se a op'nião de Pol'talis para 
ju,tificar a prefel'encia. dn. sep:.tração de 
corpos sobre o divorcio, quando tal nfo é a 
opinião delle. · 

E' muito simples restab::ilocrr a verdade. 
Trará amanhã os archivos da discussão do 

Codigo f1•ancez e demonstrará então que é 
verdadeira a opinião que o oradoe attribuiu 
a Porta.lis. 

Foi info:·mado de que o Sr. Lima Drmn
mond dissera. que o oradol" foi facil. Si pecca, 
nã.o é do cerio pela facilidade de suas opi
niões, que só se formam depois de maduro e 
reflectido exame. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Vou pôr a 
voto.; a. que;tão pr3liminar do divorcio. 
Acho que a questão pelo sim ou nero pre,ju
dica. Si se approvar o divorcio, então porei 
a Yotos as emendas que ha a ro,peitJ dos 
caso.J em quo elle se admitte, começando 
pela do Sr. relator. 

Vai-se proceder á chamada para a vota
ção da preliminar. 

Ro3pondem sim, approvado o divorcio, 
os Srs. Sá Peixoto, Al'thúr Lemos, Anisio de 
Abl'eu, Camillo de Hollanda, Sylvio Romero, 
Sá Freire, Herm(megildo de Momos o Bene
dic\o de Souza ( 8 ). 

Respondem nffo, rejeitando o divorcio, 
os Srs. Luiz Domingues, Fredorico Borges, 
Tavares de Ly1•a, Teixeira. de Sá., Se:tbra, 
José Monjardim, Oliveira Figueiredo, Aze
vedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Gui
marães, Francisco Tolentino e Rivadavia 
Correia ( 12 ). 

O Sr. Presidente -Foi rejeitado 
o divorcio }Jor 12 votos contra 8. Faltou 
apenas o voto do Sr. Araujo Góes, que não 
está presento, mas nã.o influo isto no resul
tado. Vamos votar agora. os arts. 97 a 217 
,Ia parte geral o as em 1ndas apresentada':! 
aos mesmos artigos. 

O Sr. Ft•ederico Borges ( pela 
ordem) -Pensa que convida submotter á 
votação, em primeiro logar, o substitutirn 
do Sl'. Torres Neto. 

o SR, PRESIDENTE - Ha um substitutivo 
do Se. Torres Notto que vem impresso no 
fim do parecer. O Sr. relator, consideran
do-o como um todo articulado, não quiz des
enrolal-o em emendas para collocar como 
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artigos ; considerou-o como um todo, Portan
to, a Commissão ou acceita o substitutivo 
ou recusa. 

Pos~o a votoi, é 1•ojoitado o substitutivo. 
O SR. PRESIDENTE - Aos arts. 97 e 98 

não foram apresenladas emendas além das 
do substitutivo rejeitado. 

São approvados os arts. 97 o 98 do Pro-
jecto. · · -

E' ªl?Pr?vado o art. 99 tlo Projecto, fican
do pr0Jlld1cada a emenda suppressiva do Sr. 
Coelho Rodrigues. 

o SR. PRESIDENTE - Vai-se votar o ar
tigo 100 do Projecto, ao qual apresentaram 
emendas os Srs. Coelho Rodrigues, Andeade 
Figueira e Frederico Borges ( relator ). 

O Sr. Alf"t•edo Pinto (pela ordem) 
- Sr. p1•esidente, entre as emendas ha uma 
do Sr. Coelho Rodrigues que me parece 
condensar todas as idéas, quer do Pm
jecto, quer da emenda do Sr. Andrade Fi
hueira e do ·nobre relator. Assim, proponho 
prcforencia pai-a a emenda do Sr. Coe
lho Rodrigu!ls, menol êtS palav1•as - de que 
possam resiiltm· obri!Jações 1·eci1n·ocas entre 
as partes. 

o al'tigo ficará assim redigido : 
« As pessoas absoluhmente incapazes de

vem ser representadas por seus paes, tutores 
ou curadore3 em todos os actos jurídicos, e 
as relativamente incapazes nos casoa decla· 
rados na parto especial.» . · 

Na parte especial se regular,t a rep1•esen-
iação dessas pessoas. . 

Creio, portanto, que já póde ficar prompta 
a redacçâo, acceitando-se a emenda do Sr. 
Coelho Rod1•igues com a suppressão daqucl-
las palavras. · 

Ü SR. PRESIDENTE - Vou pô1· a votos a 
emenda do Sr. Coelho Rodrigues com a 
modificação apresentada pelo Sr. Alfredo 
Pinto. 

E' approvada a emenda substitutiva do 
art. 100, assignada pelo Sr. Coelho Ro
drigues, com a modificação proposta pelo 
Sr. Alfredo Pinto, prejudicados o addi
tivo do relator e a emenda do Sr. Andrade 
Figueira. 

E' approvado o art. 101, depois de rojei
tada a emenda suppressiva do Sr. Coelho 
Rodrigues. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro
drigues mandando substitui!' na secção I, 
( epigrapho aos arts. 102 e seguintes) aspa
lavras - Vicios de vontade - por estas ou
tras - Vicios de consentimento, 

o SN.. PRESIDENTE - Vai-se votar o artigo 
102, que diz : . 

« Art. 102. Os actos juridicos podem sei• 
annullados, quando as declarações de von
tade houverem sido foitas por erro substan
cial.» 

A este artigo oJTereceram emendas o Sr. 
Julio dos Santos, ó relator e a Faculdade 
Livre de Direito de Minas. 

O Sr. Frederico Borges -
Devu declarar á Commissão que, no meu 
parecer primitivo, eu havia acceitado a 
emenda do Sr. Julio dos Santos. · 

A discussão po,,.rterior veio mo,lificar o 
meu juizo e entendo que o Projecto deverá 
ser acceito com as emendas offerecidas· pelo 
conselheiro Andrade Figu:}ira, com a molli
ficação que então oJforeci e que consta do 
parecer. 

O S1•. Jullo dos Santos - ( pela 
ordem)- Sr. presidente, a emenda a que se 
refere o illustre relator tende a substituir' 
quatro antigos, os a1•ts. 102, 103, 104 e 105, 
condensando em poucas palavras o pensa
mento destes quatro artigos. 

A emenda não é minha, devo decla1•ar, é 
de Da.lloz, ~o seu repertorio de jurispru
dencia. 

O Sr. Presidente-A- Commissão 
acaba de oüvir o autor da emenda explicar 
que a sua emenda é a substitutiva dos 
arts. 102, 103, 104 e 105. O relator. susten
tou a sua opinião. Si ninguem reclama, dou . 
como rejeitada a emenda, de accordo oom a 
opinião do relator. · 

E' rejoHa.da a emenda suppressiva. do Sr. 
Julio dos Santos e approvado o art .102, pre
judicando a emenda da Faculdade de Direito 
d_e Minas. 

O Sr. Presidente - Vai-se votar 
o art. 103. 

O Sr. Frederico Borges -
Pede preferencia para o seu substitutivo, 
consubstanciando a idéa do art. 103 o da 
emenda do Sr. Andrade Figueira. 

E' approvada a emenda substitutiva do 
relator, ficando prejudicados o artigo do· pro• 
jecto e as emendas do 81·. Coelho Rodrigues 
e da Faculdade Livre de Minas. 

E' approvado a art. 104, depois de rejeita
da uma omemla da Faculdade Livre de Minas 
Geraes. 

As emendas elo Sr. Andrade Figueira e 
da Faculdade de Minas ao art. 105 são re· 
jeitadas, ficando a.pprovado o artigo do Pro• 
jecto, · ' 
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E' annunciada a votação do art. 106. 

O Sr. Presidente- Dá como rejei
tadas as emendas suppressivas dos Srs. Coe
lho Rodrigues e Andrade Figueira, se não 
houver reclamação. 

Havendo reclamação, _procede-se á cha
mada e verifica-se não haver maioria abso
luta pro ou contra, por ter obtido a emenda 
10 votos favoraveis e seto contrarias. Fica 
addiaci.a a votação desta emenda por falta de 
numero regimental. 

O Sr. Teixeira de Sá ( pela or
dem - Sr. presidente, penso que V. Ex. 
devia submetter a votos a emenda que -pro
põe que a materia deste artigo seja collo
cada no capitulo que trata de prescripção 
extinctiva. 

O Sr. ·Presidente- O Sr. Tei
xeira. de Sá propôe que seja. submettida. a 
votos a emenda da Faculdade Livre de 
Direito do Estado de Minas Geraes, que 
propõe que a ma.teria deste artigo figure 
no capitulo que trata de prescripção ex
tinctiva, 

Póde parecer á primeira vista que, não 
tendo a Commissão resolvido a respeito da 
suppressão ou não do artigo, o adiamento da 
votação implique no adiamento da votação 
dessa emenda. 

Mas, a Oommissão póde entender real
mente que este assumpto deve ser tratado no 
. capitulo que trata da prescripção extincti:va 
o, assim vou sübmettor a votos a emenda 
apresentada pela Faculdade Livre de Direito 
do Estado de Minas. 

O Sr. Luiz Domingues (pela 
o,·dem) - Sr. Presidente, desde que o mo
tivo da suppressão do artigo está no facto 
delle não se achar devidamente collocado, 
votarei pela, emenda que propõe a · trans
posição. 

O Sr. Alf'redoPinto (pela ordem) 
-Sr. P1•esidente, desde que acho que esta 
mtLteria não devo ser iucluicla no Oodigo, 
tanto C[Ue votei pela suppressão do artigo, 
como hei de agora votar para que ella seja 
collocada ou não no capitulo que tra,ta da 
pre$cripção i 

O Sr. Pre§idente-V. Ex. votará 
contra. 

O Sr. Alfredo Pinto-Uma vez 
que so tinha adiado a votação por falh de 
maioria absoluta, entendo que, sobre a ma te
ria, devíamos tomar uma deliberação depois 
que aqui se yer1ficasse a maioria da Commis-

. , .., , .. .;;,.., 

são, porque a maioria pode1·â resolver · sup
primir o artigo, ao passo que consignar esta 
disposição na parte sobro p1•e3cripção, como 
para a Faculdade Livre de Dlreito do Estado 
de Minºas, dá o seguinte resultado; é que nós 
admittimos implicitamente a disposição. 

O Si•. Salvador Moniz (pela · 
Qrdeni)-Sr. Presidep.to, penso que não ha 
inconveniente algum em votar-se a emenda 
que propõe que a materia do art. 106 seja 
transferida para o capitulo que trata da 
presc1•ipção extinctiva. 

Quando se tratar deste ca1Jitulo a emend.i 
suppressiva da materia contida no artigo 
poderá ser reproduzida. 

Então se poderá tratar de saber si a ma
teria desse artigo é ou não de direito sub
stantivo. 

Si de direito substantivo, póde ser incluída 
no Coligo , si de direiGo adjetivo, não, por
que a isso se oppõo a Constitu'ição. 

A meu ver, não está prejudicada a emenda 
da Faculdade Livre de Direito do Estado do 
Minas. 

Eu pediria mesmo, Sr. Presidente, a re• 
consideração do voto da Commissão sobro 
esta parte, sem projuizo da emenda da Fa
culdade Livre de Direito. 

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem)
Sr. Presidente, no intuito de conciliar as 
opiniões divergentes e evitar assim difficul
dades na votação deste parecer, proponho 
que seja de novo snbmettido a votos o 
art. 106. _ 

Tono.o a Oommissão se dlvidido em dous 
grupos, um que pretende a, suppressão µo 
artigo, e outro que o acceita, para collocal-o 
no capitulo relattvo á prescripção, proponho 
a rejeição desde logo do artigo, ficando li
cito àquelles dos membros da Commissão, 
que fizerem questão de renovar a materia 
delle, reprorluzil-o, como emenda em occasião 
opportnna. _ 

O Sr . .:iosé ~lon_jardim (pela 
oi-dem) - Vou modificar o meu voto, do 
accordo comas razões que acaba de oxpender 
o meu illustre collega Sá Peixoto. 

Votarei pela suppressão, afim de que esta 
Commissão resolva em tempo opportuno, si 
deve ou não renovar a mesma disposição. 

O §r. Frederico Borges (pela 
ordein)-Sr. Presidente, não sei que destino 
V. Ex. o aquelles que pensam que esta 
materia di}ve ser supprimida darão ás 
emendas apresentadas pelo Sr. Coelho Ro
drigues e pela Faculdade Li vrO' de Direito,; 

;,Í 
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O Sr. President.e-SiaCommi.ssão 
julgar que se deve supprimir o artigo, essas 
emendas ficam prejudicadas. · 

Vou de novo tomar os votos dos honrados 
membros da Commissão sobre a emenda 
suppressiva do art. 106. · 

O Sr, Luiz :Domingues (pela 
ordem)-Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. 
que não considerasse prejudicada a emenda 
relativa á transposição . da ma.teria do 
art. 106; .pediria que V. Ex. submettesse a 
votos. 

UMA Voz-E' melhor isto, do c.1ue a retra~ 
ctação. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - Desde que a 
emenda seja acceita, o pensamento da Com
missão fica accentuado,' isto é, de que se 
deprehende que a disposição deve apenas 
ser deslocada. 

O Sr. President.e-Devo primei
ramente observar que podemos modificar o 
nosso parecei· até o momento de ser apre
sentada a ultima redacção. 

Digo isto, porque ouvi o seguinte aparie, 
quando fazia as ~uas observações o Sr. Luiz 
Domingues: « E' melhor is to, do que a rotra
ctação ». 

O Sr. Lui;i: Domingues pede para que so 
'vote a emenda da Faculdade de Minas, pon· 
derando que alguns Srs. membros da Com
missão entendem que esta materia não ostá 
bem collocada nesta parto, e sim na parte 
relativa á prescripção. 

o SR, ALFREDO PINTO-Ahi é quo fica 
mal. 

O Sa. PRESIDENTE-Parece-me que, tlesde 
que se votar pela supprossão do artigo, des
apparecein as duvidas e fica approva~a e.,sa 
emenda apresentada. Desde que houve quem 
se manifestasse nesse sentido, vou pôr a 
votos, em primeiro logar, a suppressão, 

Posta a votos a -suppressão do art. l06, é 
approvada, contra os votos dos Srs. Luiz 
Domingues, Frederico Borges, Camillo de 
Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Romero e 
Benedicto de Souza, ficando annullada a vo
tação anterior. 

O Sr. Presidente annnncia a vo
tação do art. 107. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem)-Sr. PrJsidente, ·no parecJr primi
tivo fiz menção de uma emenda do meu il
lustre colloga, o Sr, Julio Santos, propo1L.o 
a suppressào do art. 107. Disse eu, então, que 
sem duvida S. Ex. fazia a emanda por consi
dorar, como o Sr. Torres Net_o, que, dada a 

falsidade, ha antes simulação do que erro. 
Então não vi inconveniente na suppressão, 
ma.s dopais me pareceu mais conveniente 
conservar o artigo. 

Faço esta declaração, porque no impresso 
:ficou- supprimida a emenda do Sr,. Julio 
dos Santos. 

O Sr. Julio dos Santos (pela 
oi•dem) -Sr. Presidente, offectivamente esta 
emenda-tinha sido acceita pelo relator em 
seu parecer e agora não figura aqui. 

A razão por que pedi a suppressão do 
art. 107 não é só porque tenha lagar a si
mulação, mas porque a doutrina não é vor·· 
dadeira. 

Devemos notar que este artigo está sob a 
epigraphe-Erro e ignorancia; - onde não 
pôde estar. Uma falsa causa póde esta:r ex
pressa no contracto de accordo com os con
tractantes o não haver e1'ro nisto. Imagi
nemos que um contracto de l1ypotheca men
ciona um omprestimo como feito, quando, 
no emtanto, este contracto vae apenas ga
rantir um empresümo. Aqui não ha erro 
sobre a cousa ; ha a falsa causa, mas o con
tracto prevalece. 

Portanto, a ter-se de admittir o art. 107, 
a redacção não deve ser esta e sim a que 
foi proposta pela Falcudade de Minas. 

Don esta explicação porque S. Ex. suppõe 
que offereci a emenda só para desclassificai•; 
mas não, apresen.toi-a por entender que a 
doutrina é falsa. 

·o Sr . .Clovis Bevilaqua ( pda 
orde1rp ) -Sr. Presidente, direi muito poucas 
pala.nas, porque creio que nãó é preciso 
alongar-me. 

No projecto falla-se em falsa cousa, sob a 
epigraphe - Erros - porque é, incontesta
velmente·, uma das· modalidades do erro, 
p:>l'qne ha discrepancia entre a vontade real 
e a declarada ; e toda a vez que ha essa dis
crepancia, é porque interveio vicio da von
tade. · · 

Dizer-se - falsa cousa-ou cousa 01•rada
importa no mesmo. 

Si o projecto empregou a expressão-falsà 
cousa - é porque encontrou-a já no nosso, 
dit'eito e ha no direito romano disposição de_ 
que este artigo é copia quasi que litteral, 
e em que se diz fato (apartes), e a. Faculdade 
de Minas, interpretando o a rtigo do Projecto, 
procurou- dar a mesma explicação, como se 
vê do relatorio. 

Posto a votos, é approvado o art. 107 do 
projecto del)ois de rejeitadas a~ emendas. 

E' posto a votos e approvado o art. 108 . 
sendo rejeitada a emenda da Faculdade Livre 
de Minas, 
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São postos a votos e approvados os arts. 109 
e 110, sendo rejeitadas as emendas apresen
tadas ao primeiro destes pelo Sr. Coelho Ro
drigues e pela Faculd:i.dc de Minas. 

Posto a votos o art. 111, é approvado com 
a emenda do Sr. Coelho Rodrigues, que 
accrescenta a palavra - proposital - depois 
da palavra silencio, sendo rejeitada a emenda 
da Faculdade de Minas. 

E' approvado o art. 112 do projecto, depoi8 

de rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro· 
drigues. 

O Sr. Presidente - Vou pôt• a 
votos o art. 113, com a emenda addltiva do 
relator. 

O Sr. Frede1~ico Borges ( pelll 
01·dem) - Ha um erro no avulso : em vez 
de« accrescente-se depois da palaVl'a - re
presentado, estas outras : o pi·oveito colhido»; 
deve ser : « a restituir o provii'.tJ colhido». 

Devo tambem accrescentar que a eate ar
tig.J foi apresentada uma emenda do Sr. Dr. 
Tor1•cs Neto e que não a mencionei, por ter 
S. Ex. apresentado depois substitutivo geral 
e pela razão que já dei no parecer primitivo. 

O SR. PRESIDENTE - A este art. 113 
apresentou o Sr. conselheiro Andi•ado Fi
gueil•a a seguinte emenda : 

« Substitua-se o ultimo p:ii•iodo pelaq se
guintes palavras : - Sómente para o effe:"to 
de i·espomler este civilmente até a concun·ente 
quantia o proveito que teve. - Andrade Fi
gueira. » 

E' approvada esta emenda do Sr. Andrade 
Figueira, cont1•a o voto dos Sl'il. Frederico 
Borges, Teixeira de Sá o Sylvio Romero. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - Entende que não 
fica prejudicado o ultimó período do a1•tigo 
do projecto com a approvação da emenda do 
Sr. Andrade Figueira. 

o SR. FREDERIGO BORGES - Diz que a 
emenda do Sr. Andrade Figueira não é mais 
do que a reproducção do pensamento de uma 
emenda do Sr. Torres Noto, a que se 1•efe
riu no parecer p1•imHivo. Manifestando-se 
sol1re esta emenda fdzou esta questão que 
está dando logar a duvidas. A emenda do 
Si•. conselheiro Andrade Fig_neil'a nlo en
cerra o mesmo pensamento do a.-t. I 13, que 
dá ao representado acção regressiva contra 
o rept'eilentante clo!oso e i 1to é o essencial. 

O Sr. Presidente -Approvada a 
em Jnda do Si•. Andrade Figueira, vae-se vo
tar a ultima parte do art. 113 do p1•ojecto, 
que não ficou prejudicada e que trata ela ac
ção repressita. 

E' approvada esta ultima pal'te do art. 113, 
contra os votos dos Srs. Seabra e Benedicto 
de Souza. 

O Sr . .lH. F. Cor1•eia - Diz que a. 
Commi,:são ainda ·não se pronunciou sobre 
uma parte da emenda da Faculdade de Di
reito de Minas, · quanto á acção criminal 
contra aquelle que praticou o dolo. 

o Sn.. PRESIDENTE - E::!tá prejudicada por
que a Commissão adoptou que só para re
sponde!' civilmente o dolo obriga o represen
tado, como e>stá na emenda Andrade Fi
gueira. 

E' submott-'da a votos e approvada a so
guinte emenda substitutiva. ao art. ll4 : 

« Substitua-se o principio pelo seguinte:
Si ambas as partes tivel'!mi procedido com 
dolo, etc. - Coelho Rod1·igues. » 

Contra a emenda votaram os Srs. Frede-
1·ico Borges, Teixei1'a. de Sá e Ri vada via 
Corrêa. 

Fica pr~judicado o art. ll4 do projecto. 
E' submettido a votos e appi•ovado, contra 

os Yotos dos Srs. Alencar Guima1•ães e A1·
thur Lemos, o seguinte al'tigu adt.litivo do 
Sr. F1·ederico Borges ao mesmo art. l 14 : 

« Artigo additivo. O dolo não se presume, 
pôde, porém, ser prvvado por qualquer molo 
admittido em direlto, inclusive preaumpçõas. 
- F'rederico BJrges, relator. » 

O S1•. Sá Freire (pela !n·dem )
Sr. Presidente, eu pedit-ia a V. Ex. que 
submettesse de novo a vo•os o artigo addi• 
tivo do relator, que diz quo o dolo não so 
presume, podendo, porém, ser provado por 
qualquer modo admittido em direito, inclu
sive presumpçõea. 

Parece-mo que es~a disposição encerra. 
uma contradição. 

O Sr. Presidente - O pedido do 
nobre Deputado vae ser tomado em consi
clemção. 

Tem a palavra o hom•ado relator p:i.ra. ex
plicar o seu pensamºnto. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem. )- Não füço questão da approvação 
do artigo. 

A disposição quo nelle se verifica me 
pareco de grande utilida(le na p1·atica·. 

O SI"- Artbur LeillOS ( pela 01·

dem) - Sr. P1•esidente, o a1•tigo additivo 
estlt redigido assim : 

« O dolo não se p1•esume; póde, porém, 
ser provado por qualquer modo admittido 
em direito; inclusive p1•esumpções, » 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 127 

A' primeira vista parece que existe uma 
contradicção : « o dolo não se presume, mas 
_póde st>r provado pJr presumpções._» 

De fücto, si se tra+,a de presumpçoes com
muns, .a contradição exis-tc. Demais S'.l 

de maneira que é preciso que ella seja de
clarada, ou ant ;S, supprima-se o artigo 
porque isto está no modo do juiz applic,ir 
a loi. 

verifica que, no concerta do artigo, existe o Sr. C lovis Bevilaqua (pela 
um perigo serio: o dolo, acarretando coo- 01·dem) -Si•. Pr Js:dente, sabe V. E'x. quti 

. sequencias muito graves, suscoptiveis de esto artigo não estanl. incluido no m1u prc-
prova por simples presumpções communs. jocto. 

Si, porém, as presumpçõe~ a que se ro- Não o inclui ahi, apozar de conhecer o 
für.:i o artigo, ·são a.s de caracter legal, é pr.ncipío que é corrente, porque me pareceu 
de~necessario mencionai-as, visto que é a desnece.:sario ; ora um'.t questão de princípio 
propria lei que as estabelec.:l. a ser applíc..1.do. 

Nostn,s condições, voto pela supp1·.:issão, Realmente, a observa~ão do illustrado Sr. 
num caso, por ver o perigo, o, no outro, Deputado Ar thur. Lemos tem alguma proce-
p-lla. supel'fluidade. dencia. 

O Sr. Teixeira de Sá (pela 
o1'dem)-Pal'a mim causa. Sut'preza dizer-se 
que é um perigo que o dolo seja pl'ovado por 
pPosumpções logaes ! 

Q Sa. ARTIIUR LEMOS-P1·e13ump:;ões com-
muns. 

O SR.. TEIXEIRA DE SÁ - Presump:;ão ele 
homom, como se chama em direito. 

Em toda a parte, em todos os paizes, em 
todo o diroito, o dolo s:Jmpro se pt•ovou por 
presumpções, na ausencia do qualquer outra 
prova. 

Por conseguinte, entendo que basta fazer 
uma rorrecç,.ão ao artigo, d,t seguinte ma-· 
neira: 

«O dolo pôde sei• provado po1• qualquer 
modo admittido cm direito, inclus:vc pi•e
sumpções. 

O Sr . Sá Peixoto (pela ordem)
As palavras empregadas n:l. emenda «o dolo 
não se prJsumc, pôde, porém, ser provado 
por qualquer modo em dtreito » tornam dos
necesswias as palavras- fina3s « inclusive 
pNsumpç;õ::i;i » porque a~ prest1mpçõe:1 taro
bem são meios de provas. 

De modJ q 110 es.sas presum pçõ::is a que 
muito bem si refuriu o meu nobre e d.stincto 
collega o St·. Arthm· Lomo3, estã.o incluídas 
nas expressões j,í. usadas pelo ar:igo. 

Desde que dizemos que o dolo não se 
presume, mas prova-se por presumpções, 
parece que ha uma contradição. 

Mas vejo quo o principio é assim eJhbele: 
cido mo;;mo nos nossos class:cos ; em Coelho 
da Rocha, por exemplo. 

No proprio Codigo Commei·cial esta: elle 
as:iim consignado. 

Deve-se entencler : o dolo não se pre.mme 
de direito, não se presume pol' ·1ei, mas, em 
todo o caso, elle ha de ser provado. 

As provas para o dolo sã'J todas aquoll:is 
que o direito admitto, inclusivo a propi·ia 
presumpçio. 

Assim, o artigo deve ser entenrlido do 
s1guinte modo :- O dolo emquanto não foi• 
provado não se presume que exista; mas, 
para provai-o, as propl'ias pre.mmpçõ :1s 
servem. 

O Sr . Pres idente-Vou sujeitar 
de novo á votaç?io o additi yo do rela.tor, qu 1 
diz: 

«Artigo adtlitivo. O dolo não S) pre.mrne; 
pôde, }Jorém, ser provado por qualquJl' 
modo admittido em dii'oíto, inclusivo pre
sumpções.-Fl'cderico Borges, ro·ator.> 

E' rejeitado este additivo ao art. 114 
por ser considerado superfino, contra os 
votos dos Srs. Frederico Borges, Teixe:ra de 
Sá, Oliveira Figueil'a:lo, F. Tolontino e Riva
davia Corrêa. Eu proporia, por conseguinte, que, do 

artigo, se suppi•:missom as pabvras ftnaes 
« inclusirn p1·ofümpçõe~ », poi• serem desne-

o Sa. PRESIDENTE-O Sr. consollteiro An
drade Figueira prupõo, na epigrapho dos 
arts. 115 e seguintes, quo se sulJ.s.titua a: 

- palavra coacçiio .pol" 11iolencia. 
cessar ia.<i . 

O Sr. Teixeira ele Sá (pela or E' rejeitada esta emencln.. 
dem)-Nã,o é procJdente a ohse~·rnção que 
acabar.o füzer o S1•, Sá. Peixoto, porque di- E' approndo o art. 115 do projecto, 
zendo simplesmente que O dolo . pódo ser menos o paragrapho unico, supprlmido por 
pt·ovado por qualquer meio admitLido em emenda do Sr. M. F. Correifl., acce;ta pela. 
direito, é visto que só dispõe a. respeito da8 Commissã.o. 
provas logaes. O Sa. PRESIDENTE-Vae--se votar a emen.la 

A prova por prosurnpção é uma excopção substitutiva do Sr. Julio dos santos· ao moa
que o dll'oito ostabelocou a respeito do dolo, mo art. 1151 
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O Sr. Julio dos San-tos (pela 
ordem)-Sr. Presidente, o projecto diz deste 
m_odo: 

«Art. 115. A coacção, para viciar a von
tade, dove ser tal que inspire ao paciente 
receio , fundado de damno immineute á sua 
pessoa, familta ou bens, igual, pelo menos, 
ao que possa resultar . do acto a que é 
coagida. · 

Paragrapho unico. Entre os meios de 
coacção comprehendem-se as suggestões hy-
pnoticas». • · 

Esta definição, por assim dizer, contém os 
· seguiu tes elementos : primeiro, a coacção 
deve inspirar receio de dainno imminante; 
segundo, este damno deve ser, pelo menos, 
igual ao que possa resultar do acto. 
. Incontestavelmente a coacção para annul
lar o acto não pôde comprehender esses dous 
elementos sómente, e por isso apresentei a 
seguinte emenda : 

« A coacção, para viciar a vontade, deve 
ser mjusta e tal, que inspire ao paciente 
receio fundado de damno imminente á sua 
pessoa ou a amigo intimo, ou á familia ou a 
seus bens, relativamente consiJ.eravel para 
o paciente e .deve ter sido a caus:i, efficiente 
do acto.-Jiilio Santos.» 

Os elementos por consequencia que exige 
para que a coacção vicie a vontade são: 
primeiro, que deva ser injusta, effecti
vamente; si não for, não pôde annullar o 
acto. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas não 
perde o caracter de coacção. 

o SR. JULIO DOS SANTOS - Neste ponto 
estou de accordo com Aubry et Rau, Demo
lombe e Laurent: a coacção precisa ser in
justa. 

Si para que eu obtenha de um devedor o 
pagamento da divida, ameaço-o com uma 
citação .•• 

UMA voz-Ahi não ha coacção. 
o SR. JULlO DOS SANTOS-... a coaeção é 

moral e são esses escriptores que o consi
deram ,_ Essa coacção não é injusta e não 
vicia o acto.(Apartes.) Em todo caso, não in
ventei, é opinião de nota veis jurisconsultos, 
que me apadrinham neste caso. 

Em segundo logar, entendo que, além de 
injusta, não deve unicamente pi-oduzir a 
coacção um mal igual ao que pôde causar a 
pratica do acto. Penso que o mal deve ser 
relativamente consideravel, porque pó,J.e ser 
tão peg_ueno que não se deduza delle uma 
coacção. 

Sobre este ponto estou de accordo com 
Demolombe, senJ.o ainda, finalmente, pre
ciso que a coacção seja causa efficiente do 
acto,. 

Si não foi e tem com elle apenas approx;i
mações, especie de facto conc01nitante, 
não deve anrrnlla1• o acto. Si, por exemplo, 
eu ia pagar e o credor me vem constranger 
ao acto, não se deve suppor que o acto seja 
nullo, porque não houve coacção. 

São, portanto, tres elementos que consi
dero e que o projecto não considera. Pelo 
modo por que está, qualquer coacção., mesmo 
justa, plausível, até a reverencia filial vae 
ser causa, vae ser vicio. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - A isso se 
oppõe o art. 117. 

o SR. PRESIDENTE - A Commissã.o ouviu 
o que disse o autor da emenda. 

o SR. FREDERICO , BORGES - A disposição 
do projecto pareceu-me mais clara e concisa, 
e o art. 117 responde em parte ás conside· 
rações feitas pelo illustre Deputado. 

Portanto rejeito a emenda. 
o SR. PRESIDENTE declara que, si nin

guem reclama, dá como sem effeito as con
siderações do Sr. Julio dos Santos e appro
vado o art. 115 do projecto, com a suppres
são do paragrapho. 

E' approvado. 
E' posto a votos e approvado o .art. 116, 

sendo rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro
drigues, contra os votos dos Srs. Sá Peixoto e 
Seabra. 

E' posto a votos e approvado o art. 117, 
sendo rejeitada a 01úenda do Sr. Gabriel 
Ferreira, contra o voto do S1•. F. Tolentino. 

Posto a votos o art 118, é approvado 
sem emendas. 

O SR. PRESIDENTE - Antes de passarmos 
ao art. 119, vamos votar a emenda do Sr. 
Julio dos Santos, substituindo a epigraphe -
A simulação-por esta-Causa illicita ou pela 
simulação, 

E' rejeitada a emenda á epigraphe da Sec-
ção II. . 

O Sr. Frederico Borges ( pela 
ordem) - Devo declarar que houve uma 
omissão no . avulso. · 

O ~r. _D~putado Julio dos Santos propoz a 
subst1tmçao das palavrasoutros defeitos como 
está na epigraphe do prpjecto, por- outros 
vicias. 

o·sr. Julio dos Santos ( pela 
ordem) - Sr. Presidente, propuz esta emen
da, porque defeito me parece que se refure a 
uma questão de fórma. 

Nós dizemos que um objecto é defeituoso 
quando elle tem uma falta contra a es
thetica. 

O vicio é mais intrínseco, refere-se mais á, 
natureza, E, como o nosso caso é ;mais quan• 
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to á natureza do proprio acto que é affecta
do, do que á fórma externa, eu propuz a 
palavra vicio, e o Sr. Andrade Figueira en
tende do mesmo modo. 

E' rejeitada. esta eménda do Sr. Julio dos 
Santos e approvada a epigraphe do projecto, 
contra os votos do Srs. Sá Peixoto, Seabra e 
Tolentino. 

São approvados o art. 119 e seus paragra-
phos, sem emendas. _ 

As emendas suppressiva e additiva do Sr. 
Coelho Rodrigues ao art. 120 são rejeitadas, 
ficando de pé o artigo do projecto. 

E' rejeitada a emenda suppressiva que o 
Sr. Coelho Rodrigues apresentou aos arts. 
121 a 124, ficéiondo os mesmos artigos appro
vados. 

O Sr. Presidente - Ao art. 125 
foi apresentada a seguinte emenda substitu
tiva da Faculdade de Direito de Minas : 

« Terceiros prejudicados pela simulação ou 
os represen antes competentes do poder publico 
no interesse da lei ou ·do fisco, poderão de
mandar a nullidade dos actos simulados.>> 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - A emenda 
da Faculdade Livre de Dire.to não compre
hende a hypothese de prejudicar a Fazenda 
Nacional, porque fisco não é Fazenda Nacio
nal ; é o acto de percepção de imposto, ao 
passo que a Fazenda Nacional póde ter ou
tros interesses compromettido.,. dizendo-se 
interesses da Fazenda Nacional, comprehen-
dem-se os interesses do fisco, . 

0 Sa. PRESIDENTE - Si for app1•ovada a 
emenda da Faculdade de Direito de Minas-, 
V. Ex. propõe uma sub-emenda, Dizendo : 
fazenda publica em vez de fisco 1 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sim, se-
nhor. -

Por 11 votos contra os dos Srs. Luiz DJ
mingues, Frederico Borges, Camillo d:i Hol
landa, Teixeira de Sá, Sylvio Romel'O, Bene
dicto de Souza e F. Tolentino, é approvada 
a citada emenda da. Faculdade de Direito de 
Minas ao art. 125. 

O Sr. Pre1ddent.e -O Sr. Oliveira 
Figueiredo propõe que em vez de fisco diga
se fazenda. 

E' approvada a sub-emedda do Sr. Oliveirà 
Figueiredo. · 

« Os actos de transmis3ão gratuita de bens 
ou de remisc;ões de d1vida, praticados pelo 
devedor já insolvente ou tornado tal em con
sequencia de siia liberalidade, poderão ser 
annullados pelos credores chirographarios, 
como lesivos de seu~ direitos. 

Sómente os credores q_ue já o eram ao 
tempo da realização dos actos considerados 
fraudulentos podem pedir a rescisão delles.» 

E' approvada esta emenda pela Faculdade 
de Minas, ficando prejudicado o art. 125 do 
projecto. 

O Sr. Presidente -Ha uma emen• 
da do Sr. Andrad_e Figueira supprimindo a 
palavra - chirographario - neste art. 126 e 
nos arts. 130 e 131. A mesma emenda sub
stitue no art. 126 as palavras- como lesivos 
de seus direitos-pelas seguintes-como frau• 
dulento. 

E' rejeitada a emenda em ambas as suas 
partes. 

O Sr. Frederico Borges (pelá 
ordem ) - Tambem o avulso omittiu uma 
emenda do Sr. Julio dos Santos. 

Trata-se de uma emenda additiva, da in
clusão de uma lettra - da lettra c, - neste 
artigo. 

O Sr ... Julio dos Sà.ntos (pelá 
ordem)-Sr. Presidente, realmente houve 
um equivoco na elaboração da minhá emen
da, cuja retira.da peço a V. Ex. 

E' coi;i.cedida a retirada da emenda, -
E' approvado o· art. 127 do projecto; 

que dizi 
« Art. 127. Tambem se consideram lesivos 

dos credores chirographarios e por isso an
nulla.veis; os contractos onerosos do devedor 
insolven tej quando os pactuantes tiverem 
procedido de má fé. Esta presume-se : a ) 
quando a insolvencia for notoria ou, pelo 
menos, houver razão para ser conhecida dru 
pessoa que contracta com o insolvente ; b) 
quando o preço da cousa tran,,fel'ida pelo 
devedor for consideravelmente inferior ao 
corrente.» 

O Sr. Presidente-lia uma emen
da do Sr. Andrade Figueira supprimindo a 
a lettra'b deste art. 127. 

Posta a votos a emenda, não foi obtida 
o Sr.Presidente-O relator accei..; maioria absoluta de votos pró ou contra, fi• 

tou a emenda substitutiva da Faculdade de canelo adiada a decisão sob1•e ella. 
Direito de Minas ao art. 126. Esta emenda São approvados os arts. 128, 129, 130 e 
restabelece o artigo do projecto pdmitivo 131 do Projecto. Aos dous primeiros não ha• 
do S1'. CloviS Bevilaqua, que tinha o n. 106,. ·viam sido apresentadas emendas o aos 
e é assim concebido : · dous ultimos propuzera o Sr. Andrade Fi-
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gueira emenda suppressiva da palavra -
chirographarios - emenda rejeitada, contra 
os votos dos S1•s. Anisio de Abreu, Teixeira 
de Sá, Seabra, Monjardim e Alfredo Pinto. 

O SR. PRESIDENTE- Vae-se votar o art. 
132,ao qual a Faculdade de Direito de Minas, 
apresentou emenda sabstituitiva do § 2° 
pelo § 2° do art. 346 do projecto do codigo 
do Sr . Coelho Rodrigues. 

E' rejeitada a emendá rla Faculdade de 
Direi to de Minas. 

o SR. PRESIDENTE -Tambem o Sr. Jullo 
dos Sant)s apresentou emenda ao art. 132, 
mandando accrescentar as palavras -« mais 
onerosa». 

O Sr.Julio dos Santos (pela 
ordem) - Sr . Presidente, o a1·t. 132 dispõe 
que se presumem de boa fé e validos os pa
gamentos de dividas vencidas. 

Mas, realmente, não se póde considerar 
que esteja de boa fé o devedor insolvavel, 
que paga as dividas de juros mais brandos, 
de enc.1,rgos menos onerosos ; deve-se suppôr 
que etitá de bo:i. fü aq_uelle que paga as di
vidas mais onerosas. 

A idéa contida na emenda não é minha, 
jâ é conhecida de todos e vemos isto constan
temente nos julgados. 

Como o nobre relator rec:isou a minha 
emenda, não apresentando os fundamentos 
por qu,e o fez, eu desejaria ouvil-o a este 
respeito. 

O ~r. Frederico Borges (peta 
ordem) --, Sr. Prosülente, os motivos por que 
recusei a emenda do Sr. Julio dos Santos 
estão consignados no impresso distribuído, 
no qual se lê o seguinte : ~ Não ha que dis
tinguir na hypothese si a divida paga era 
mais ou menos onerosa. Pagar suas dividas 
vencidas é obrigação de quem as contrahiu ; 
cobrai-as é direito do credor. Si este exige a 
solução da divida vencida, não tem o obri
gado direito de afastai-o sob fundamento de 
que tem outras dividas mais onerosas. » 

Approvado o artigo, como V. Ex. propõe; 
como _1,ppllcal-0, como d:1r-lhe execução i · 

o SR. JuLIO DOS SANTOS-Mas, entre duas 
dividas, V. Ex. não sabe qual é a mais 
onerosai 

o SR. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO-Mas V. Ex. 
não estabelece o outro termo da compa
ração. 

Approvada a emenda, o artigo ftca redi
gido da seguinte fórma : « Presumem-se, 
porém, de boa fé e valem : 2° - os paga
mentos de dividas mais onerosas; 3.0-etc. > 

Mais onerosas em relação a que 1 

E' rejeitada a emenda additiva das pala
vras - « mais onerosas> ao art. 132 do Pro
jecto, sendo approvado este artigo. 

O Sr. Presidente -Vai~sa votar· 
o art. 133, assim concebido: 

« Art. 133. Annullados os actoJ fl•audu
lentos, a vantagem resultante reverterá em 
p ·ovoito da massa. Si os actos revogados ti
nh:1m por unico objecto attribuir direitos de 
preferencia p;ir hypathtJca, antichrese ou 
penhor, a sua nuilidade importa.rã sómente 
a perda de pref.irencia. » 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA propõe a sup
p1·essão do segundo período: si os actos, etc. 
até preferencia. 

O Sr. Clovis Devilaqua (pela 
ordem)-Sr. PresidentJ, tomo a ltberdade do 
chamai· a atten,ão da Commissão para o 
seguinte: esta segunda. parte do art. 133 é 
a sancção estabelecida para o dispositivo 
do a1·t. 131. 

Ahi so diz que são consideradas fraudato
rias dos direitos dos uutros crelores as ga
rantias de dividas ainda não vencidas que o ' 
credor insolvente tiver dado a algum credor 
chirographario. 

A hyp.>those é a seguinte: ha credores 
s:mples, dous, tres ou mais, todos com igual
dade de direitos. Em favo1• de um, o devedor 
consfüue um penhor ou hypotheca, dá-lhe 
garantia superior aos outros. O Projecto 
considera fraude e pedJ que se annullo, mas 
unicamente a garantia dada . 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela ordem) - Sr. PresiJente, acho que a 

., emenda proposta pelo meu honrado amigo e 
cJllega, o Sr. Julio dos San!os, não está 
bem explicita. O Sr. Presidente - Voto pela 

emenda do Sr. Andrade Fignolra, porque o 
A expre.,são « mais onerosa» denota um Codigo apenas annulla a garantia dada. 

termo de compar.1ção. 
As;im, perguntarei : mais onerosa em re- O Sr. Olovis Bevilaqua - A 

lação a que? (Apoiados.) prefürencia é estabelecida pelo dire~to hy
o SR. JULIO DOS SANTOS dá um aparte. 
o SR. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO - Falta o OU• 

tro termo da cJmparação. 

p.>thecario. 

O Sr. Presidente-Mas eu quero a 
per_da. do proprio onus. 
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·E' rejeitada por 13 votos contra os dos 
Srs. Anisio de Abreu, Tejxeira de Sá, Seabra, 
Alencar Guimarãos e F. Tolentino, a emenda 
do Sr. Andrade Figueira, supNessiva do 
ultimo aUnea do art. 133. 

São approvados os arts. 133, 134 e i35 do 
Projecto, sendo rejeitadas as emendas do 
Sr. Coelho Rodrigues o da Facul .ade de 
Minas ao art. 134. 

O Sr. Presidente-Yao-se vobr o 
art. 136 do Projecto, quci diz: 

«As condições physicam1nte impossíveis e 
as de não fazer uma cousa impossível repu
tam-S) inexistentes.» 

«As juridicamente impossíveis invalidam 
os actos a ellas subordinados.» · 

Ha um substitutivo do Sr. Andrade Fi
gueira. 

O Sr. Alencar Guilnarães 
(pela ordem)-Sr. Presidente, nesta questio 
relativa a condiçõ:is tenhp voto escripto no 

_ parecer que tive a honra de submetter á 
consideração da Gamara relativamente ás 
dispo~ições de ultima vontade. 

Fui radical em minha opinião e ella de 
certo modo está am pa1·ada pelo voto do 
illustre relator em seu parec,Jl'relativamentll 
a este art. 136. Declarei no meu parecer 
sobre os arts. 2021 e 2022 do Projecto, que 
as condições impossíveis não devem ser con
sideradas simplesmente inexistentes quando 
oppostas a disposições de ultima vontade. 

Reconheço que é essa a doutrina do nosso 
direito, porém afastJi-me della para accEJitar 
a opinião de Mello Freire, Gouvêa Pinto, 
Teixeira de Freitas e de eerto modo do autor 
do Projecto em seu livro Direito das Successões. 
Fundamentei a minha op.nião a este respJito 
longamente ; e, nestas condições, Sr. Presi
dente, si é assim nas disposiçõas de ultima 
vontade, em que não ha a obrigação de p:1r
tes, me parece que as condiçõ.es impossíveis 
não devem invalidar o acto a que foiem 
ap_p ostas, com rnawria de razão devo susten
tar a mesma doutrina nos contractos ·one
rosos , como aquelles de que se trata na 
disposição do artigo em votação. . 

Acho-me, porém, em difficuldade para ac
ceitar qualquer das disposiçõJs, quer da 
emenda do Sr. Andrade Figueira, quer do 
artigo; e, prevalecendo-me dos precedentes 
seguidos no seio da Commissão, pediria a 
V. Ex. que submettesse a votos o art. 136, 
modificado no sentido de SJ eliminar a pri
meira parte. 

Mantenho assim a doutrina que sustentei 
no meu parecer. Não distingo entre condi
ções physicarnente impossives e juridica
mente impossíveis. 

Poderia ficar a.ssim: «as condições impos
siveis invalidam os actos a ellas subordina
dos .'i> 

O Sr. Presidente- V. Ex. mande 
a emenda. 

P!)rtanto, submetto á consideração da 
Commissão esta emenda apre3entada no ul
timo momento p3lo Sr. Alencar Guimarães 
e com voto contrario -do relator. 

Posta a votos a emenda do Sr. Alencar 
Guimarães é rejeitada, contra os votos do 
autor e do Sr. Anisio de Abreu. 

O Sr. Presidente - E' esta a 
emenda substitutiva que o Sr. Andrade Fi
gueira oiferece ao art. 136 : 

«As conlições absolutamente impossíveis, 
natural ou juridicamente, reputam-se inex
istentes nos contractos gratuitos e nas dis
posições de liberalidade de ultim:1 vontade; 
mas invalidam os demais·actos a ellas sub
ordinados. As negativas impossíveis repu
tam-se não esc!'iptas e puros os actos.
Andrade Figueira.» 

o . Sr. Olovis Bevilaqua (pela 
ordem)-Sr. Presidente, quero apenas justi
ficar o que estabeleci no projecto. Parti de 
umprincipio superior: só ha condição quando 
ha ·uma clausula subordinativa do acto jul'i
dico a. um acontecimento incerto. As condi
çõe,; physicamente impossíveis não teem in
certeza absolutamente alguma; e, conseguin
temente ellas não determinam a condicio-· 
nalidade do acto. E, sendo assim, é como si 
ellas não e.üstissem. Por .sso, o projecto de
terminou que ellas fossem consideradas como 
não existentes. 

_ Agora, as que são irn_possiveis em face do 
direito estão em outra categoria, porque
o acto é possível, e tanto é possível praticar 
um acto contra o direito que existem os 
crimes. 

Ha possibilidade, mas o direito deve inter
vir com a sua sancção e declarar que essas 
condições ànnullam o acto, porque a condi
ção submette o acto a um molde especial e ·_ 
e:::se molde sendo injuridico, sendo contrario 
á .moral,-se,ndo .. illicito, deve tornar illicito 
o acto. Está. é à minha orieritação. 

O Sr. · Teixeira de Sá - Quero 
justificar o meu voto em favor da emenda do 
Sr. Andrade Figueira, que distingue os caims 
e actos de liberalidade e de ultima vontade 
o outros. 

Naquelles considera 'as condiçõos impos• 
síveis como inexistentes, como sempre se 
observou em nosso direito, respeitando-se l;I.. 
vonbde do testador. 
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A respeito dos mais actos deve invalidar, por não ter reunido maioria ab3oluta de 
porque quando as pes::!oas que contractam votos pró ou contra. 
em vida eJtabeleceru condições impossíveis, 
querem mesmo que o contracto não valha, 
seja nullo. 

E' o que tinha a dizer em favor da emenda 
do Sr. Andra-le Figueira, pela qual voto. 

E' rejeib.da a emenda substitutiva do Sr. 
Andrade Figuéira (ao art. 136), cantra os 
-v-otos dos Srs. Sá Peixoto, Arthur Lemoa, 
Anisio de Abreu, Teixeira de Sá., Seabra, 
Monjardim e F. Tolentino. 

O a1•t, 137 é approvaclo sem Pmen_'_as. 
O art. 138 é approvado com emenda do 

;relator á segunda parte do artigo, que fica 
assim redigida: 

« Si depender da condição resolutiva, em
guanto esta se não realizar, o dfreito tem-se 
po;· adquirido para poder ser exercido desde 
logo.» 

Os arts. 139 até 141 são approvados, com 
emendas do Sr. Clovis Bevilaqua: ao artigo 
139 mandando ler-realizaria-em vez de
realizar; ao art. 141 mandando ler-com ella 

O Sr. -Presiden.te-Vae-se votar 
o art. 156, ao qual o Sr. Andrade Figueira 
apresentou o seguinte substitutivo : 

« O instrumento particular, feito e assi
gnado ou sómente assignado por quem esti
ver no goso da livre disposição e adminis
tração de seus bens ·e sub.,cripto por duas 
testemnhas, prova obrigações contractuaes 
de qualquer valor, mas os seus effeitos 
cessam em relação a terceiros e dependerão 
de sua transcripção no registro publico. 

Paragrapho unico. A prova que induz o 
instrumento particular póde ser supprida 
por confissão e por outros meios de prova 
Iegal.-Andrade Figueira.» 

E' approvado este substitutivo, contra os 
votos dos Srs. Arthur Lemos, Frederico 
B01•ges, Sylvio Romero, Benedicto de Souza 
e F. Tolentino, ficando prejudicadas as de
mais emendas, apresentadas pelo Sr. Julio 
dos Santos e pela Faculdade de Minas. 

forem-em vez de-com esta forem. o Sr. Julio dos Santos ( pela 
O art. 142 é approvado sem emenda. ordem)- o art. 156 não está transcripto 
O art. 143 é tambem approvado, depois por completo no avulso; foi tra.nscripta 

de rejeitada a emenda sub,ititutiva do Sr. apeB.as a primeira parte. 
Coelho· Rodriguos. . 

o art. 144 é approvado, depois de rajei- O SR. PRESIDENTE-Foi substituído todo o 
tadas a emenda do Sr. Coelho Rodrigues e a art. 156 pela emenda Andrade Figueira. 
da Faculdade de Direito de Minas. O artigo ficou prejudicado. 

Os arts. 145 e 146 do Projecto são appro- E' approvado o art. 157 do Pl'ojecto, de-
"\Tados sem ·emendas. pois de rejeitadas as emendas dos Srs. An-

o art. 147 é approvado com a emenda do drade Figueira Julio dos Santos e da Facul
Sr. Clovis Bevili.1qua, substituindo as p:1- dade de Minas'. 
Iavras-eroce~to imposto-por estas-erocepto , E' d t 158 do Projecto com 
quando for imposto. a em!~â~ºã.! °F~c~tl~de de Minas, s~bsti-

São approvados sem emendas os arts. 148, tuindo as palavras-certidões feitas - por -
149, 150 o ,..151. . . . · certidões passadas-a accrescentando depois 

O art. lo2 é appr~vado depois de reJe1tad!1 de-protocollo das audiencias-as palavras
a e_menda suppl'ess1va do Sr. And.~·ade F1- ou outro livro a seu cargo. 
guc1ya, contra o voto do Sr. Fra,nc1sco To- Sã d , rts 159 0 

160 do Pro-
lentmo. o approva os º:: a . -

ljecto, aos quaes nao foram apresentadas 
São approvados os arts. 153 e 154 do Pro- emendas. 

jecto, rejeitadas as emendas suppressivas do 
Sr. Andrade Figueira.. 

E' approvacla, contra os votos dos Srs. 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda e 
Rivadavia Corrê.~, a emenda do Sr. Andrade 
Figueira, supprimindo o art. 155, n. 3, que 
estabelece que o ins~rumento publico é da 
substancia do acto : 

« 3. º Nos contractos de penhor agrlcola ou 
pecuario, e nos de caução de titulo do cre
dit::> publícJ quando immobilisados.» 

Fica adiada a votação da emenda do Sr. 
Andrade Figueira ao n. 2do mesmo art. 155, 

O Sr. Presidente-Ao art. 161 
apresentou o Sr. conselheil'o Andrade Fi
gueira a seguinte emenda substitutiva. : 

« A prova de testemunha fóra dos casos 
exceptuados neste codigo só é admissível 
nos cpntractos cujo valor não exceder de 
1:000$000. 

Paragrapho unico. Qualquer que seja o 
valor do · contracto, a prova testemnhal é 
admi~i vel como subsiiiaria ou complementar 
de outra prova por escripto. -Andrade Fi-
gue-ira,» 
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O artigo do projecto é este : Art. 162.- Emendas ao § 4°, ao n. 4 e ao 
« Art. 161. Em nenhum caso considerar- n. 2, - rejeitadas. 

se-ha prova sufilciente o testemunho de uma A emenda do Sr. Correia ao n. 4 do art.162, 
só pessoa.» acceita. pelo relator, fica prejudicada. 

E' approvado o substitutivo, ficando pre· . As demais emendas ao art. 162, ficam tam
judicado o art. 161, contra os votos dos Srs• bem prejudicadas, sendo approvado o artigo 
Frederico Borges, Sylvio Romero e José e passando os numeros do art. 163 a nu

meros do 162, 
Monjardim. E' approvado, sem emendas, o art, · 154 do 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem) - Sr. Presidente, parece que V. Ex. 
não poz a votos uma das emenda.,; apresen
tadas pela Faculdade Minas. 

O SR. PRESIDENTE - A.o art. 158 ~ 

projecto. 

O Sr. Presidente - Vai-se votar 
o art. 165 do Projecto, com emenda sup• 
pressiva do Sr. Andrade Figueira, O artigo 
diz: 

«Art. 165. A lei :federal, quando allegada., 
O SR, PRESIDENTE - Foi posta a. votos e não necessita de prova. 

rejeitada, A estadoal e a municipal, quando tiverem 

o SR. FREDERICO BORGES - Sim, senhor•. 

de ser applicadas fóra das circumscripcões 
O Sr. Presidente declara que t.erritoriaes para as quaes foram promulga• 

vae pôr a votos o art. 162. das, deverão, assim como a estrangeira, ser 
!i- eqte artigo ha uma emenda. do S~. Cor- :provadas por quem as invocar.» 

r~1a., ipandan_do. que O n. 4 do refertdo ar- Posta a votos a emenda suppressiva, fica 
tigo va constituir O n. 3 do art. n. 163• adiada a decisão a respeito, por não haver 

Ha h!Ilbe!ll uma emenda d? Sr. _Dr. !i-~- maioria ab~oluta de votos pró ou contra 
drade Figueira, que contraria a d1spos1çao . :s • 

do art. n. 163~ _ . . _ o Sr. Presidente - Vae-se votar 
Nestas cond1çoes, s1 a 9om!111ssao appro- 0 art. 166 que diz: 

var a emenda do Dr. Figueira, os conde- ' . . . 
demnados por fülsidade, furto, etc., não « Art. 166. E' nullo o acto Jur1d1co: 
poderão ser incl_uidos no art. 163, como , 1°, quando praticado por pessoa absoluta.
pede o Sr. Correia em sua emenda e como mente incapaz ; 
quer o Sr. relator, que entende que elles 2° quando a lei o prohibir á pessoa de que 
poderão ap)nas servir de testemunhas in- se t;ata ; · 
formantes. 3°, quando for illicito ou impossivel o seu 

Vou, p~rtanto, pôr a . votos_ o art. 163, objecto; 
p~rq~rn, s1 for . recusado, acce1tando a Cor~- 4º, quando não revestir a fórma presçripta 
m1~sao a do~trrna.. d~ Sr. Dr. Andrade F1- por lei ; 
gmra, ficara preJudrnada a emenda do Sr. 5°, quando for preterida alguma solemni
Correia, que !nanda que o n. 4 do art. 162 dade que a lei considere essencial para a, sua 
venha fazer parte do art. 163. fórma ; 

o SR. FREDERICO BORGES - Mas não ê 6°, quando a lei o declarar nullo ou lhe 
melhor fazer a votação na ordem? negar effeito.» 

O SR, PRESIDENTE -Mas a Commissão E' approvado o artigo, com a emenda do 
pôde approvar a emenda do Sr. Dr. Fi- relator ao n. 2, assim concebida: 
gueira. «Quando praticado por pessoa a quem a 

lei prohibe o exercicio ·ao acto de que se 
o Sr. Luiz Domingues (pela trata.» 

ordem)-Sr. Presidente, o art. 162 diz: « Não 
podem depor, etc.» Acceita a emenda do sr. E' rejeitada a emenda do Sr. Andrade 
Andrade Figueira, fica dizendo o projecto no Figueira a esse art. 166. 
art. 162 qu~ não podem depor e no 163 que 
podem s }r recusado3. 

O SR. PRESIDENTE - Sendo approvada a 
emenda do Sr. Andrade Figueira, o art. 163 
constituirá dous numeras do art. 162. 

Em votação nominal fpi approvada a 
emenda do Sr. Andrade Figueira ao art. 163, 
contra os votos dos Srs. Luiz Domingues, 
Frederico Borges, 'l'ei4eira de Sá e Rlva
da via C<nrêa, 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem)-,- Ha uma emenda do SL', Julio dos 
Santos que foi omittida; essa emenda propõe 
que se accrescente ao n. 2-qitando praticado 
por pessoa a quem a lei prohibe o exercício 
de que se trata. 

Esta emenda está attendida pela minha. 
o SR. PRESIDEN'l'E ..:.. Estl\ emenda esta, 

prejudicada, · · · 
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São approvados os arts. 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176; 177, 178 e 179 
do projecto, ou por não terem emendas, ou 
por terem sido ellas rejeitadas. 

O Sr. Presidente - Está dada a 
bora. A votação continuará amanhã. A ordem 
do dia para a reunião de amanhã é a se
guinte : • 

lª parte - Votação dos arts. 180 a 217 da 
Parte Geral e das emendas, com parecer do 
Sr. Frederico Borges. • 

2ª parte - Continuação da discussão do 
parecer do Sr. Anisio de Abreu sobre os 
arts. 218 a 411 (Parte Especial). 
0 Termina a reunião ás 6 horaB da tarde. 

27"- REUNIÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Presidencia da Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde, eomeça a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Syl vio Romero, Sâ Peixoto, Arthur 
Lemos:, Luiz Domingues, Anisio de Abreu, 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Araujo Góes, Monjardim, Sá 
Freire, OH veira Figueiredo, Alfredo Pinto, 
Benedicto de Souza e Rivadavia Corrêa (17). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Tavares de Lyra, Azevedo Marques, Herme
negildo de Moraes e Alencar Guimarães (4). 

Dos convidados pela commissão compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, M. F. Correia, Solidonio Leite, 
Lima Drummond, Torres Netto, Gabriel Fer
reira, Fabio Leal e Sal\'ador Moniz. 

E' lida e posta em discussão a acta da re
união anterior. 

O Sr. Araujo G6es (sabre a acta) 
-Sr. presidente, por justo impedimento,que; 
aliás, não participei a V. Ex., não me foi 
passivei absolutamente comparecer á sessão 
de hontem. 

Si me tivesse achado presente, teria 
votado pelo divorcio, seguindo assim, não 
só as minhas proprias convicções, como até a 
boa orientação de V. Ex., que dignamente 
preside esta Commissão. 

Peço, portanto, a V. Ex., que faça constar 
da acta esta minha declaração. 

o SR. PRESIDENTE - Consfará d~. acfa a 
declaração de V . -Ex. 

o SR. ARAUJO GóES ·- Quero o divorcio, 
mas o.divorcio sem restricções ; por cohe
rencia não posso comprehender que se 
admitta o divorcio em um caso e em outro não. 

O SR. SA FREIRE - O divorcio venceu na 
Com missão. 

E' approvada a acta. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da votação dos arts. 97 a 217 
da Parte Geral (a começar do art. 180) e 
mais a votação das matarias adiadas por não 
ter sido apurada maioria absoluta de votos 
pro ou contra. 

O Sr. Frederico Borges -
Sr. Presidente. estou muito acostumado a 
duvidar da minha competencia ; por isso, 
hontem, quando se votou a emenda proposta 
por mim, relativamente ao dolo e que foi 
impugnada, na occasião não dei maior desen
volvimento á sustentação da emenda que 
tive ele a pr·esentar. _ _ 
, Essa emenda é a que cliz: « O dolo não se 
presume, póde, porém, ser provado por 
qualquer modo admittido em direito, inclu
sive presumpções. » • . 

Pareceu-me tão forte, tao vehemente 
:'Ilesmo, a impugnação levantada a este dis, 
positivo, que duvidei. de mim mesmo, que 
acreditei ter, realmente, incorrido em um 
engano. 

Entretanto, lendo mais uma vez o Codigo 
CivU Francez e outros, verifiquei que elles 
admittem essa doutrina ; não propuz, por
tanto, á Commissão um absurdo. 

o SR. PRESIDENTE - Devo dizer a V. Ex. 
que a Commissão rejeitou esse dispositivo, 
não por considerai-o absurdo, mas sim por 
considerai-o superfluo. 

o SR. FREDERICO BORGES - Por este ou 
por qualquer · outro mo'tivo, o facto é que 
esse dispositivo está consagrado n_a legis-
lação de paizes cultos. · 

o . SR. PRESIDENTE - A opinião não é mi-
nha, é da Comrnissão. _. 

O SR. TEIXEIEA DE SÃ-Entretanto, a Com
missão acceitou o disposit ivo de que o juiz 
julgasse mais pela intenção das partes do 
que pelos termos dos contractos, assumpto 
que e de pura hermeneutica. 

o SR. F'REDERICO BORGES - E a minha 
emenda primitiva tinha este accrescimo: 
«O dolo não se presume, mas póde ser pro
vado por qualquer modo admittido em di
reito e o juiz não estará adstricto para jul
gai-o, sinão em sua sã doutrina.» 

Era esta a minha emenda primitiva ; mas, 
depois da discussão havida na Commissão, 
achei dispensavel este accrescimo, a que se 
refere agora o Sr.- Teixeira de Sá, porque 
foi -votado um -artigo neste sentido. 
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O SR. TEIXEIRA DESA - Eu não estou 
fazendo a comparação entre a.s emendas ; 
refiro-me ao criterio que presidiu a esta 
votação. 

A Cominissão acceitou o que é puramente 
de hermeneutica e desprezou esta clisposição, 
qne é de direito. 

o SR. FREDERICO BORGES - E qa0 está 
consagrada em rliversos codigos. 

O SR, PRESIDENTE - Devo dizer que se 
trata de um artigo do Codigo, do art. 101, 
que dispõe: «Nas declarações de vontade 
deve attender-se mais á intenção de quem 
as faz do que aos termos de que se serve.>> 

E' o prmcipio geral de direito, que se 
verifica no Codigo Civil Francez e em todos 
os outros. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ dá outro aparte. 
o SR. FREDERICO BORGES-Quando tambem 

se tratou da prova testemunhal, eu propuz 
que algumas pessoas julgadas incapazes ou 
inhabeis para deporem podiam ser acceitas 
como testemunhas informant.es. 

Esta emenda despertou algumas obser
vações, principalmente do meu nobre col
lega o Sr. Teixeira de Sá, que affirmou que 
no civel era uma cousa que nunca se tinha 
visto. 
· Entretanto essa disposição está no Codigo 
Civil Francez. 

O SR. TEIXEIRA DE Sl-Eu votei de accordo 
com V. Ex.; a principio me pareceu isto, 
mas ilepois reconsiderei. 

o SR. FREDERICO BORGES - Realmente, 
estamos todos os dias vendo na pratica., como 
advogados, a apreséntação de testemunhas 
informantes no cível, 

São estas as observações que eu tinha a 
fazer em defesa do parecer. 

. O Sr. Arthur Lemos - Sr. 
Presidente, quando apreciei o additivo 
o:lferecido pelo nobre relator, disse que, 
á primeira vista, elle me parecia. equi
voco, como dando Jogar a uma contra
dição e esta minha opinião foi corroborada 
pelo Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, o que muito 
me honrou. 

Agora accrescento: é de notar que a dis
ºposição do Codigo Civil Franrez não está 
concebida nos mesmos termos adoptados pelo 
nobre relator. 

O Codigo Civil Francez diz mais ou menos 
isto no art. 1116, si não me engano: «o dolo 
não se presume; elle deve ser provado>, 
Em artigo posterior, creio que no art. 1352, 
tratando de pesumpções, é que elte diz que 
as presumpções são admissíveis nos mesmos 
casos em que o é a prova testemunhal, salvo 
o caso de dolo ou fraude. . 

Mas eu queria accrescentar uma conside
ração: 

Si alleguei que me parecia haver perigo 
na acceitação dns presumpções em geral e 
das simples conjecturas com provas de dolo, 
é que a propria lei 6ª do Codigo (De dolo 
malo) não admitte as simples conjecturas 
para prova do dolo, mas ret'ere-se precisa
menteperspicuis indiciis. 

Ora , estas expressões estão a. significar 
um facto, -mas objectivarnente considerado, 
ao passo que a presumpção é um elemento 
mais de ordem subjectiva. 

Eu teria, Sr. Presidente, para de alguma 
fórma apoiar a minha opinião esta passa
gem de Borsari, o grande commen tador do 
Codigo Civil Italiano. 

Elle diz: . 
« Resta adtmque che coluiche 'OÚole annu

fore ii contratto dopo a'Oer'Oi consentito, faccia 
ben chiara la pro'Oa che l' altro contraente ha 
agito con dolo.» 

« E si direbbe dolo manifesto e non pre
sunte · > 
· Elle diz ainda em nota: 
Não será. fóra de proposito accentuar que 

Theophile Hüc, no seu tratado sobre o Co
digo Civil Francez, reputa equivoca a dis
posição deste codigo a que acabou de se · re
ferir o illustrado relator. 

Tanto basta para que se veja que não fui 
desarrazoado nas minhas observações. 

Tenho concluido. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente declara que vae 
pôr a votos os artigos cuja votação ficou 
adiada na reuião anterior. 

Posto de novo a votos o art. 127 com uma 
emenda suppressiva da. Iettra b, apres-n
tada pelo Sr. Andrade Figueira, é apprc,
vada a emenda, contra os votos dos Srs. 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, 
Sylvio Romero, Oliveira Figueiredo e Ri- · 
vadavia Corrêa. 

Posto de novo a votos o n. 2 do art. 155. 
com uma emenda additiva do Sr. An<ira-1,~ 
Figueira, é rejeitada a emenda, contra os 
votos dos Srs. Luiz Domingues, Anisio 
Abreu, Teixeira de Sá, Seabra, Monjardim e 
Alfredo Pinto. 

E' posto tambem de novo a votos o art. 
165 com uma emenda. suppressiva do Sr. 
Andrade Figueira . 

O SR. PERSIDENTE declara que, não tendo 
a emenda obtido maioria absoluta, fica no
vamente adiada a votação. 

Posta a votos, é approvada a epigraphe 
aoJcapitulo \il-Dos actos íillicitos- sendo 
rejeita.da a:emenda do Sr. Julio-'-dos Santos. 
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E' posto a votos o art. 180 com uma. 
emenda suppressiva do Sr. Andrade Fi
gueira, 

E' rejeitada esta emenda contra .os votos 
dos Srs. Seabra, Luiz Domingues, Teixeira 
de Sá, Monjardim, Alfredo Pinto e Renedicto 
de Souza. ApprovarJo, portanto, o art. 180 
do projPcto, fica. prejudicada a emenda da 
Faculdade de Direito de Minas Geraes. 

O ~r. Presidente - Vae-se vótar 
o art. 181. O Sr. Andrade Figueira discntia 
este assumpto e disse que os dispositivos 
destes artigos constituem regras que estão 
na parte especial quando deviam estar na 
parte geral. O autor do projecto rebateu 
esse ponto; parece que não fez grande ca
bedal disso. A ernell'la que apresenta o Sr. 
conselheiro Andrade Figueira é antes um 
conselho á Commissão e está assim conce
bida: 

« Redijam-se os arts. 181, 182 e 183 de 
accordo com a doutrina dos arts. 1813 e 
1814, de modo a resalvar as responsabili
dades pela destruição ou deterioração da 
cousa alheia para remover perigo immi
nente no caso de não ter sido o dono da cousa 
culpado do perigo.- Andrade Figueira.» 

O Sr. Clovis Bevilaqua - O 
qu~ eu disse foi que não podiam os dous 
artigos da parte geral estar em contradição 
com os da parte especial, como se havia 
afigurado ao Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira; porque estes artigos estavam, no 
meu projecto, na parte especial, tendo eu ahi 
collocado os aotos illicitos como fonte de 
obrigações. 

A Commissão Revisora entendeu que devia 
tratar dos actos illicitos na parte geral, e 
por isso deslocou os primeiros artigos refe
rentes aos actos illicitos e collocou-os na 
parte geral. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Essa trans
plantação foi mal feita, porque collocou na 

· parte geral o que é especial e na parte espe
cial o que é geral. 

o 1'R. CLOVIS BEVILAQUA - A Commissão 
de Redacção poderá attender a esse as
sumpto. 

O SR. SÁ FREIRE - Mas V. Ex. não acha 
que a Comm!ssã,o póde votar a emenda do 
Sr. Andrade Fig-ueira, · determinando que 
esses artigos sejam redigidos na fórma esta
belecida r,ela emenda ~ 

o SR. CLOVIS BEVILA.QUA - De accordo com 
esses artigos estão ellas. 

o SR. FREDERICO BORGES - Portanto é 
desnecessaria a ,emencla. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Estes negam 
a responbilidade, quando os outros affi.1•
mam a responsabilidade do agente. 

. O SR. PRESIDENTE - Vou pôr a votos a 
emendâ; do Sr. Andrade Figueira. 

E' approvada a emenda contra os votos 
dos Srs. Sá Peixoto, Arthur Lemos, Frede
rico Borges, Camillo de Hollanda, Sylvio 
Romero e Benedicto de Souza. 

O Sr. Presidente.- A emenda foi 
approvada . A Comrnissâo de Redacção veri
ficará o modo de harmoniznr estes tres arti
gos com os arts. 1813 e 1814. Estão preju
dicadas as emendt1s do Sr. Julio dos Santos 
ao art. 182. 

O art. 184 é approvado sem emendas. 
O art. 185 é approvado depois rle rejei

tada a emenda do Sr. Andrade Figueira, 
contra os votos dos Srs. Teixeira de Sá, 
Araujo Góes, Seabra, Sá Freire, Oliveira 
Figueiredo e Alfredo Pinto. 

Os arts. 186, 187 e 188 são approvados 
sem emendas. 

E' approvado o art. 189, depois de rejei
tada a emenda da Faculdade de Minas. 

o SR. PRESIDENTE - Vae-se votar o artigo 
190 do projecto. 

O Sr. Frederico B ,orges (pela 
ordem) - Sr. Presidente, ha uma emenda 
que precede a todas as que foram offerecidas 
ao art. 190 ; é a que diz: « Sejam collocados 
os artigos na ordem seguinte: 194, 196, 197, 
198, 193, 191, 190, 192 e 195.» 

O Sr. Presidente - V. Ex. tem 
razão. 

Trata-se da emenda do Sr. Julio dus San
tos. 

Si não ha quem reclame, considero-a re
jeitada. (Pausa.) 

Está rejeitadada. Vae-se votar o art. 190. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(peta ordem) - Sr. Presidente, ha aqui uma 
emenda ao art. 190 (a primeira) que se 
attribue ao Sr. Andrade Figueira, mas que 
foi formulada por mim. 

Devo dizer que a offereci á consideração 
da Commissão, baseado no Codigo Civil Alie
mão e que não faço questão de que ella seja 
ou não approvada. 

No final dessa emenda ba um erro; em 
vez de-neste caso-deve-se ler-neste codigo, 

O Sr. Presidente - Ha uma 
emenda do Sr. Oliveira Figueiredo e ha 
outra, em seguida, do Sr. Andrade Figueira, 
resumindo os arts. 190, 191 e 192. Ha ainda 
uma terceira emenda da Faculdade Livre de 
Direito de Minas Geraes. 

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem) -
Peço preferencia, na votação, para a emend& 
do Sr. Andrade Figueira. 
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O Sr. Presidente - Si não ha 
quem reclame, considero rejeitada a émenda 
do Sr. Andrade Figueira. 

VozES - Voto a favor. 
o SR. PRESIDENTE - Vae se proceder á 

chamada para a votaç[o. A emenda reune 
em um só os arts. 190, 191 e 192, assim re
digida: 

« '\. renuncia da prescripção só é validª 
sendo feita depois de consummada esta e 
sem prejuizo de terceiro. 

Póde ser expressa ou tacita. 
Esta presume-se com qualquer facto do 

interessa<lo que seja incompativel com a 
prescripção.- Andrade Figuefra.» 

Posta a votos, é approvada contra os 
votos dos Srs. Arthur Lemos, Frederico 
Borges, Camillo de Hollanda, Sylvio Romero 
e Benedfoto de Souza. · 

A emenda do Sr. Oliveira Figueiredo ao 
11rt. 190 é rejeitada contra os votos dos 
Srs. Sá Peixoto, Luiz Domingues, Oliveira 
Figueiredo e Rivadavia Corrêa. 

Ficam prejudicados os arts. 191 e 192, em 
virtude da emenda Andrade Figueira, reu
nindo-os, com o art. 190, em um só. 

E' posto a votos e approvado o substitu
tivo do Er. Andrade Figueira ao art. 193, 
ficando este prejudicado. 

E' posto a votos o art. 194 com a emenda 
substitutiva do Sr. Andrade Figueira. · 

O Sr. Presidente declara que, não 
tendo a emenda obtido maioria absoluta, fica 
adiada a votação. 

E' approvado o art , 195. 
E' posto a votos e approvado o art. 196, 

sendo rejeitada a emenda da . Faculdade de 
Direito de Minas. 

E' ·posto a votos e approvado o art. 197, 
sendo rejeitada a emenda da Faculdade de 
Direito de Minas. · 

O Sr. Presidente declara que o 
Sr. relator propõe que ao art. 198 se ac
crescentem as seguintes disposições : 

Art. 198. Em seguida a este artigo convem 
accrescentar disposições que regulem a pre
scripção, dado o conflicto de leis anteriores 
com o novo codigo. Para · isto basta re
stabelecer os arts. 189 e 190 do projecto Be· 
vilaqua. 

« Art. 189. As prescripções já consumma
das na data da execução deste codigo e as 
que, na conformidade da legislação ante
rior, deverem consummar-se dentro de um 
anno, contado desta data, continuam a ser 
regidas pela mesma legislação. 

Art. 190. As prescripções ',já iniciadas, 
que deverem ser consideradas consummadas 

Vol, V 

na data referida, em consequencia de re
ducção de prazo estabelecido neste codigo, 
só podendo ser allegadns um unno depois. 
- F..1culd.1,de de Direito do Est.tdo de Minas 
Geraes. » 

Entenne e propõe a Commissão que lnes 
disposições sejam remettidas ás disposições 
transitorias no codigo e não sejam acceitas 
no numero das disposições permanentes da 
parte geral. 

o SR. ANI~IO DE ABREU - Mas não vamos 
votar quanto ao merito das clisposições 1 

o SR. PRESIDENTE - Não, a Com missão 
vae se manifestar quanto á collocação da ma
teria que acabei de ler. 

o SR. ANISIO DE ABREU - o nosso voto, 
portanto, não implica a rejeição das emen
das do Sr. relator 1 

o SR. PRESJDENTE - Não, absolutamerite. 
A Commissão vae dizer si os artigos addi~ 
tivos apresent'ldos pelo relator podem ou 
não :ficar na parte geral. 

Consultada a Commissão, esta manifesta-se 
contrc1,ria á collocação dos artigos additivos 
na parte geral, contra os votos dos Srs. Fre• 
derico Borges e Sylvio Romero. 

o SR. FREDERICO BORGES - Sem approvar 
nem reprovar 1 

o SR. PRESIDENTE - E nós podemos ap
provar rnateria estranha á parte geral 1 

o SR. FREDERICO BORGES - Já o temos 
feito mais de uma vez, designando para a 
parte espPcial matería desta parte geral, 
como ainda lia pouco fizemos com a emenda 
do Sr. Andrade Figueira ao art. 181. 

Requeiro que a Commissão se manifeste 
de rneritis sobre os artigos additivos. 

O Sr. Presidente - O Sr. Frede· 
rico Borges pede que a Commis,ão rn ma
nifeste de meritis sotJre os artigos additivos. 

Não tenho duvida em fazei-o, mas depois 
de submetter á C0111missão outra preliminar: 
si é opportuno ou não na parte geral tratar 
destes artigos. 

O logar não é proprio para resolver de 
meritis. VV. EEx. veem que esta disposiqão 
póde se referir a uma ou outra espacie de 
prescripção; como é que VV. E Ex. querem, 
au tes de resolver a questão da usoca pião, 
.occu par-se de ma teria que só então pôde ser 
attendida? 

Entreta11to, ·vou submetter a votos o re
querimento do Sr. Frederico Borges, depois 
da preliminar c\a Mesa. 

O Sr. R.ivadavia Corrêa -
Acceito a materta constante das emendas 
patrocinadas pelo illustre relator, mas sinto .. 

i8 -
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me embaraçado para votar. a favor dellas 
neste momento, porque a Commissão ficará 
no ar sem saber on•le deve collocar esta 
mataria. 

Entendo que esta mataria deve ser appro
vada no momento de tratar-se das dispo
sições transitoria ou da parte I eferente ao 
usocapião. 

Tenho repugnancia em votar a favor de 
meritis, nestas condições, e sou obrigado a 
votar contra, salvanrlo o meu voto futuro. 

O Sr. Presidente - A preliminar 
não está prejudicadlt pelo julgamento da 
Commissão. 

A Commissão o que julgou foi que esses 
artigos estão mal collocados da parte geral. 

, Vou consultar si é opport11no (apoiados) 
tratar já destas disposições e julgar do seu 
merito. 

Procede-se à votação. 

O Sr. Presidente-A Commissão 
julgou que não era opportuno occupar-se do 
assumpto neste momento, contra os votos 
dos Srs. Anisio de Abreu, Frederico Borges e 
Sylvio Romero. 

O art. 198 do projecto é approvado sem 
emenda. 

O art. 199 é approvado com uma emenda 
additiva do Sr. Andrade Figueira, consti
tuindo o n. 4 do artigo e assim concebida : 

« 4. 0 Em favor do credor pignoraticio, do 
mandatario e em geral das pessoas a ellas 
equiparadas por direito, contra o deposi
tante, devedor, mandante e pessoas repre
sentadas ou seus herdeiros, quanto ao di
reito e obriga('ões relativas aos bens con
fiados á sua guarda.- Andrade Figueira . » 

Contra o additivo votam os Srs. Sá Pei
xoto, Frederico Borges, Syl vio Romero e 
Benedicto de Souza. 

Fica prejudicada a emenda da Faculdade 
de Direito de Mioas. 

E' approvada a emenda substitutiva do 
Sr. Andrade Figueira ao art. 200, prejudi
cadas as demais e o artigo. 

São approvados os arts. 201 e 202, sem 
emendas. 

E' r~jeitada a emenda da Faculilade ile 
Direito de Minas ao art. 103, contra os votos 
dos Srs. Oliveira Figueiredo, Seabra e Al-
fredo Pinto. · 

E' approvado o art. 203. 

O Sr. Pre@idente - Falta votar 
uma emenda do Sr. Julio Santos ao mesmo 
art. 203, assim concebida : 

« Art. 203 - N. l - Substitua-se pelo se· 
guinte : Pelo requerimento de citação do 
devedor ainda que para simples conciliação, 

perante qualquer autoridade judicial, desde 
que a citação se realize dentro do prazo de 
100 dias, contados da entrega do edital, es
tando ausente o devedor fóra do paiz, ou de 
70 dias em outro Estado ou de 40 dias dentro 
do Estado. - JuUo dos Santos. » 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem )- Sr. Presidento, eu havia adaptado 

a ultima parte da emenda do 8r. Julio dos 
Santos, mas depois deixei de consignai-a 
neste parecer, por julgar desnecessaria,desde 
que a interrupção da prescripção, em qual· 
quer hypothesP,, só se dará depois da citação 
pessoal, feita ao devedor, ache-se elle onde 
se achar. 

O Sr. Presidente - A Commissão 
acaba de ouvir as considerações feitas pelo 
Sr. relator, as quaes darei como attendidas 
pela Commissão. · 

E' rejeitada essa emenda do Sr. Julio 
dos Santos ao art. 203. 

O Sr. Presidente - A este mesmo 
art. 203 apresentou o Sr. Andrade Figueira, 
com parecer favoravel do relator, um addi-
ti vo, assim concebido : . 

« A prescripção interrompida principia a 
correr de novo da data do acto que a inter
rompeu, ou do ultimo acto prat icado no pro
cesso para a sua interrupção. > 

E' approvado o additivo do Sr. Andrade 
Figueira. 

São approvados os arts. 204 e 205 sem 
emendas. 

O Sr. Presidente- Vae-se votar 
o art. 206. O Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira _propoz emenda substitutiva desse ar
tigo e mais dos arts. 207, 208 e 209, pelo se
g.uinte: 

«Art. A interrupção da prescripção feita 
por um dos credores não aproveita aos ou
tros; assim como a interrupção feita a de
vedor ou herdeiro commum não prejudica 
aos demais co-reos. 

§ 1. 0 A interrupção, porém, feita por um 
dos credores solidarios aproveita aos outros ; 
assim como a interrupção feita a devedor 
solidario prejudica aos demais e a seus her
deiros. 

§ 2. 0 A interrupção feita a um dos her
deiros do devedor solidario não prejudica aos 
outros herdeiros ou devedores sinão tratan
do-se de direitos e obrigações indivisíveis. 

§ 3. 0 A lnterr·upção em relação ao deve
dor principal prejudica ao fiador; e recipro
camente a interrupção feita em relação a 
este prejudica ao devedor principal. - An
drade Figueira.» 

I 
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Votado o substitutivo, verifica-se não ter 
havido maioria absoluta pró ou contra, fi
cando adiada a decisão. 

E' approvado o art. 210, depois de rejei
tada a emenda da Faculdade de Direito de 
Minas. 

E' approvado o art. 211 sem emendas. 

O Sr. Pr·esidente declara que vae 
pôr a votos o art. 212 e emendas. 
· E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Julio dos Santos ao n. 6 do artigo. 

E' posta a votos e rejeitada contra o voto 
do Sr. Oliveira Figueiredo, a emenda. do 
Sr. Andrade Figueira, ao n. 3 do art. 212, 
substituindo as palavras officiaes de justiça
por- officiaes do juizo. 

E' posta a votos e approvada apenas c::m
tra o voto do Sr. Frederico Borges a, emenda 
do Sr. Andrade Figueira ao n. 5 do art, 212 
supprimindo as palavras - fornecidas me
diante prescripção de facultativo. 

_ O Sr. Presidente-Eis ahi por que 
peço a atterição da Commissão. 

Não é possivel votar por esta fórma. Ia 
dando como rejeitada esta emend ~ que 
foi quasi unanimemente approvada com a 
chamada e votação nominal. 

Posta a votos a ementla suppressiva do 
Sr. Andrade Figueira ao n. 9, o Sr. Presi
dente declara adiada a votação por não ter 
havido maioria absoluta. 

E' annunciada a votação da emenda do 
Sr. Andrade Figueira, suppressiva do n. 9 
do art. 212, ficando a decisão adiada, por 
não ter havido maioria absoluta de votos 
pró ou contra. 

O Sr. Solidonio Leite-Sr. Pre
sidente, chamo a attenção de V. Ex. e da 
Commissão para o seguinte: no art. 212, n. 6 
diz o projecto: - ' 

. Dos ad'IJogados, s?licftadores, curadores, pe· 
ritos,procuradores ;udicio.es,para o pagamento 
de s~us honorarios, cantando-se o prazo do 
'11enc,mento do contracto da decisfJo do pro
cesso ou da re'IJogação do mandato. 

Neste artigo não se preveem os casos em 
que não houver contracto, nem processo, 
nem mandato, e e~tes casos deverão ser pre
vistos si forem acceitas as disposições que se 
acham na parte especial, introduzidas pela 
Commissão Revisora. 

A parte especial, arts. 1424 e 1549 
prevê os casos em que, mesmo não havendo 
contracto, nem processo, nem manda.to, o 
advogado ou solicitador tem o direito de 
cobrar seus honorarios, fazendo-os arbitrar 
préviamente. 

O Sa. Luu v0iliNüUEs - J.'rfe,,lllo não ha• 
vendo mandato '? 

o SR.. SoLIDONIO LEITE - Mesmo não ha
vendo. 

O art. 1424 dispõe: 
« As disposições relativas aos serviços im

materiaes flpplicam-se aos dos mandatarias, 
que disso fazem profissão, ainda quando quem 
os prestou seja representante do dono do ne
gocio, como advogados ou procuradores .fudi
ciaes, quando (unccionarem sem procuração 
das partes, e cobradores de dividas quando di
ligenciarem a cobrança mediante .po1·centa
gem ou commissão, sem terem rnai'idato do 
credor.» 

O art. 1549 diz: 
« Os procuradores e ad1Jogados terão direito 

de ha'IJer, além das despezas que fizeram com 
a causa, uma remuneração adequada d im
portancia dos ser'!1iços, valor da demanda e 
posses do constituinte ; assa remuneração, 
quando não ajustada por convenção, serd de
terminada por arbitramento,» 

E' fóra de duvida que, si a Commissão 
acceitar esses artigos, a que me referi1 da 
parte especial, haverá necessidade de har
monisal-os com a disposição do art. 212, n. 6, 
ora em votação. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte. 
o SR. SOLIDONIO LEITE - Por isso, parece 

que, desde já, deve-sd tomar em conside
ração a emenda que deve contemplar este 
artigo no n. 6, na hypothese de ser 
acceita a disposição a que me referi; mas 
em todo o caso devera figurar na parte 
geral, porque neste art. 212 só se prevê 
para o começo da prescripção no caso de 
haver contracto, processo e mandato. 

Ora, si forem approvadas essas disposições 
em que se preveem esses casos e em 
que não ha nada disso, ha necessidade de se 
saber quando começara a prescripção nessa, 
hypothese. 

Portanto, sem que ab~olutamente im
porte prejulgamento da mataria dos artigos 
1424 e 1529, a Commissão póde, desde já, 
ii.doptar uma emenda que ficara prejudi
cada, si essas disposições não passarem e 
que ficará incorporada a esse artigo, como 
um additivo, si aquellas disposições forem 
acceitas. 

Eu proponho que ao art. 212, n. 6, se 
accrescente: - e desde a data em que termi
nado o serviço nos casos dos arts. 1424 e 
1549. 

O !!ir. Presidente- O Sr. relator 
o qué pensa a respeito '? 
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O SR. FREDERICO BoRGES - Acceito a O Codigo prevê a hypothese do advogado 
emenda apresentada pelo Sr. Solidonio prestar serviços, e na occasião de fazer 
Leite. contractos, o constituinte não querer pagar. 

O Sr. Oliveira Fi!.rueiredo 
(pela ordem) - Sr. Presidente, eu não me 
oppon ho á emenda proposta pelo illustre j u
risconsulto Sr. Solidonio Leite, porque é 
um esclarecimento; mas me parece que para 
a parte geral é sufficiente o que está no 
n. 6 do art. 212. 

Não se tendo contracto por escripto, quan
do se tratar da hypothese comprehendidu. no 
art. 1424, ha um contracto verbal; pres
tado o serviço, o contracto está findo, o prazo 
da prescripção começa a contar-se do venci
mento do contracto. Desde que ha mandato, 
ha contr~icto e depende da prova escripta 
para vingar: mas como é mais um esclare
cimento, não venho me oppor á emenda. 

O Sr. Solidonio Leite- Sr. Pre
sidente, ha casos em que o advogado, mesmo 
p1ra poder ajustar as condições do seu con
tracto com o constitutnte, precisa examinar 
o processo, às vezes transportar-se a uma 
comarca differente, precisa consultar livros 
para estudar a questão de direito e depois 
disso, quando póde füzer idéa da Fomma de 

· cerviço profissional necessario e e;tá em 
sondições de ajustar. o constituinte, por 
qualquer motivo, recusa-se a passar o côn
tracto. Não havendo contracto verbal, esse 
advogado.que teve todJ esse trabalho imma
terial... 

o SR. ALFHEDO PINTO- Não tem direito, 
si for examinar, para celebrar o seu con~ 
tracto; é que não ha contracto ainda. 

o SR. SOLIDONIO LEITE- São serviços im
materiaes de que trata o Codigo na parte 
especial, art. 1424, que prevê a hypothese 
do advogado prestar i;;e1•viços não havendo 
mandato nem procuração. 

Commigo já succedeu isso em Minas, onde, 
pela primeira yez, na minha vida, foi ne
cessario recorrer ao arbitramento. Estava 
em S. João Nepomuceoo, · qu·mdo fui convi
dado para ir ao districto de Bicas para exa
minar um processo e ver si acceitaYa o 
p:1trocinio da causa. Depois do trabalho e de 
uma viagem que foi penosa, tendo de andar 
a cavallo e depois de trem para chegar a 
Bicas, e depois de muito trabalho para exa
minar os autos, quanrlo porlia tit'mar ris 
bases do meu contracto, o constituinte não 
quiz fazer contracto nem queria pagar-me, 
dizendo que o mais que podia dar-me como 
indemnização do meu trabalho ~er-iam as 
despez is ·de minha viagem, si bem qu,1 eu 
não tive,se nem despeza de hotel porque me 
hospedara em casa de um seu amigo. 

O Sr. Presidente- A Commissão 
acaba de ouvir as explicações dadas pelo 
honrado Sr. Solidonio Leite e vae deliberar 
a respeito da emenda que apresentou com 
p:irecer favoravel do relator. 

O Sr. Solidonio Leite-Eu pro
poria o seguinte accrescimo ao n. 6 do 
ar-t. 212: «e desde a data em que, terminados 
os serviços nos casos dos arts. 14 24 e 
1549,» E' esta a minha emenda. 

Suhmettida a votos nominalmente a emen
da additi va do Sr. Solidonio Leite, fica 
,uliarla. por não ter obtico maioria absoluta 
de votos. 

O sr. Sá Peixoto (pela ordem)
"lr. Presidente, desejava que constasse da 
acta que, tendo votado a favor d_a. emenda 
fo Sr. Solidonio Leite, comtudo nao dou aos 
arts. 1424 e 1549 a interpretação que 
S. Ex. lhes deu. 

O Sr. Presidente - A declaração 
de V. Ex. constará nos A nnaes. 

E' approvado o art. 213 sem emendas. 
E' annunciada a votação do art. 214 com 

emenda do relator. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem)- Sr. Presirlente, elfoctivamente me 
pareceram improcedentes as considerações do 
Sr. conselheiro Andrade Figueira, quando 
pediu a suppressão do n. 3 rlo art. 214; mas, 
procurando ver o projecto primitivo do hon
rado Sr. Dr. Clovis, li no art. 215 o se
guinte: 

« N. 3 -· Dos notarias, para o pa.gamento 
rias suas despezas adeantadas, contado o 
prazo da data do respectivo acto.» 

Ha, portanto, uma grande di:lferença entre 
esse n. 3 do art. 214 e a disposição que 
acabo de ler. 

Nestas condicões, eu, em vez de acceitar a 
suppressão que S. Ex. propunha, procurei 
corrio'ir esta disposição do n. 3 do art. 214, 
a.ccre~centando as palavras: « dos officiaes 
publicas que exercerem funcções de no
tarias. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Diga-se tabel
Jiães. 

o SR. FREDERICO BORGES - Pois bem, faço 
a correcção que V. Ex. deseja: «Dos officiaes 
publicos que exercerem funcções de tabel~ 
liãeS,)) 
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O Sr. Presidente - Quando se 
tratou do art. 212, n. 4, o Sr. Andrade Fi
gueira propoz que em vez de - officiaes de 
justiça- se dissesse- officiaes do juizo-para 
comprehender todos os officiaes, tabelliã.es, 
etc., porém a Commissão rejeitou essa 
emenda .•• 

O SR. SÁ. FREIRE- Contra o meu voto. 
o SR. "PRESIDENTE - E contra o meu 

tambem. 
A emenda suppresiva do Sr. Andrade Fi

gueira, coherente com aquella outra,_ta!Ilbem 
está prejudicada, desde que a Comm1ssao re
cusou a emenda que equiparava todos os 
officiaes de juizo. 

o SR. ALFREDO PINTO - Para evitar 
questões, Sr. Presidente, creio que se po· 
daria votar novamente. Estamos aqui para 
acertar. 

O Sr. Luiz Domingues (pela 
ordem) não vê razão para se fazer distincção 
neste prazo de prescripção. . 

Assim, apresentaria uma emenda pro 
pondo que no n. 4 do art. 212 se incluísse 
o n. 3 do art. 214. 

O Sr. Presidente-O Sr. Luiz Do
mingues peiie que ao n. 4 do art. 212 se in
clua o § 3" do art. 214, isto é, se equipare a 
prescripção da acção com relação a 011iciaes 
de juizo aos tabelliães. 

Ora, o meio de fü.zer essa inclusão é ac
ceitar a emenda do Sr. Andrade Figueira, que 
mandava que, em vez de dizer-se - officiaes 
de justiça - se dissesse - officiaes do juizo. 

o SR. CLOVIS BEVlLAQUA - Mas tabellião 
de nota não é official de juízo, é official 
publico. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
o Sr. FRANCISCO TOLENTINO-Eu requeiro, 

Sr. Presidente, que se preceda da palavra
tabelliães- aemenda. do Sr.Andrade Figueira. 

Ü SR. OLIVEIRA F1GUEIREDO - E' melhor 
esta redacção: tabelliães e outros officiaes do 
juizo. 

O Sr.Presidente-Bem; neste caso 
o n. 4 do art. 212 ficará assim redigirlo
«Dos tabeUiães e outros officiaes do jufao», 
ficando supprimido o n. 3 do art. 214 e pre-
judicada a emenda do Sr. relator. · 

Posto a votos o art. 215 com a emenda 
suppresiva do Sr. Andrade Figueira, é a 
emenda rejeitada e approvàdo o artigo. 

O Sr. Clovis Bevilaqua (pela 
ordem) - Pa,rece-lhe que é occas1ão oppor
tuna para se intercallar o art. 103. A Com
missão resolveu passar esse_assumpto para. a 

materia da prescripçâo e esse artígoanterio1• 
trata de erro. 

Parece, pois, que ó este o momento op
portuno de intercallar o artigo. 

O Sr. Presidente declara que o 
art. 106 foi rejeitado nominalmente hontem. 

O Sr. Mon.j ardiill (pela ordem) 
diz que, de accordo com as razões apresen
tadas, votou pela suppre,são deste artigo, 
para o effeito de se transpor e collocal-o em 
logar mais conveniente. (Trocam-se var-ios 
apar~es.) 

O Sr. Presidente-Vamos acabar 
as votações e depois liquidaremos isso. Peço 
a benevolencia da Commissão, para que se 
possa proceder á votação. Não podemos en
tender-nos e ha questões a cada momento 
dando logar a enganos, como ainda ha pouco, 
que eu ia considerando rejeitada uma emenda 
que foi depois approvada quasi por unani
midade. 

Posto a votos o art. 216, é approvado de 
accordo com a proposta do relator que, ad
opta a emenda do Sr. Andra le Figueira, 
suppressiva do n. 6. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Julio dos 
Santos ao art. 216. 

O Sr. Presidente - Ha outl'a 
emenda ao art. 216. E' ·adJitiva e diz assim: 

« Accrescente-se tambem a seguinte alínea: 
Nas obrig<.1ções constantes de prova litte

ral em que se mencione a causa de origem 
das mesmas, contar-se- hão os prazos para a 
prescripçã.o das datas dos vencimentos da 
ultima prestação constante do titulo de ubri
gação. » 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ - Peço ao relator 
que explique porque recusa esta emenda do 
Sr. Andrade Figueira. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta emenda 
não é minha. Creio que é do Sr. Julio dos 
S.mtos. 

O Sa. FREDERICO BoRGES - Não acceitei 
porque não vi necessidade de accrescentar 
este numero ao art.216, visto que esta hypo
these não está no mesmo caso das outras ; a 
natureza cios títulos é d\fferente, não posso 
dar-lhes a mesma prescripção. 

o SR-, TEIXElRA DE SÁ. - Mas é preciso 
cogitar da prescri pção desses títulos con
stantes de prova litteral. 

O SR. FREDERICO BuRGE3 - V. Ex. adopte 
a emenda e peça para ser submettida á con• 
sideração da Commissão. · 

E' rejeitado o a<lditívo ao art. 216 contra. 
o voto do Sr. Teixeira de Sá, · 
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O SR. PRESIDENTE - O Sr. Andrade Fi
gueira apresentou a seguinte emenda ainda 
ao art. 216: 

« Supprima-se o n. 3 do art. 216 e, caso 
venha a passar o dito n. 3, accres ~ente-se á 
palavra prestações esta outra, accessorias, e 
em vez de periofos mais curtos, diga-se em 
prazos periodicos mais curtos, e supprimam-se 
as ultimas palavras - ainda de credito real. 
- Andrade Figueira.» 

E' rejeitada a suppressií.o do n. 3. 
' São approvadas as partes da emenda que 
mfl.ndam accrescentar á palavra - prestações 
- esta outra. - accessorias; supprimir as 
palavras - ainda de credito real. E' rejeita
da, porém, a parte que manda dizer - pra
zos periodiaos mais curtos - em vez de -
periodos mais curtos.» 

O Sr. Presidente - Vai-se votar 
a emenda do Sr. relator, que dispõe o se
guinte: « Accrescente-se ao n. 7: As dioidas 
passivas da Uniiío, dos Estados ou dos mie· 
nicipios. » 

Havendo duvidas com relação á constitu
cionalidade dessa emenda, duvida que eu 
tambem tenho, vou submettel-a a votos por 
partes. 

E' approvada a parte da emenda que se 
refere ás dividas passivas da Unia:o. 

Submettida a voto~, nominalmente, a 
parte da emenda que propõe que as dividas 
passivas dos E,;tados e mun.icipios tambem 
prescrevem em cinco annos, não obtem 
a maiori~ absoluta e, por isso, fica adiadc1. a 
votação. 

O art. 217, do projecto é approvüdo :=iem 
emenda. · 

O Sr. Presidente - Vou nomear 
uma commissão de redacção pa.ra a parte 
geral, que está votad t. 

Essa commissão redigirá esta parte, de 
accordo com o vencido, e depois submetterJi 
a relacção final a uma discussão, afim de se 
verificar si e;;capou alguma. incongruencia, 
si houve algum equivoco, o .que é pos~ivel. 

Assim, appal'elhamos e&ta parte geral de 
um modo conveniente: 

Nomeio para esta commissão os Srs. Luiz 
Domingues, Alfredo Pinto e Frederico 
Borges. 

Eu desejaria muito que estivess:i presente 
o Sr. Azevedo Marques; mas S. Ex. está. 
doente, não sei mesmo si poderá compi
recer tão cedo, pelo que pedirei á Com missão 
que se dirija a S. Ex. pedindo-lhe a plrte 
que já está redigida . 

2ª PA.RTlil DA. ORDEM DO D~A 

Continuação da discussão do Sr. Anisio de 
Abreu sobre os arts. 218 a. 41 I. 

0 SR. ANlSIO DE ABREU - Agora eS• 
pero que V. Ex. 11;e conceda a palavra pela 
Ol'dem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Anisio de Abreu . · 

O Sr. Anisio de Abreu. ( pela 
ordem) - Comprometteu-se hontem.a .trazer 
hoje o archivo da discussão do Codi&"o Civil 
Franeez, perante o Conselho de Estaao, para 
liquidar definitivamente o incidente relativo 
á opinião de Portalis. 

Alfirmou quando ouviu neste recinto de
fender-se a simples separação de corpos, 
allea:ando-se em favor deste instituto a au
toridade de Portalis, que, ao contrario, a 
opinião deste eminente jurisconsulto e esta
dista francez era infensa a ella. 

Na sessão seguinte áquella em que seme• 
!bante atnrmação foi feita, usou da palavra 
e leu 03 textos de Portalis referentes á ma.
teria. 

Lê novamente â Commissão o discur3o de 
Portal1s perante o Conselho de Estado e con
clu,:i dessa leitura que a autoridade do grande 
homem não suffl'aga a opinião dos que sus
tentam, de preferencia ao divorcio, a sepa
ração das corpos, sem rompimento do vinculo 
conjuga.l. • 

Ao contrario, Portalis declarou que a não 
permanencia do divorcio acarretaria. o celi
bato rorçado, tão funesto aos costumes como 
á sociedade. 

O sr. des3mbargador Lima Drummond, que 
nas sua, observações procurou demonstrar a 
superioridade da separação ao divorcio, citou 
e argumentou com a opinião de Portalis. 

A um aparte do Sr. Lima Drummond, re
sponde o orador que então não foi o unico 
que se enganou, tanto que, quando contestou 
o illustre j 11iz que vem de inter:rompel-o 
com o seu ap1rte, o honrado Sr. Andrade 
Figueira disse que naturalmenh S . Ex. se 
reteria a Partalis filho. 

Deve dizer que tambem encontrou em 
Glasson a citação das mesmas palavras de 
Portalis para justificar a opinião de Hume. 

Desde que, porém, S. Ex:. não fa.z questão 
da opinião de Portalis, como justificativa 
da preferencia da separação de corpoa sobre 
o divorcio, desapparece a duvida. 

Lendo o resumo do discur;;o de S. Ex., en
controu vislumbre de um designio, de uma 
falta que o orador tivesse commettido fal
lando em sua ausencia, dando assim a en
tender que, si s. Ex. estivesse presente, o 
orador não lhe responderia. 
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Só discute as questões depois de muito es
tudo, e só vê principias e não indi viduali
dades. Deste moJo as opiniões que aqui ex
pendeu na ausencia de S. Ex. seriam as 
mesmas que expenderia, caso S. Ex. se 
achasse .presente. E porque não ~ 

Resp,:mdeu, acto continuo, ao discurso do 
Sr. C1ovis, cuja c,1pac1dade não tem aqui 
superior. Respondeu da mesma fórma aos 
dous mestres os Srs. Andrade Figueira e 
Coelho Rodrigues. Porque não faria o ao 
Sr. Lima Drummon1 ~ 

O intuito que o orador attribue a S. Ex. 
não foi sómente percebido por si ; amigos 
seus lhe chamaram a attenção para esta 
parte do discurso de S. Ex. 

Depois desta declaração, com que S. Ex. põe 
termo ao incidente, termina declarando que 
entendeu mal a citação de Partalis feita pelo 
Sr. desembargador Lima Drummond. (Muito 
bem.) 

O Sr. Lin1a Drunn:nund (pela 
ordem) diz que o discurso que ac,1ba de pro
ferir o Sr. Anisio de Abreu póde-se _muito 
bem dividir em duas partes. 

Na segunda parte S. Ex. bateu-se contra 
uma sombra. 

O intuito do orador, que ficou bem claro 
quando fallou, foi justificar-se de uma falta; 
assim poderia ser considerada ·sua ausencia, 
desde que h;,,via faltado e S. Ex. el:ltava no 
intuito de responder-lhe. 

Não podia tal esperar; ao contrario, acre
dita que, depois de ter faltado o Sr. Sá Pei
xoto, a discussão se encerraria sem mais se 
fazer ouvir o relator, dasde que não pediu a 
palavra. 
· Não se esforçou por isto para comparecer 

á sessão ui tima . 
Responde tambem em poucas palavras ás 

observações füitas pelo Sr. Anisio de Abreu 
quanto á citação de Portalis. 

Citou Portalis, como citou Planiol, poste
riormente, quando demonstrava a these que 
formulou, ibto é, que a decretação do di· 
vorcio será entre nós o abuso do divorcio. 
Discutindo a admissibilidade do divorcio por 
incompatibilidade de genios, Portalis pro
nunciou as palavras eloquentíssimas que 
citou, combatendo-a e salientando os perigos 
do abuso do divorcio. 

Citou, pois, muito bem em auxilio á sua 
opinião a de Portalis. 
· Termina lastimando ter sido · obrigado a 

prolongar até este ponto de explicações pes
soaes a discussão em que tomou parte. 
( Muito bem. ) 

o Sr. Presidente-Estando adern
tada a llora, marco para amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Anisio de Abreu. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde, 

DISCUSSÃO DA FARTE ESPECIAL 

ARTS. 218 A 411 

2" REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 190_1 

( Presideneia do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde co.meça a reunião, 
estando presantes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, ~á Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Anisio de Abreu, Tavares da Lyra, 
Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo 
Góei;, José Monjardirn, Sá Freire, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Ri vada via Cor
rêa, Oliveira Figueiredo e Frederico Ber-
ges (17). · 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Alencar Guimarã~s, Hermenegildo de Mo-. 
raes, Azevedo Marq.ues e Sylvio Romero (4). 

Dos convidados pela Commissão compa
recem i;is Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira. M. F. Correia, Salvador Moniz, 
Fabio Leal e Solidonio Leite. 

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

ORDEM DO DIA 

Votação da mataria adiada da reunião an
terior e continuação da discussão do parecer 
do Sr. Anisio Abreu sobre os arts. 218 a 
411 da parte especial. 

O Sr. Presidente-Ainda não ha 
numero para a votação da materia adiada. 
Está em discussão o parecer do Sr. Ani8io de 
Abreu. 

São lidas e postas em discussão com o pa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Parte especial - Livro I : 
Ao art. 226, accresceute-se 
§ - Os reclusos em consequencia de pro

nuncia ou de condemnação, salvo os casos 
em que o casamento rtzer cessar a imposição 
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de pena ou autorizar a legitimação de filhos 
anteriormente havidos dos cDntrahontes. 

Ao art. 244-Supprimam se as palavras: 
-lera em ,ooz alia e intelligivel o art. 226-e 
estas:-si não tem algum dos impedimentos do 
mesmo artigo. 

Ao art 254 - Substituam-se as palavras: 
ou-for obrigado a ausentar-se em serviço 
publigo obrigatorio e notori~-pelas seguin
tes: ou qiiando occorrer mot:vo urgente que• 
mediante requerimento das partes, justifique 
a "immediata celebração do casamento.-Al
fredo Pinto. 

PARTE ESPECIAL 

LIVRO I 

DIREITO DA FAMILIA 

TITULO I 

DO CASAMENTO 

Supprima-sc o art. 218, passando o capi
tulo 2° a ser capitulo 1°, que terá a seguinte 
epigraphe: 

DAS FORMALIDADES DO CASAMENTO 

Art. Quem pretender contrahir matri-
monio apresentará ao official do registro 
civil declaração assignada pelos centrab.en
tes, a qual tleve especificar : . 

1°, os nomes, appellidos, idade, domicilio e 
reside,.cia; 

2°, os nomes, appellido, e o domicilio e a 
residencia dti seus pacs, si forem conhecidos. 

§ 1. 0 Si o oflicb.l do registro civil, esco
lhido para a celebração rlo casamento, não 
for o do domicilio de amhos os contrahentes, 
a declaração supra-mencionada será apresen
tad~ ao official do domicilio de cada um com 
a designação daquelle que elegeram para a 
celebração do acto. 

§ 2. 0 A declaração deve tambem sar acom
panharla das certidões de idade dos contra
hentes, de declaração de duas testemunhas 
maiores, parentes ou estranhas, que attes
tem c.:mhecer os contrahentes; certidão de 
obito do conjuga t'allecido, si um delles for 
viuvo, ou de um e de outro, si ambos o forem, 
ou da annullação do casamento anterior e 
documento que prove o consentimento dos 
paes ou do tutor ou o supprimento pelo juiz. 

Art. Os ofliciaes do registro, a quem, 
for apresentada a declaração, farão affixar 
edita! em que se annnncie a pretenção dos 
contrah.entes com as indicações mencionadas 
no artigo antecedente e com intimação das 
pes,oas que souberem de algum dos impedi
mentos legaes a virem declaral-os. 

Paragrapho unico. O edital serç\. affixado 
pelo espaço de 15 dias em lagar ostensivo do 
editicio onde se celebrarem os casamentos e 
publicado duas vezes, com intervallo de sete 
dias, na imprensa oncle a houver. 

Art. Si decorridos os 15 dias não appa · 
recer quem opponha impedimento, e o offi
cial de rt>g1stro não tiver conhecimento de 
algum impedimento, rlará declaração ás par
tes que se acham habilitatlas a contrahirem 
matrimonio, dentro dos dous mezes seguintes. 

Art. O edital será registrado, devendo o 
official dar certidão a quem a requerer. 

Art. O edital poderá, em caso urgente, 
ser dispensado, uma vez que seja apresen
tada a declaração do art... e paragraphos. 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. Não podem contrahil• matrimonio: 
1 °, os parentes por consanguinidade ou affi

nidade n'1 linha recta, seja o parentesco legi
timo ou illegitímo ; 

2°, os parentes em segundo gráo na linha 
collateral, quer o parentesco seja legitimo ou 
illegitimo ; 

3•, os menores de 14 annos ; 
4°, os li.gados por casamento não dissol

vido. 
Art. E' prohibido o casamento : 
1 °, aos menores de 21 annos e maiores de 

14 e aos prodigos emquanto não obtiverem 
o consentimento ou de seu pae, ou de sua 
mãe ou daquelles que o representam ; 

2°, ao tutor e aos seus descendentes com 
a tutellada emquanto não estiver finda a 
tutella e as contas desta não houverem sido 
11.pprovadas ; 

il0 , ao conjuge adultero com o seu cum
plice, condemnado como tal ; 

4°, ao conjuga condemnarlo como autor ou 
como cumplice de crime de homicídio contra 
seu consorte com a pessoa que, como autor 
ou como cumplice, haja perpetrado aquelle 
crime ou concorrido para elle. 

Art. A tlliaçãonatural paternapódeser 
provada pelo modo estabeleci,lo neste Co• 
digo ; a affinidade illicita, porém, só póde 
provar-se por confissão expontanea feita por, 
algum ascendente, que si outro e:ffeito não 
quizer dar á c,mfissão sinão o de impedir o 
casamento, fará as declarações em segredo 
de justiça perante o juiz e duas testemunhas. 

§ 1. ° Feita a declaração, o juiz sem pre
juízo dos proclamas, impedirá por despacho 
o casamento, mandando, sem que seja decla
rado o nome do ascendente, intimar os con
trahentes. 

§ 2. 0 Os contrahentes poderão, no prazo 
de 10 <lias, allegar contra os despachos e pro
duzir as provas. 
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~ 3.° Conhecerá o juiz da a.negação e 
provas, dand9 aos interessados recurso SUS· 
pensivo para o superior dentro elo novo 
prazo de 10 dias. 
· § 4. 0 Decidido o recurso no prazo de 20 dias, 
o escrivão tirará copia tanto do despacho 
recorl'ido como da decisão do 5Uparior e a 
j untarêt ao pedido do proclama, queimando 
os autos, uma. vfz i~so feito. 

§ 5. 0 Julgada in:iprocedente a declaração, 
o juiz ordenará. que seja. celebrado o caioa
mento. 

DAS DEl\UNCIAS DOS HJPEDIMENTOS 

Art. A denuncia dos impedimentos terá 
logar nos casos do art ... e póde ser opposta 
pelo offlcial do regi}.tro, pelo juiz que prei!i
dir a celebração do casamento e por qual
quer pessoa maior. 

Art. A denuncia do impedimento por 
qualquer pessm~ maior será dada ao juiz que 
tiver de presidir ao casamento. 

Art. A denuncia póde ser verbal ou es-
cripta e deve tornar conhecidos o nome, 
profissão, domicilio e idt,de do denunciante, 
o impedimento, ou os motivos que indu:t.am 
a cre1• que elle existe ; e os documentos 
que provam a existencia do impetlimento, 
ou, na sua falta, o lagar onde póde ser encon
trade. Quantlo a opposição à verbal, o olli
cial no livro do registro lavrará acta cir
cumstanciada que rnrá nssignada pelo de
n nnciante e por duas testemunhas. A 
õpposicão escl'ipta tambem constarü, do mei:;
mo livro de rogistro, devendo os documentos 
que forem apresentados ser tambem regis
trados, e depois emmaçados com a denuncia. 

Art. A infl'acção, nos casos em que é 
prohibhlo o casamento, nenhum outro etfeito 
produz sinão sujeitar cs infractores ás penas 
ab:üxo declaradas. 

Art. O menor de21 annos e o maior de 
14 e o prodigo casando-se som licença de 
quem o representa fica, durante a menor
idade ou interdicção, privado da administra
ção de seus bens e só com o direito tlc pedir 
alimentos. 

Art. Os casamentos contrahidos pelo 
menor e pelo protligo sem licença conside
ram-se cóntraltidos com separação de bens. 

Art. Si os paes forem legítimos o hou-
ver dissentimcn to entro elles sobre a con
cessão ·da licença para o casamento, preva
lecerá a opinião do pae. Si existir só um 
delles, ou si o outro se ar.bar legalmenb im
pedido; bastará o consentimento tlo que so• 
breviver ou estiver desimpedido. 

Art. Si os p2.es· não forem casados, 
mas o filho houver sido reconhecido pelo pae 
e pela mãe, o consentimeuto de um e de 
outro se dará gua1'dado o tfüposto no artigo 

Vol. V 

antecedente. Si o reconhecimento for de um 
~ó exige-se o consentimento deste ; e si não 
houver reconhecimento, é exigido o conscu
timento da mãe. 

Art. O tutor·ou seu descendente que so 
casar com a tutelada, contra o disposto uo 
art •.. n. 2 ficarü, inhibido de receber delle 
cousa alguma, por doação ou testamento, e 
o casamento • será considerado como contra
hido com separação de bens. 

Art. O que fica disposto no artigo an-
tecedente é applicavel ás pessoas mencio11adas 
no art •.• ns. 3 e 4 que contrabirem casa
mento contra o que determina o mesmo 
artigo. 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Como no Projecto, arts. 241 a 263. 

DAS PROVAS DO CASAMEN'ro 

Como no Projecto, arls. 264 a 268. 

DA NULLlDADE DO CASAM(,;NTO E SEUS 
EFFEITOS 

Art. As disposições da parte geral sobre 
nu li idade dos actos jurídicos 11ão exteusi vas 
á nullitlatle dos mtsamentos, salvo as exce• 
pções e applicações ora estabelecidas. 

Art. A nullidade do casamento, quer 
absoluta, quer relativa, será sempre depen· 
dente do julgamento, não podendo ser alle
gada sinão por via de acção. 

Art. A nullidade é absoluta nos casos em 
que não se póde contrahir casamento. (art ... 
§§ 1°, 2°_ e 4°), daquelle em que e casamento 
fo1· clandestino. 

§ Diz-se casamento clandestino: ou quan
do a sua celebração não foi autorizada por 
juiz competente ou quando o mesmo casa
mento se fez sem a presença das testemu
nhas exigidas. 

Art. A nullidade é relativa quando o 
casamento for contrahido: 

l. 0 Pelo men~r impuhere~ 
2. 0 Pelo louco, ou por quem está em estado 

de embriaguez completa ou tlo delirio fe· 
bril. 

3. 0 Por erro de um dos contrabenks por, 
dolo ou violencia. 

Art. Dá-se erro: 
l. 0 Quando versar sobre o estado c[vifda. 

pessoa, dizendo-se erro no ultimo caso quan• 
do ou um do3 contrahontes acreditou ter sido 
casado com uma certa pesso:i, entretanto o 
casamento foi celebrado com pe5soa, diversa; 
ou quanuo ignorava qué a peisoa com quem 

19 
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so casou houvera commetlido crime inafütn-
çavel, aincla não prescripto, . 

2. 0 Quando o marido soffrer de impotencia. 
absulut:J. anterior ao casamento. 

3. 0 Quando a mulher estiver desvjrgi
nada. 

Art. O casamento annullavel por nulli-
dade refativa confirma-se: 

1. 0 Si o· conjuga impubere representado 
por seu pae ou tmor não intentl!,r a acção até 
seis mezes depois de ter entrado na puber
dade ; ou si a mulher impubere houver con
cebido antes de ter entrado na puberdade. 

2_. 0 Si o conjuga alienado não intentar a 
acção até seis mezes depois que houver re
cobrado o uso da razão. 

3. 0 Si dada a embriaguez completa ou de
lírio febril não for intontada acção até um 
mez depois de contrahi<io o matrimonio. 

4. 0 Si o conjuga induzido em erro ainda 
que provocado por dolo do outro conjuga ou 
de um terceiro; ou si o conjuga violentado 
por violencia .ie outro conjuge ou de um ter
ceiro não intentarem a acção até dous me
zes contados do dhi em que houver conhecido 
o erro, ou em que houver cessado a vio-
lencia. . 

Art. Si o casamento annullado foi• pu-
tativo, isto é, si foi contra.bido de boa fé -
produzirá até o dia da sentença que o an
nullar os mesmos ofl'eitos do casamento 
valido, não só em relação aos proprios con
juges como em relação aos filhos. 

A nullidade terá os seguintes e:fl'eitos: 
1,0 Quanto ás pessoas ,Jos conjuges cessarão 

os direitos e obrigações que produz o casa
mento, exceptuada unicamanto a obrigação 
recif)roea em caso de necessidade dit presta-
ção de alimentos. · 

2. 0 Quanto aos bens proceder-se-ha como 
no caso da dissolução do casamento por fal
lecimento de um dos conjuges, mas antes do 
fallecimento de um deites õ outro não tera 
direito a quaesquer vantagens de sobrevi
vencia que no contracto fo~sem promettirlas. 

3. º Quanto aos filhos concebidos durunte· o 
casamento serão considerados como legítimos, 
com os direitos e obrigações dos filhos de 
casamento legitimo. Os IHhos naturaes con
cel.Jidos antes do 'matrimonio pntativo entre 
s~u pae 0 mãe e-nascidos depois ficarão legl
tunados nos mesmos cusos em que o matri
morno valido produz este efü~ito. 

Art. Si houver boa fé Eó por parte de 
um dos conjugas, o casamento putativo até o 
dht da sentença tambam prodnzirá os e!Teitos 
do ·casamento valido; mas só em relação 
ao conjuga de boa fé e aos filhos. 

A null_it.lade terá os seguintes ef!'eitos: 
l . 0 O conj uge de má fé não poderá exigir 

que o de b•à fé lhB presto alimentos. 

2. 0 O conjuga de ma fé rião terá direito a 
vantagens c1e·sobrevivencia que no contracto 
lhe fossem permitti•Jas. 

3. 0 O conjuga de ma fé não terá patrio 
poder wbre os filhos. 

Art. Si · o matrimonio annullado não 
for putativo, isto é, si foi contra.bido por 
ambos os coojúges de ma fé não produzirá 
effeito, e será reputado mero concubinato. 

Art. Consiste a má fé dos conjugas no 
conhecimento que tinham ou deviam ter no 
dia da celebração do casamento do impedi
mento que deu causa a nullidade. Não 
haverá boa fé. nem por motivo de erro ou 
ignorancíe. de direito, nem por motivo de 
ignorancia ou erro -de facto, que não seja ex• 
cusa vel, a menos que o erro fosse occa• 
sionado por dolo. 

Art. O conjuga de boa fé poderá de· 
mandar, pela indemnização de todo o dolo 
que haja sofi'rido, o !JO!ljUge de má fé e os 
terceiros que hajam provocado o dolo. 

Art. Em todos os cas~s dos artigos pre-
cedentes a nullidade não prejudicará direitos 
adquiridos por terceiros que de boa fé hou
verem contractado com os suppostos côn
j.uges. 

Arts. 272 a 208 do Projecto supprimam-se 
por conterem disposiçõos que não estão bem 
collocadas. 

CAPITULO ••• 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇ!ÔES DOS CONJUGES 
QUANTO ÁS SUAS PESSOAS 

Art. Os conjugas teem obrigação de 
guardar fidelidade, de viver juntos e de 
se soccorrer e ajudar-se reciprocamente. 

Art. O marido deve protecção á mulher 
e a mulher obediencia ao marido. 

Art. O marido tem direito de obrigar 
a mulher a viver com elle e acompanhal-o. 
Cessa, porém, esse direito quando houver pe
rigo para a vida da mulher. 

Art. A mulher goza das honras do ma-
rido, que não sejam meramente inherentes 
ao cargo que alie exerce, e conserva-ao em
quanto não passar a segunrlas nupcias. 

Art. A administração de todos os b::ms 
do casal, seja qual for o regímen do casa
mento, pertence ao marido. 

Art. Dado, porém, impedimento ou 
falta do marido, será a mulller administra
dora dos bens do casal ; mas não póde, sem 
autorização judicíi,l, alienar, hypothecar, 
gravar de oous reae~, immoveis ou de qua.1-
qutJr modo dispor de direitos reaes que o 
casal possa ter. 

Art. Não póde o marido, sem outorga 
da mulher alienar, l1ypotheoar, gravar de 



onns reaes immoveis ou de. qualquer modo 
dispor de direitos reaes que o casal possa 
ter, nem, outrosim, estar em juízo, activa 
ou passivftmente, por causa dos referidos 
bens ou direitos. -

§. Esta ou torga póde ser supprida judici
almente si a mulher a recusar sem motivo 

. justo, ou si estiver impossibilitada para a 
dar. - . 

Art. Os actos praticados pelo marido 
sem consentimento da mulher só podem ser 
annullados pela mulher ou seus herdeiros 
até quatro annos depois da dissolução do 
casamento. 

Art. A mulher casada não póde e.,tar 
em juízo sem autorisação do marido, ex
cepto~ 

I 0 , nas causas crimes em que seja ré, 
2°, em quaesquer pleitos com o marido. 
3°, quando quizer reivindicar os bens 

doados á concubina, guardado quanto á pre
scripção o disposto no artigo anterior. . 

4°, nos actos que tenham unicamente por 
objecto a conservação ou segurança de seus 
direitos proprios e exclusivos • 

5°, nos casos de urgencia, não estando 
presente o marido. 

Art. A mulher casada não precisa au• 
torisação do marido para fazer testamento 
ou revogai-o. 

Art. A mulher casada não póde sem 
autorisação do marülo, salvo os casos em que 
a lei especialmente o permitte, adquirir di
reitos nem contrahir obrigações. 

Art. A autorisação do marido deve ser 
essencial para cada um dos actos que a 
mulher pretenda praticar, exceptuando a 
autorização para commerciar, porque neste 
caso póde a mulher praticar, dada a auto
risação, todos os actos relativos ao seu com
mercio e até por causa delle hypothecar os 
seus bens e propor acções. 

-Art. O marido póde revogar a seu ar-
bítrio, sem e:tl'eito, porém, retroactivo, 
a autorisação que haja dado á mulher, 
assim como póde ratificar os actos para os 
quaes não haja dado autorização. 

§ 1. 0 A falta de autorização só póde ser 
allegada pelo marido ou seus herdeiros, até 
um armo, contado da data da dissolução do 
casamento. 

§ 2. 0 A ratificação póde ser tacita, mani
festando o mcirido,- por actos inequi vocos, a 
acq niescencia. 

Art. A mulher que exercer publica-
mente qualquer profissão ou industria como 
a de directora de collegio presume-se autori
zada pelo marido por todos os actos e 
contractos concernentes á sua profissão ; 
emquanto não houver reclamação por parte 
do marido, annunciada ao publico ou judi-

cialmente intimada a quem tiver com a 
mulher de contractar. . 

Art. Se presume tambem estar a mu• 
lher autorizada pelo marido nas compras de 
cousas moveis feitas a dinheiro de contado, 
e nas compras de objectos proprios de con
s·umo domestico. 

Art. Os actos e contractos da mulher, 
autorizada pelo marido, terão força obriga
toria contra elle ; porém, si os não tiver 
au._torizado, e a sua autorização for supprida 
pelo juiz só fica1·á obrigado si o regimen do 
casamento for o da communhão universal. 
A. J. Rodrigues Torres, neto.-F. ToZentino. 

O Sr. Torres NeU:o:- Sr. Pl'0"' 
sidente, sobre a parte especial que trata de 
direitos de familia apresento emendas. A 
primeira emenda refere-se á ·suppressão do 
art. 218 em que se dispõe sobre promessa de 
casamento. , 

Não sei porque a Commissão não usou da 
phrase até hoje acceita no nosso direito -
esponsaes, substituindo-a por promessa de 
casamento. Diz a Commissão que promessa de 
casamento não produz obrigação legal de con
trahir matrimonio. Não acho correcto o 
modo de exprimir da Commissão, porque tra
ta-se da uma obrigação de fazer e como diz 
o proprio projecto no art. 1028: « Si o de
vedor recusar a prestação que só por elle 
proprio possa ou deva ser satisfeita, havera 
indemnisavão per perdas e damnos. " E o 
que se determina no nosso direito actual é 
que sejam pagas perdas e interesses, e não que 
se fique obrigado ao casamento. Portanto, a 
redacção não é correcta. 

Na segunda parte trata-se da restituição 
das prendas recebidas, e do que se tiver dis• 
pendido na previsão de casamento. E' justo 
o que se diz nessa segunda parte, mas como 
ha uma conditio causa data, causa non secuta, 
me parece que essa parte poderia ir perfeita
mente para a parte do codigo que trata dos 
pagamentos indevidos. Accrescente-se esse 
caso para não haver duvida sobre elle. E 
devo dizer que no direito romano isso não 
era desconhecido, porque no fragmento 6 de 
conditio causa data, causa non secuta, diz-se: 
nam quasi caitsa non secitta habere potest con
dictionem,qui ob matrimonio dedit,matrimonio 
non copuiato, referindo-se á restituição do 
clote, cuja restituição se fará não se seguindo 
o casamento. E é mais ou menos o que esta
belece o projecto quanto á restituição das 
prandas. . 

E como ha conditio data ca·usa, caitsa non 
secitta, pode-se tratal' da repetição oq_ re
gular-se o pagamento indevido ( art. 1113 
do Projecto.) 

Quanto ás formalidades preliminares do 
casô\meuto, a~tere~ o projecto, adoptando o 
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r;oJigo Civil Porluguez. Começ~ o p1_'~jecto 
pur f1Jlar em documentos segumtcs, isto j, 
!lecla!'i1ção do sm estado, etc. A docla_raçao 
que se faz não se pófo dizer que seJa um 
documouto. 

Documentos seriam certidão ele idade, au
torisação, etc. O qodigo ~ivil Port~gulc'z _é 
muito correcto. AlH se diz eleclaraçao ass1-
gnada pelos contrahentes, a qual deve espe
eific:1r o nome e domicilio dos contrahentes e 
dos seus pais se forem conhecidos, dispondo 
que a declaraçâo deve ser acompanhada de 
certidão, etc •. 

De maneira que substitui palavra - do· 
cumento pela, palavra - declaração. dizendo 
que essa declaração deve ser seguida do taes 
e taes documentos. 

Alterei tambem o artigo sobre os pro
clamas. Accrescentei que na fixação de edi
taes se ·t1eve fazer intimação das pessoas que 
souberem de impedimentos legaes. Tambe~ 
é do Codigo Civil Po1'tuguez. Esta emenda e 
ao art. 220 do projecto. 

Regulei tambem 0, afflxação dos edHaes, 
alterando o projecto n~ssa parte. O project_o 
parece dizer que os ed1taes devem ser publi
cados pela imprensa e aillxados em lagares 
ostensivos. Nós sabemos que ha Jogares onde 
não ha imprensa. B~sta i_r a Gor,1z, on~e 
villas e cidades · se d1slanc1am mmlo e nao 
será possível que alguem que queira carn1'·E~ 
vá a cem Ieguas procurar jornal o que sera 
mesmo difflcil encontrar. Eu, portanto, fiz 
uma substituição, exijo editaes na imprens~, 
onde houver. Em regra os lagares elo Rio 
de Janeiro e S. Paulo teem imprensa, mas 
ha muitos oí.itros que não teem. 

Pas~ando aos impedimentos. d? ea~_am~nt~, 
fiz uma alteração profunda. Distmgut pr1me1-
ramente os impedimentos dirim_entes _dos im
pedientes; reduzi a 9.uatro os 1i:n,ped1mentos 
dirimentes; e quanto aquellesusei da phrase
não podem contrahir matrimonio-e quant? 
aos outros impedimentos usei da phrase - e 
proltibido o casamento; reduzindo-os tambem 
a quatro. . 

O projecto ex.tende. de mais, contém 15 
paragrapbos, e . ~esses . 15 pa1:agmp_hos a 
maior part'3 é de 1mped1mentos 1mpodientcs, 
que, como disse, reduzi a quatro: casamento 
dos menores de 21 annos, dos tutores, dos 
conjuges adutoros e dos conjuges condemna
dos con,o autot'eS de homicidio na pessoa do 
conjuge premorto. · 

Houve um artigo que me pareceu deslo
cado. Comtudo, mantenho-o. 

Refere-se o citado artigo ao caso da filiação 
natural e ao ela affioidade illicita que pelo 
projecto só se póde provar por confissão ex
pontanen, feita por alguma ascendente, e o 
tendo mantido fiz alguma alteração. 

Dei prazo afim de que nito se ficasse no 
vagJ. Dei o pl'azo de IO dias ás partes, e o 
de 10 o.o juiz, para decidir a questão; e de 20 
para o recurso. Nestas condições são 20 e 20, 
ou 40, e ainda sobram 20 dias ,los 60 a que 
se refere o·projecto. 

Igualmente determinei que, fe ita ' a decla
ração de impedimento pelo arn mJenlo, não 
ficassem os pregões.interrompidos, e sim con
tim.iassem a correr. 

Tratei depois da denuncia de impedimentos, 
regulei-a quando dada por qualquer pessoa 
maior, e estabeleci que póde ser verbal ou 
escripta. . 

Como uma e outra elevem tornar conheci
dos o nome, profissão e domicilio, regulei o 
caso da denuncia ser verbal, mandando que 
se lavrasse uma acta circuil1stanciada pelo 
ofilcial, acta que seria f\Ssignada pelo denun
ciante e mais duas testemunhas. 

Quanto á infr,1cção nos casos em que é pro
bibido o casamento, não vi outro etreito si
não sujeitar os infractores ás peua,; estabeto-· 
cendo-03 para os cnrnmentos d0s menores de 
21 annos, os dos p1·odigos, dos tutores e dos 
conjugas condemnadns. 

Quanto á celebração dos casamentos, ada
ptei o proj,cto como está, embora elle care
ce,se de alguns reloques quanto á redacção. 

Não alterei ~m nada o projecto quanto á 
celebração do carnmento, porque já está isso 
em nossos usos e costumes, assim como não ' 
alterei as provas do casamento, capitulo 6°, 
si bem que a redacção fosse descurada: O ca
samento de pessoas fallecid'as n.i posse ·de es
tado de casados nao pude se1· contestada em 
preju fao de SEUS FlLHOS lilEl..-ORES c1rn-
1nuns, etc. ( Proj . , art. 265 .) 

O Codigo Civil Portuguez redige bem, di
zendo-não póde rnr contestado em prejuízo 
dos filhos de taes pessoas ; emquanto que o 
projecto parece se referir empregando o pos
se~si vo seu, ao casamento, e não aos paes. 

Tambem no art. 268 temos - na colisão e 
equivalencia de provas contradictorias. A 
pala vra-con tradictorias--está aqui demais. 

Quanto ás nullidades do casamento, ti~ al
ieração do projecto. Como sabemos, temos na. 
parte ·geral tratado da nullidade do3 actos ; 
mas, como parte geral, póde quando se venha 
a tratar na parte especial de null idade de al
gum acto, ser ella ~mpliada. ou restringida, 
e eis por qtié · rn :se eru uin irrl.'igo que as dis
posições na parte geral sobra nuU~dade de 
actos juridicos são applicav,eis á nullidade 
dos casamentos com às exceJJções e ,rpplic:i 
ções sobre os effeitos da nullidade do casa
mento. (Veja-se Esboço Freitas, arts. 1,12-9 e 
seg· . ) 

E em artigo posterior abri excepçifo quanto 
éL difl'erença-na parte geral estabelecida entre 
a nullidade absoluta e _relativa, estabeleci 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRô 

como regra que as nullidades do casamento 
são sempre dependentes de julgamento, isto é, 
que não haverá nullidade em que haja sen
tença passada em julgacl.o que haja annullado 
o casamento. 

· Determinei tambem os casos em que a nulli
dai:!e é absoluta e aqmilles em que é relativa. 

Depois articulei quando se dá o erro, e 
acompanhei nesta parte mais ou meno3 o 
projecto, até por causa da disposição ultima, 
que já me poz em torturas no fôro, para sa
ber onde ha7ia de incluir o caso em questão: 
oda desvirgindade da mulher reputada,porém, 
vil•gem. _ . 

Depois disto, tratando da nullidade rela
tiva, declaro os casos em que o casamento 
diz-se confirmado, estabnlecendo a época em 
que se deve propor a acção d.e nullidade. 
Assim, o impubere deve propol-a até seis 
mezes, o conjuga alienado até seis mezes de
pois que houver recobrado o uso da razão e, 
dada a embriaguez completa, até um mez 
depois de c:mtrahido o matrimonio, porque 
me parece que a emb:·iaguez completa .não 
p_óde durar um :11ez ; si o conjugo for indu
zido em erro, a.te dous mezes contados do dia 
em que tiver elle conhocimonto do erro. 

Regulo tambem o casamento putativo. 
O projecto falla no casamento putativo em 

outros Jogares ; mas me parece que é o caso 
aqui de se regular o mesmo casamento 
putativo, desde que é elle nullo. 

Fiz a distincção, que todos fazem, no to
~ante ao mesmo. casamento putativo, isto 
e, quando este e contrahido de boa fé por 
ambos os conjuges e quando contrahido de boa 
fé apena~ por um dos conjuges ; e esta
belem entao quaes os effeitos da nullidade 
em um e outro caso, acompanhando neste 
ponto o esboço de Teixeira de Freitas. E por 
demais disse que si o casamento annullavel 
não Jor pulativo, isto é, se foi contrahido 
de má fé po~. ambos os conjuges, reputa-se 
mero concubmato. 

Pr~curei ta~bem definir em que consiste a 
boa fe dos cJnJuges .e estabeleci que o con
juje de boa fé poderá demandàr o de má fé 
e o terceiro que tenha intervindo no acto e 
determinei mais que, no caso dos artigos pre
ce~lentes, ~ _null1dade não prejudicaria di
r~1tos adqumdos por terceiros e que de boa 
fe hquvesse contracto com o conjuge. 

Passando aos direitos e obrigações dos con
jugas (o projecto falla em deveres, mas não 
se t_rata de deveres, sim de obrigações), o 
proJ~cto regula os direitos e obrigações do 
marido em um capitulo e dos direitos e obri
g.1ções da mulher em outro ; fundi, porém 
esses dous c_iapitulos em um só; e neste pont~ 
acompanhei o Codigo Civil Portucruez e 
tam_bem acompanhei o esboço de Teix~ira de 
Freitas. 

Estabeleci o caso do marido ter o direito 
de obrigar a mulher a acompanhal-ó. 

O Codigo Civil Portuguez diz que a mulher 
tem obrigação de acompanhar o marido, 
salvo se for para frfra elo Reino. 

Entendo que não deve ser tanto assim ; 
só desde que haja perigo, ou qualquer outro 
motivo Justificado, é que deve cessar o di
reito do marido obrigar a mulher a acom
panhal-o. 

Regulei tambem o caso de haver impedi
mento do marido ou dal'-Se falta delle. 

Neste caso a mulher administra os bens 
do casal ; mas não póde, sem autorisação 
judicial, alienar e hypothecar. 

Quanto aos moveis, me parece que a 
mulhe1', administradora dos bens do casal, 
pódc dispor delles. 

Assim tambem regulei o caso do marido 
não i:;oder alienar e hypothecar os bens sem 
o consentimento da mulher. 

Dou sómente a mulher e aos seus her1!eiros 
o direi to de annullar os actos praticados pelo 
marido sem a outorga da mulher. 

Estabeleço os casos em que a mulher póde 
estar em juizo sem autorisação do marido o 
estabeleço que ella não precisa de autorisação 
do marido para fll.zer tesfamento ou para re
vogai-o. 

Estabeleço um artigo, qua não seri,t pre
ciso, se não houvesse excepçã:o, com relação 
á acquisição de direitos 03.') ac~l de assumir 
obrigações. Determino, neste caso, que a 
autorisação do marido deve ser especial e 
tambem estabeleço que elle · pó.ie revogar 
a seu arbítrio essa autorisação, sem, po- · 
rém, effeito retroactivo á autorisação que 
haja dado. 

Regulo tambem o caso da mulher exercer 
publicamente qualquer profissão ou indus
tria, que não seja o commercio antes re
gulado. 

Si ella exercer essa profissão ou industria 
publicament'3, presume-se que o marido an
torisou-a e, assim sendo, é pl'eciso que o 
mal'ido, para impedir que ella continue no 
exercício dessa profissã-0, faça publicamente 
tambem uma declal'açi'í.o em contrario, ou 
judicialmente intime a pessoa co!ll que a 
mulher tiver de contractar. 

Assim tambem presumo estar a mulher 
autorisada pelo mariJo nas -compras de con
tado de cous.,s moveis, ou nas compras 
pa1•a consumo proprio ou consumo domestico. 
Aqui ha um ponto em que me afasto do 
projecto; é o que diz respeito ao art. 305. 

Eu estabeleço, acompanhando o e;;boço 
Freitas, que os actos da mulher, praticados 
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com autorisação do juiz por não ter o mariclo lbido, como, podendo o conjuge dispor livre~ 
querido dal-a, só obrigam o marido si o re- mente dos seus bens, ficará sem valor a facul
gimen for o da communhão. (V. Esboço, dade rlada ao doador da revogação livre e a 
art. 1314.) todo o tempo. Além disso, as doações de im-

0 projecto traz uma disposição muito di- moveis são impossiveis entre marido e mu-
versa. lher, porque a outorga é condição essencial 

E' o que êu tinha o dizer. (llluito bem; no projecto, e entretanto no capitulo 7° não 
muito bem.) se faz excepção alguma. São essas as razões 

por que pede a sua suppressão. 
o Sr. Fabio Leal diz que vem Era o que tinha a dizer sobre o assumpto. 

justificar suas emendas. (Muito bem.) 
O projecto facilita as doações feita$ em 

contemplação ao casamento ; neste variam 
os rezimens dos bens, e em nenhuma destas 
variedades é mais natural a doação ante
nupcial do que no da separação de bens. Não 
havia razão para alongar o preceito do arti
go 367 do 'projecto Bevilaqua, que visava fim 
muito diverso. 

Alli se procura tornar effectiva a pena 
(ou a cautela) imposta ás viuvas, que se 
casam desrespeitando as exigencias dos 
ns. 12 e 13 do art. 226, que tem regímen 
forçado ou obrigatorio da separação de bens; 
aqui no art. 389 do projecto revisto, se faz 
remissão ao art. 346, que trata em geral do 
regimen da separação. 

Portanto, ou se volte á redacção Bevila
qua. ou se faça remissão ao art. 348, po1•que 
então fica o pensamento exacto. 

O paragrapho unico é inutil. Pela propria 
natureza das doações ·ante-nupciaes, ellas 
não podem ser annulladas pelos factos ·dos 
llS. 1 a 3. 

A doação ante-nupcial e condicional ou 
restrictiva ; dado o facto da celebração do 
casamento,· está cumprida a condicional e 
nada mais a póde alterar. Mas independente 
disso o n. I já se acha consignado no 
art. 1334 do projecto e no logar competente. 

O n. 2 é de c1•er que não seja acceito á 
vista das superiores razões apresentadas 
pelo relator nesta parte. O 3° nada tem que 
ver com a doação ante-nupcial pelas razões 
dadas a principio. · 

Não é preciso o paragrapho unico, nem 
para clareza e por isto pediu sua sup
pressão. 

N:ão ha razão justificativa do capitulo 7°, 
que é uma innovação da Commissão Revi
sora, não só porque estabelece uma especie 
de doação que não obedece as regras desta, 
tornando-a revogavel livremente pelo doa
dor, o que. póde ser um elemento de dis
cordia no casal, como porque, com a facul
dade ampla dessas doações, póde ser a:fl'ecta
do o regimen do casamento, que é immu
tavel. 

E' impossível no regímen da communhão, 
porque a transformaria para o de commu-
nhtío parcial; no regímen da sepm·ação, não 
só po(lia. ser annullado esse regímen esco-

O Sr. Andrade Fig·u.eira * -
Desenibaraçado da questão explosiva do di
vorcio, resta tratar das multiplas e graves 
questões que consagra a parte do projecto em 
discussão, com relação aos direitos de fa. 
milia. 

A familia tem por base o casamento e, por 
isso, começará. por este assumpto. 

Como a forma cons·,grada é o casamento 
civil, :vae prender o que tinha de dizer sobre 
esta mataria com a lei actual em vigor sobre 
o casamento civil estatuida em 1890; tanto 
mais que o projecto que se discute, em geral, 
observou os preceitos da lei em vigor e deve 
resposta ao autor desta lei, o qual se occupou 
com umas considerações geraes, que aven
tará .a resµeito da sua promulgação. 

E' assim que, fazendo a critica da lei actual, 
fará a do projecto, que consagra disposições, 
umas que propõe sejam supprimidas e outras 
que se.iam substituidas. 

O illustre autor da lei primitiva informou 
que, ao tratar-se de introduzir a reforma do 
casamento civil, houve hesitação por parte 
do gover-no dictatorial, a quem na occasião 
servia; mas que esta hesitação termin(Lra 
.desde que appareceu a circular collectiva dos 
bispos catholicos, acceitando a separação da 
Igreja e até mesmo a lei do casamento civil, 
que estava. assentada, mas não publicada. 

Ora, ja teve occasião de discutir este grande 
escandalo da pastora,L collectiva dos reve
rendos bispos em escripto que corre mundo 
com a sua assignatura ; mas dirá ao illustre 
preopinante que S. Ex. vae além da verdade 
dizendo que os bispos approvaram a sepa
ração. 

E' certo que elles fizeram mais do que de
viam ; mas não chegaram a . este ponto, e 
na pastoral ha mais de um trecho conde~ 
mnando a separação. . 

Q11anto ao casamento civil, tambem ba um 
trecho na pastoral condemna.ndo-o como uma 
instituição que não podia ter existencia legal 
aos olhos da Igreja Catholica, Esta é a ver
dade. 

' Eate discm•so não foi revisto pelo orador. 
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Mas ba. . um documento official que vale 
mais do que a palavra do orador e do que a 
palavra dos reverendos bispos. 

Diz 1'ale mais, com relação ao governo de 
então, porque para si não vale mais do que 
a sua propria palavra, e - como catholico 
que é - do que a dos bispos. · 
. Mas, como dizia, ha um documento que vale 
mais do que tudo isto- é o decreto pelo qual 
o governo, poucos dias depois de promul
gada a lei do ca!:!amento civil, alterou o 
artigo em que se permittia que o casamento 
fosse antecedido ou succedido das solemni-· 
dadas ordenadas pela Igreja. 

Este decreto tem a data de 2 de julho, é 
de poucos dias depois de promulgada a lei do 
casamento civil. · 

Nesse decreto. em que o governo mandou 
que o casamento civil não fosse precedido de 
formalidades religiosa:s se diz textualmente 
que essa providencia era tomada, porque o 
clero movia opposição á execução da lei e 
não correspondia á generosidade do governo 
estabelecendo a antecedencia ou sequencia do 
casamento religioso. De maneira que a into
lerancia. do clero está constatada no decreto 
do governo. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte. 
o SR ANDRADE FIGUEIRA aprecia um facto 

bistorico. 
Si fosse verdadeira a noticia dada pelo 

illustre preopinante, que não está presente, 
mas terá occasião de ler o que diz o orador, 
si fosse verdadeira a proposição - dizia -
seria o caso de acoimar-se de superfina a lei 
do casamento civil; porque, si o clero tivesse 
acceitado, si não tivesse havido repugnancia 
por parte deste e por consequencia dos 
catholicos, a consequencia é que seria ex
cusa.da semelhante lei. 

o SR, TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: - V. Ex, 

sabe que a lei_ de 1-3 de novembro era muito 
expressa: 

Os.casamentos eram celebrados em virtude 
de disposições do Concilio Tridentino ; mas, 
tinham effeitos civis, como se fossem feitos 
em virtude de lei civil. 

Em vez do poder legislativo decretar dis
posições sobre o casamento, achando bôas 
as do Concilio Tridentino, determinou que 
ellas fossem observadas. 

A lei de 1861 o que fez~ Mandou observar 
as mesmas leis e agora o projecto, com este 
intitulado casamento civil, procurou imitar, 
traduzir as disposições do Concilio Tridentino. 

Com effeito, vê na lei actual e no projecto, 
que se discute, a maior parte das dispo
sições do Conuilio Tridentino mais ou menos 
fielmente reproduzidas._ · 

I 

1-fas ao lado dessas disposições, introdu
ziram-se muitas outras que, como um des
conhecido, não pôde deixar de pedir venia 
para discutir severamente como vae fazer. 

O Sa. TEIXEIRA DESA - Mas, a religião 
catholica apostolica romana era a religião 
do Estado. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA.: - Ha paizes 
em que o casamento religioso póde vigorar'e 
obrigar como casamento puramente religioso; 
· V.. Ex. sabe que, constituída a nossa in

dependencia, sobreveio a lei de 13 de no
vembro, que não teria explicação, se não 
tivesse este alcance : fazer vigorar, como lei 
civil, uma secção determinada do Concilio 
Tridentino. 

O legislador brazileiro em vez de fazer 
uma lei sobre o casamento, achando aquella 
t'eita, mandou que fosFCe observada, ate com 
certas re tricções, porque lá se dava aos 
bispos a füculdade de conceder licença para 
ca,amentos e aqui se supprimiu essa facµl
culdade, passou-se para uma funcção paro
chiai ordinaria e houve outras reservas, 
feitas pelas leis civis que foram sempre 
observadas. 

Havia o registro dos assentos do casa
mento, de obitos, de baptisarlos, feitos pelo 
clero e depois de findos os livros, eram estes 
arrecadados, ião para. o archivo municipal 
e ahi ficavam. 

O illu~tre preopina.nte, a que está respon
dendo, disse que a fórma do caS!l,mento, in
troduzida por decreto do Governo Provi
sorio, na pendencia de uma consulta ao 
paiz sobre a revolução, sobre a sua. fórma de 
governo, tinha enchido o paiz de beneficios e 
teve a bondade de destacar, deste inventario 
de beneficios, uns tres ou quatro' que o 
orador vae considerar perfunctoriamente, 
para depois examinar mais detidamente o 
contexto do decreto que vem reproduzido 
no projecto. 

Um dos beneftcios - disse eHe-foi acabar 
com o legitimismo feroz da lei de 2 de setembro 
de 1847, a respeito de reconhecimento de 
filhos naturaes ; porque um artigo da lei do 
casamento civil diz e o projecto repete que a 
filiação illeg-itima. póde ser provada não 
só por aquelles meios consagrados, por 
testamento e escriptura.s publicas, como tam
bem por qualque1• escripto emanado dire
ctameute do pae, escripto particular de reco• 
nhecimento feito pelo pae. 

O nobre preoph,ante entenileu que isto_ ti
nha sido acabar com o leg-itimismo feroz da 
lei; mas, discorda de S. Ex. 

Primeiro que tudo, a disposição da lei do 
casamento civil é especial, para provar opa• 
rentesco illegitimo, para dispensa de impe
dimentos e, como lei especial, não deroga 
disposição de lei geral anterior,_ 
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Portanto o artigo que S. Ex-. inyoca não 
tem o alcance que se lhe quer dar. 

Como S. Ex. informasse que os juizes 
nunca acceitaram a sua doutrina, conclue o 
orador, di.~endo que os juízes tem julgado 
muito bem, não a acceitando. 

Em segundo lugar, observará que a inno
vação não foi foliz, porque, emquanto não 
fosse alterada a legislação a respeito do re
conhecimento da filiação paterna illegitima, 
não era prudente introduzir, em uma lei es
pecial, que tratasse de materia grave, como 
esta, de casamento, uma innovação desta 
natureza. 

As leis devem ter harmonia em suas partes. 
Portanto, não só o beneficio invocado não 

foi real, como não foi feliz . . 
Uma outradisposiçãocitou s. Ex., tamhem 

como opulentando o inventario dos benefi
cios da lei do casamento civil. 

E' aquella- disse S, Ex. -que corrigiu o 
defeito do Codigo do Commercio, que per
mittia que as mulheres, a quem os maridos 
consentissem commerciar, alienassem os seus 
·bens dotaes, apoiices dotaes ou quaesquer 
outros. · 

Não podl:l tambem acceitar, como beneficio, 
semelhante disposição. 

Primeiramente ella não tem o alcance que 
s. Ex. lhe dá; pelo contrario: ella veio 
trazer, no direito, um aleijão, que só neste 
paiz de indifferença, se póde tomar como 
uma cousa muito boa. 

Desta maneira verifica-se a existencia de 
duas classes de mulheres casadas: uma, a 
das que jfL eram commerciantes, antes de se 
c1sarem, · e que podem alienar os bens dotaes 
e cutra .classe de previlegiadas, daquellas 
que se tornam commerciantes depois d~ 
casadas e que não podem obrigar os seus 
bens dotaes. 

· Não houve, portanto, um beneficio; pelo 
contrario : daqui resultou trancar tL mulher 
que seca.ar, no regímen desta lei, as por
tas a profissão commercial, porque seria es
candaloso que a mulher pudesse commerciar 
e não comprometter os seus bens. 

Aquella disposição do Codigo deve ser 
applicada tanto para a mulher que já bra 
commerciante, antes de se casar, como para 
aquella que se tornasse commerciante, depois 
do casamento. Ou todas podem obrigar seus 
bens dotaes ou não. 

Esta clíslincção não é possível. 
O nobre a,utor da lei do casamento civil, 

que o orador sonle não estar presente, disse 
que ella veio cohibir um abuso que se dava, 
consentindo os marillos que as mulheres com
merciassem, afim de venderem os seus dotes. 

Com eff«:iito deu-se um ou outro almso; 
mas, o meio empregado foi heroico, foi peior 
do que o mal. 

Havfa um meio de conciliar a execução do 
preceito da lei ; era não se limitarem a Caixa. 
da Amo1-tisaçi\o e as autoridades, a quem 
compelia dar essa autorisação para alienar o 
fundo dotal da mulher casada á exigencia d~ 
autorisação do marido para a mulher com
merciar; mas exigirem que a mulher e1fecti
vamente ex01'cesse a profissfo commercial, e 
que não fosse uma simples simulação, apenas 
para autorisar aquella alienação. 

Portanto, o beneficio · não tem o alcance 
que s. Ex. su ppõe, nem é j nridicamente sus
tenta vel. 

S. Ex. reftriu ainda outro beneficio, como 
opulentando o espolio da lei do casamento 
civil, que foi ter firmado direitos da mulher 
que estavam conculcados. 

Nesse ponto S. Ex. foi infeliz, porque, 
salvo a intençã0, a seu projecto não adiantou 
nada quanto ao direito da mulher e, pelo 
contrario, violentou mais, do que a legislação 
anterior, como vae demonstrar. 

Primeiro que tudo, o nobre autor da Joi 
Llo casamento civil parece que se equivocou 
na redacção, porque quiz dar ás mulheres 
casadas o patrio poder; mas, não deu, por• 
que elle diz: morl'endo o marido, si a mulher 
não for binuba, terá os mesmos poderes que 
tinha o marido fallccido. Mas, d'ahi infere 
o orador que, ~e Wr binuba, não terá o patrio 
poder; logo elle nega tLS mulheres que pas
sarem ás segundns nupcias, o patrio poder, 
nega direitos que a legislação antiga não re
cusava. A lei antiga não dava o patrio po
der; mas dava faculdades a respeito dos filhos 
que a actual lei nega porque a sua propo
sição é absoluta. 

Um outro paragrapho da lei diz que, se a 
mulher for hinuba, não poderá ser tutora 
nem curadorade seus fllhos, cousa que ale
gislação antiga não dizia; porque a legislação 
antiga privava a mulher, que passava á 
segundas nupcias, de ser tutora ou curadora 
dos filhos do primeiro consorcio e não do 
segundo; entretanto a lei actual prohibe 
que a mulher viuva seja tutora e curadora 
dos filhos de ambos os consorcios e nega-lhe 
o patrio poder. 

Neste assumpto, é preciso muito cuidado. 
Tendo passado a vida a ler esta legislação, 

tem d'ella verdadeira compaix.ão. 
Já teve o orador disposição de fa.zer um 

codigo civil para o Brazil, isto é, uma conso
lidação completa e como a lei da boa razão é 
lei do nosso paiz, o orador iria enchendo os 
claros e as deficiencias da legislação e 
acredita que faria um codigo .soffrivel, pelo 
menos já conhecido do paiz e podendo entmr 
em execução immediatamente. . 

Pois bem, essa legislação tem sido muito 
calumniada ; mas, não é oxacto que negasse 
á mulher esse direito como se pretende. 
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A proposito ha no projecto um artigo com Determina, finalmente, o art. 289 que si 
ares de novidade; mas, que não contém no- o casamento tiver sido contrahido com in
vidade nlgnma e ó esse qu:i dà ás mães o fracção dos ns. 14 e 15 do art. 226, os quaes 
direito de serem ouvidas para as nupcias dos se referem nos tutores ou curadores e aos 
filhos. seus descendentes, irmãos, cunhados e so-

A ordenação e os ai va.rfüi posteriores brinhos e bem assim aos juizes ou escrivães 
sempre consagraram esse direito. Como elles e seus descendentes, ascendentes, irmãos, 
diziam que no caso de dissentimento entre cunhados e sobrinhos, o regimen matrimo
marido e mulher prevalecia o voto do ma- nial dos ben!! será o da separação e nenhum 
rido; acontecia que, si era casada, pedia-se o dos conjugas poderá receber <lo outro cousa 
consentimento do mari<lo, porque elles ti- alguma por doação ou testamento. 
nham de estar de accôrJo ou no caso de di- Ora., isto tudo é um horror ! E' uma ~erie 
vergencia, tinha de prevalecer a opinião do de severidades, uma cousa nunca vista ! 
marido o, portanto, era inutil indagar o O nobre autor da lei do carnmento civil, 
voto da mulher. Mas, quando não tinha pae tratando deste ponto, disse que a sua. lei 

-vivo, não se fazia casamento sem audiencia foi mais benigna, do quo a legislação ante
da mãe, porque ella tinha o direito de rnr rior, que privava o pae do dirnito de m.u
ouvida e de desherdar o filho que se casava fructo dos bens dos filhos, a mãe do ser tu
sem seu consentimento, ó que er.t equiparado tora, e sujeitava o pae ou ~ãe, no inven
ao caso de ingratidão. Portanto, não se póue tario, ás penas criminaes do perjurio si so
dizer que a mulher não tivos.3e esse di- negasse bens, etc. 
reito. Ora, r.ão é exacto nada. disto. 

Já que tem o orador se referido aos pro- O nobre autor attribuiu á. legislac:.ão ante-
tendidos beneficias desta lei do c.1.samento rior o que ella não disse. Ella não fazia 
civil e que não tem grande ralação com o perder uma p:1rte do;; bens ao pae que não 
projecto, vae considerar os defeitos da lei, fazia inventario ; mas o que dispunha, e 
que foram respeitados pelo projecto e mostrar· sabiamente, é que o pae, que tinha o patrio 
que a antiga legislação era mais Jibet•al, do poder e direito a usofructo, perdesse e~se 
que esta que ahi está patt'Ocinada pelo pro- usofructo por : não , fazer inventario; mas, 
jocto. · ·não annullava o casamento e menos impu-

Presumpção e agna benta cada um toma a nha a pena de sonegado, a pena de perjurio. 
que quer e, por isso, os nobres membros da A mãe que não tinha o patrio poder, dizia. 
commissão hão de tolerar que insista sempre a lei, a que não fizer o inventario perde a 
em repetir que a legislação antiga é mais tut!)lla do filho, 
democratica. e ma;s liberal. Quanto ao pae, é verdade qua além do 

Pelo projecto, não podem contrahir casa- usufructo, perdia tambem a successã.o, não 
mento, conforme se lê no ai-t. 226, n. 12, podia herdar cio filho; mas é cousa diife
o viuvo ou a viuva que tiver filho de con- rente, porque a successão era. eventual: 
juge fullecido, emqU'.lnto não fizer inventario primeiro, porque é de futuro; segundo, 
tios b_ens do casal e aqueJle que, apesar desta porque a ordem natural é que o filho 
disposição se casar, iucorrerá em penas herde do pae e não o pae do filho; e, final
muito sevel'as. mente, porque o filho poderia ter filhos que 

Assim é que o pae ou mu.e que se casar arredariam 3< successão do pae. 
infringindo esta disposição do art. 226, n. 12, No caso vertente, não é assim; a pena é 
perdera, em proveito dos filhos a quem immediata, o homem qu'l casa sem fazer 
devia dar partilha., duas terças partes <los inventario perde 2/3 partes dos seus bens, 
bens, que lhe deveriam caber no inventario é uma pena que actua logo sobra o activo 
do casal e o direito de usufructo nos bens deste homem; o eifeito immediato é probibir 
dos mesmos filhos. um segundo casamento. 

DispõJ o n. 13 do-a1•t. 226 que a mulher Em ·segundo logar, diz a lei, que o cas1-
viuva ou separada do ma.rido por nullidade mento não pôde ser regido sinã:l pelo re
ou aunullação do casamento, até dez mezes gimen ela separação. 
depois da viuvez ou da separação judicial Isto é um erro palmar. ,, 
dos corpos, salvo si, antes de terminado o O regímen doi! bens no casamento não 
referido. prazo, der á luz algum filho, não obedece só ás conveniencias dos conjugas ; o 
poderá contrahir casamento. . uma lei de ord·~m publica. 

Diz o art. 288 qne a mulher, que se casar A lei vigente sabiamente preferiu o rogi-
com infracção deste n. 13 não pOllerá mais meu da communhão, não só por interesso 
testar em favor do marido, nem fazer valer tios conjugas, como porqu'.l consulta melhor 
o testamento anterior em que est~ seja. cron- os interesses .dos lllhos, sendo que, nos ou
templado, nem communicar com ello 03 seus tros regimens, acontece verem-se filhos r·icos 
bens, quer p1•esentes1 quer futuros. 1liante de paes pobres, e vice-vet'S[t. 

Vol, V tl 
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No ·regimenactual, se estabelece a com
munbão universal e os bens commuus res
pondem para com terceiros. E' por conse
quencia, uma questão de ordem publica. 

Como é pois, que, para punir esse homem 
refractario, se vae punir um casal, uma 
geração inteira com uma pena que recahe 
sobre os filhos do casal e a sociedade 1 Nada 
mais absurdo 

UM SR, DEPUTADO.- Muito bem. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Mas, o Pro

jecto não se limitou a este caso; fez uma 
re(le e apanhou a mulher que, enviuvando, 
passar as segundas nupcias, antes de certo 
prazo; então ir.corre em falta grave aos 
olhos do legislador ; o seu casamento pôde ser 
annu llado, e não sómente annullado por êlla 
ou pelo coojuge, que se julgar prejudicado 
como pelos herdeiros, porque a tendencia 
de annullar casamentos, no Projecto, é tal 
que nada escapa. 
. Não só os prejudicados, como os herdeiros, 

até 4 annos depois de mortos os conjuges, 
podem annullar esse casamento ! Não ha ahi 
sinão uma especulação em torno de um 
berço, de um leito ou de um tumulo ! 

Mas, esta mulher que cojllmetteu o erro 
ele casar antes de 10 mezes, é punida com a 
annullação do casamento l 

Para que este luxo de punição e esta pena 
cruel que vae attingir ao marido innocente, 
aos filhos e á sociedade i 

Na economia politica o regimen da sepa
ração era o mais antipathico. 

o SR, CLOVIS BDVILAQ.UA- Entretanto, é 
o quo vao predominando entre as nações 
mais cultas. 

O orador mantem, em consequencia da 
consideração moral, à impedimento; mas 
elimina estas penas. 

Um terceiro e1tso, não menos característico 
do draconismo da lei do casamento civil, 
que o projecto esposou, é o que se refere á 
prohibição do tutor, curador, ascendentes, 
rlescendente3, cunhados, sobrinhos ; a fami• 
lia toda, enfim, ou muitas familias, de ca• 
sarem com os seus tutelados ou cura tela dos, 
antes de prestarem contas da tutela ou cura
tela. 

Primeiro que tudo, a disposição não se 
póde referir ao tutor ou curador, porque 
e:;tes, emquanto são tutores e curadores, não 
pódem casar com as tuteladas ou curate
ladas, porque, para o casamento destas me
nores, têm de ser OU7idos o tutor e curador 
e estes não podem informar sobre o casa
mento delles mesmo;1. 

Esta disposição refere-se á parentela toda 
dos tutores e curadores: ascenr.lentes e des
cendentes, irmãos, cuuhados e sobrinhos • 

Observará que as leis devem se1• pru- • 
dentes, não devem esta.belecer penas, sem 
necessidade rigorosa. 

Vós todos-· diz o orador que sois represen
tantes de Estados, sabeis com que difilculdades 
os juízes lutam para encontrarem tutores 
para os menores. · 

Se formos - continu,1 o orador - tornar a 
posição dos tutores delicada, com estas pe• 
nali,la<les especiaes, os juízes não encontrarão 
tutores para os menores ; os homens de 
bem não quererão envolver-se em um cargo 
que lhes traz grandes responsabilidades. 

Além disso, ha mesmo lugares no interior 
onde todos estão entrelaçados em uma só 
familia e não se encontra pessoa idonea para 
servir de tutora, Einão mesmo entre os pa
rentes. o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não senhor ; 

na França, é que ha predileção pelo regimen 
da separação. Ora, é exactamente a estes a quem a lei 

assusta, ficando assim, apenas, esses tratantes 
O SR, Crnvrs BEVILAQUA - Na Franca, a quem e muito facil fazer as contas, porque 

na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alie- pedem dinheiro emprestado para isso, e de
manlta. pois do casamento do menor, vendem os 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA _ 0 regímen seus bens, p,n•a pagarem o emprestímo que 
con trahiram. · 

ela separação é muito contrado aos interesses Isto é garantir esses menores a quem se 
do casal e á riqueza. publica. quer proteger i Isto é-um grande maleficio, 

Pois bem; pelo projecto, a mulher nestas Depois, 0 facto mais grave que se póde 
condições, so:ffre todas estas cousas! dar ahi é o abuso do tutor em casar o menor, 

Não dá aos motivos da exclusão o alcance em prejuizo de seus interesses, com uma 
que se dava. pessoa incapaz, sendo seu parente, filho, 

Convem em que a mulher que se recasa, cunhado, ou qualquer outro. 
antes dos dez mezes, não merece o mesmo Mas. primeiro que tudo, o tutor não é quem 
respeito que a que tem a paciencia de es- casa, elle é ouvido · e ha a fiscalisação do 
perar; mas, nem por esta falta que não juiz, que póde impeuir estes manejas do 
deixa de ser grave, deve-se julgai-a pas- tutor. · ' 
siv el de penas tão severas, como são estas de · Em segundo lugar, si o tutor emprega 
impedir que ella faça testatamento e outras meios condemnaveis, lá está no Codigo Cri
enuumeradas no art. 288,_ lminal um artigo· expresso, contra elle; lá 
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está o artigo que reproduz uma disposição 
do antigo Oodigo Penal de 1830, estabele
cendo penas para o tutor que se apoderar dos 
bens dos menores directamente ou por meio 
de simulação. 

Portanto, se houver falta condemnavel, 
isto está previsto na lei penal, mais feliz
mente, do que com estas disposições penaes 
constantes do Projecto. 

Se ha falta, é um crime; se não ha, é um 
acto licito. • · 

Que inconveniente há em que o tutor-que, 
em regra, é parente do tutelado- case a 
sua pupila com um p1.renfe, embora, seja. 
responsavel pelo saldo de contas i Para a 
cobrança do saldo, ha até meio executivo. 

O Projecto impossibilita boas tutelas para 
os menores e bons casamentos para as pu
pilas. 

Outro impedimento é o que consta do 
n. 15 do art. 228 : 

« Não podem contrahir casamento o juiz, 
ou escrivão e seus descendentes~ascen
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos 
com orphão ou viuva da circumsctipçiio 
territorial .onde um ou outro tiver 
exercicio, salvo licençl!! especial do Tri
bunal de Appellação do respectivo dis
tricto.» 

Coqio veem os nobres membros da Com
missão, neste numero vem a mesma ladainhã. 
que se verifica no numero antecedente ; 
irmãos, cunhados, sobrinhos, ascendentes, 
descenrlentes, etc. (Riso.) 

Não se trata de uma prohibição absoluta ; 
-no caso do tutor ou curador - emquanto não 
estiverem saldadas as respectivas contas; e, 
no caso presente - emquanto não obtiver 
·ucença especial do presidente do tribunal de 
appellação do respectivo districto. 

Diz o orador que não se trata tambem do 
caso de arvorar isto em impedimento. 

Primeiro que tudo - diz o orador - já 
tivemos esh legislação nos tempos coloniaes; 
os juizes temporaes não podiam casar-se com 
pessoas de sua jurisdicção e o Desembargo do 
Paço era quem dava esta licença. 

Declarada a independencia, foi extincto este 
Tribunal, visto que a fórma de governo não 
o comportava, havia divisão de poderes ( o 
que seja, dito de passagem - não é novidade 
republicana ), etc. 

Foi estabelecillo então que esta attribuição 
desse Tribunal pertencesse ao Governo, e 
isto por uma lei de 1828. 

Mas, no anno de 1830, o legislador, mais 
avisado, diz o orador, revogou esta autorisa
ção. · . 

Esta lei é subscripta pelo Ministro de então, 
o Sr. Marquez de Alcantara. 

Diz - mais avisado, . porque as razões que 

ha, pa1•a permittir o casamento dos juizes, são 
mais forçosas, do que aquellas pelas quaes se 
lhes prohibiu esse casamento. 

Antes de tudo, o juiz deve ser casado (riso), 
e até mesmo as Ordenações do Reino obriga
vam certos juizes a isto ; o juiz de orphãos, 
por exemplo, não podia servir o cargo, sem 
ser casa,lo, o que era bem entendido. -

Isto contrasta com o que se vê hoje. 
Vê ahi juizes de orphãos com 16 annos. 
l'MA. Voz: - Isto tambem não. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA vai contar um 

caso; é um parenthesis. 
Conheceu um patrício, que estava estu

dando seus preparatorios , teria uns 15 ou 
16 annos e ia muito bem. 

Quando se proclamou a Republica, o orador 
ficou um pouco enfastfado e retirou-se para 
uma roça, perdendo de vista esse seu patrício. 

Dous anoos depois veio á cidarfe e, enco:i
trando-o, perguntou-lhe se já estava matri
culado. « Já estou seu collega, j,t estou ba
charel ~ respondeu. 

- Oh! Você que não tinha preparatorios i ! 
- Agora ha uns exames por series ; dis-

pensou-se philosophia e outras materias 
e eu fiz meus exames, -flisse-lhe o patricio, 

Então soube o orador que tinham sido dis
pensados os exames de philosophia e latim 
para o estudo de direito! ( Apartes.) 

Estes estatutos não fo1•am executados ; mas 
houve estatuto nesse sentido e a philosophia 
ftcou proscripta até hoje. 

- Faz-se exames por series - continuou o
rapaz - eu em dous annos fiz os exames, 
sou seu collega. 
• Ligava elle muita importancia a isto : sou 
seu collcga. (Riso.) 

Como se interessava pelo rapaz, que, sobre 
ser filho de um amigo, era bom menino, per
guntou-lhe: Então que carreira vae seguir 1 
A magistratura i 

Senhor doutor - disse o rapaz -- eu lhe 
confesso : tenho negação por esta carreira 
não sei porque -continuou elle - semprequo 
que pego em livros de leis, dáme um somno ..• 
Então·o orador voltou-se para. elle e disse: 
dou-lhe parabens primeiramente por estar for
mado e, em segundo logar porque as .leis lhe 
fazem somno, ao passo que a mim tiram-me. 
(Riso). 

Esse moço teria 18 annnos; cr~ que com 
uma vara de orphãos não seria como o · lobo 
vestido jle pastor, mas estava habilitado a 
ser juiz de orphãos com 18 annos, solteiro e 
com essa disposição somnolenta para não 
resistir ás leis. (Riso). 

Dizia, ao abrir este parenthesis, que a 
legislação mui sabiamente acabou com essa 
necessidade de licença. · . . 

Agora, quer salientai' um dos pontos de 
vista dos protegidos pela lei,_ 
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Quer-se protejer ás pupillas. Ora, um ho- O codigo de 1830, com nquella luminos,, 
mem forrando, embora somnolento (riso), é um simplicidade com que está redigido diz : 
homem importante, educado, tendo certas «}urm· falso em j uízo ;, e o codigo actual, 
tinturas e póde vir a dar leis ao paiz. E o diz « affirmar ou prestar depoimento falso 
que é que as pupillas perdem em se casar em juizo, penas ta.es e taes. » 
com elle? Ganham. Or,1, do contexto destes artigos, resulta 

Vão esses juízes para o interior e lá pó:lem forçosamente que e,sas·penas são comminadas 
se casar com uma de suas pupillas. contra as testemunhas que pódem jurar 

Para que impossibilitar? Para que essas falso, concorrendo para fazer prova em vir· 
penas severas de annullar casamento, etc.? tude da qual q processo terá de ser julgado. 

Não somos_ diz O orador- um povo nóvo Eis ao que se referem os artigos; estes 
de botocudos, sahidos das mattas; precisa- artigos nii.o se applicam aos sonegados, isto 
mos attender aos antecedentes da nossa le- é, ao juramento qlle o inventariante presta 
gislação. para. descrever os bens. 

J. t -~ ., 1 b · e · - Nem se poforia applicar a este, caso sem ª eve occasmo ue em rar ª ommissao, violentar os termos da lei; nunca se applicou 
a proposito da fiança ás custas, que o as- a um[\, parte litigante que fosse chamada a 

· sumpto já tinha sido estudado e experimen- depor em J"uizo, sob .J·m·amento; no carn de 
tado e que a lei, que tinha abolido a fiança. 
ás custas, teve afinal de restabe lecei -a como confissão, podia perjurar quanto quizesse, so-

d' 'b · d · mente não era crido pelo seu juramento, 
um reme 10 para coh1 il• a paixão · os llti- mas era crido contra. elle. Eis a pena civil. 
gantes. d 

Assim, acontece com O caso presente; não A pena criminal nunca houve, nem po ia 
é um caso novo, já houve necessidade de li- haver., Esh pena nem era applicavel ás 

· t d t 1 partes que davam queixa, dolosa. 
cença para o mag1s ra o empora se casar; Assim, estão explicadas as emendas pelas 
mas afinal se reconheceu que isso era mais 
inconveniente, do que conveniente e aei- quaes elimina toda essa trapalhada de impe-
bou-se com isso, em uma lei de 1830, que é dímentos e penas para esses suppostos delin-
rlos tempos aureos, proximos á nossa inde- quentes. · 
pendenc:a, embora esteja subscripta por um · Aproveitará a occasião para dizer que eli
fülalgo, pelo marqnez de Alcantara. mina todo regímen de separação para pôr 

de accôrllo com o principio, que deve ser 
Tambem sobre isto são excessivos os rigo- adoptado: sempre que não houver escriptura 

res da lei, tanto mais que não é prohibição presume-se a communhão geral. 
é apenas licença. E com que virtude o Aincla mais: propõe a eliminação de um 
presidente do Tribunal póde dar effectividade artigo que acha perigoso, dizendo que, dada 
ao que não deve ter? E o Codigo Penal não a separação da communhão entre marido e 
pune os magistrados e todos os funcciona• mulher, ou por morte de um delles, ou por 
rios que abumrem de bens de menores 1 separação da sociedade conjugal, os credores 

Não havendo delicto, as pupillas até tem a devem apparecer em inventario, porque de
ganhar; vae um homem formado em di- pois, na partilha, não se trata mais de in
reito, bem foliante, (riso) casa-se com ella, dagar da origem da divida. 
que mal lhe faz, se alie é um homem de Isto não póde ser, porque, si ha commu-
b"lm 7 nhão de bens e os outros regimens estabele-

cem regras quanto ao pagamento das divi· 
E para que tlifficiultar os casamentos que das, não ha razão para subm•d-inar os di-

já ~ão entre nós tão difficeis 'I reitos de terceiros, que nada teem com a 
Por essas razõJs nií.o pb:le concordar com dissolução, á partilha que os conjuges façam 

esses enxertos que se fazem na lei do Con· entre si. 
cílio Tridentino, que não é senão a sabedoria . O direito do credor tom a preseripção mar
das nações, làllondo pela boca de meia <luzia cada por le1, supponha-se 30 annos, e porque 
de padres alli reunidos na qual não ha esses razão, porque pela partilha que os conjugas 
casamentes annullados por herdeiros da façam por quaesqur motivos, hão de ficar 

' quarta geração, não ha nada d'isso é tudo prejudicados os dirdtos dos credores1 
simple3, tudo natural, tudo christão, tudo Não; isto daria logar a muitos abusos. So-
humuno. breturlo com a lei de divorcio, que temos, 

Agora, vae aiuma parte delicada, â uma não faltaria conjuga que inventasse adulto
accusação que o autor da lei do casamento rio, sevicias e outras cousas, para fazer ns 
civil fez á antiga legislação, dizendo que ella partilhas, com o fim de prejudicar os cre
era draconian;:i, porque mandava para a dores. 
cadêa. os que perjuravam Oil que sonegavam Isto é um perigo . 
bens. Não inventa; não é em vão que tem 68 

S. Ex. está enganado, a.nnos, e conhece fa.çt~s destes. E' um dos 

.. 
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beneficios da lei do casamento civil com essa. 
teparação. 

Infelizmente ha por ahi casae3, compro
mettidos ou não; mas que, querendo pôr cer
tos intere:,ses a salvo,como por exemplo, uma 
herança futura, fingem uma rusga, ou ap1· 
gam-se ao mutuo consentimento, que -é uma 
porta aberta, dissolvem a, sociedade conjugal, 
separam os bens e, applicando es,e principio 
perigoso do. projecto, é bem facil comprehen
der-se a pósição do credor. , 

Dirão eUEs que o credor não contava com a 
herança de ninguem. · 

Conhece um que outro dia disse isso a um 
credor. Rlle era casado; foi feliz, tirou na 
loteria uma sorte de duzentos contos, e a 
primeira idóa que teve foi separar-se da mu
lher por mutuo accôrdo. O credor mandou 
cobrar-lhe e clle disse ao cobradór: Diga-lhe 
que o c1sal está separado, houve a partilha 
e elle não app:1,receu; e'além disto, não tiro 
S'.lrte grande para pagar aos meus credo
res. (Riso). 

Um dos beneficios do casamento civil foi 
este de introduzir o divorcio por mutuo con
sentimento ... 

Propõe a eliminação disto, nssim como 
tnmbem o divorcio por a[)andono do lar. 

Si a mulhet· abandona a casa, o marido deve 
ir burcar a fujona, porque é alio quem 
designa. o domicilio. 

Elle é que tem de ir buscai-a. 
Acaba com esse motivo de divorcio por 

abandono e tambom por mutuo consenti
mento, não só por um,t razão moral e phi
losophica, como por dous motivos de or
dem estrictamente juridica: o primeiro é 
que a sociedade conjµgal constitue entre o 
marido e a mulher uma unidade pela qual as 
vontades são uma e a mesma ; um não pó:le 
contractar com o outro, porqu1 o contracto 
é um pacto entre duas peosoas. 

Ora, si não póde h'l,Ver contractos sobre 
cousas hinoce'btes, como póde haver para 
esse fim de dissolver a sociedade conju
gaH 

O segundo motivo jurídico, e este de or
dem publica, é que os actos contrarios ás 
disposições d!l ordem publica não podem ser 
objecto de convenção. -

Si a lei estabelece a indissolubilidade do 
casamento, el-Ja prohiba o divor<1io ou a 
mesma separação, conio abrindo uma ex
cepção. Ora, não consente que, quem não 
póde fazer o mais simples contracto, possa 
dissolver a união que a lei diz indissoluvel, 
não só para não romper o vinculo, como a 
existencia conjugal. _ 

Portanto, elimina tambem este artigo. 
Si rn quer restabelecer a honestidade da 

familia brazileira, revogue-se este artigo, 
que contém um dos bene/i.cios, que conem 

por conta da lei do casamrnlo civil, como 
foi estabelecid.o. 

Mas, o legislador atê trahiu-se e estima 
muito que o projecto não occulto esta calva. 

O legislador tinge que deseja que os con
jugas, depois de brigadc s, por mot.i ro real 
ou inventado, se reconciliem,.mas, ao mesmo 
tempo, para impedir a reconciliação, diz: 
porém, quanto ao regimen de bens, este e o da 
separação, . 

Isto é o mesmo que tirar um dos motivos 
mais sérios que o conjuge tem para recon-
ciliar-se. · 

Isto quer dizer que c1da um flqu~ livre, 
como se não e3ti vesse casado, quando é certo 
que ha obrigações communs ; elles moram 
na me3ma casa ; o aluguel interes3a a 
ambos, etc., etc. · · 

O legislador o · que não quJria era a 
reconciliação; o que olle queria. efü o 
divorcio. 
· Não fosse este o seu desejo e elle facilitaria 
os meios para a reconciliação. 

O orador, que é casamenteiro, que quer 
que os solteiros se casem e que os casados 
uão se separem, tambem quer que, desde 
que haja reconciliação, · se 1'estabelcça o re
gímen em que elles viviam; o regimeu deve 
ser o mesmo. 

Não tornou isto expresso, na emenda, que 
apresentou ; mas, subentende-se : se o re
gímen era dot.al, dada a reconciliação, sera 
este o rcgimen; se era. o da communhão, 
sará. o da communhão, e se era. o d,t sepa
ração, será o.da separação. · 

Que inconveniente ha em que voltem os 
bens para o casal, sob o regimen em que 
elle vivia antes de separJr-se, desde que 
hej;1, a reconciliação ~ 

o SR, JULIO DOS SANTOS - Porque não p:::r
mittir o direito delle;i contrataram de novo 
sobre os bens, no caso de reconciliação ~ 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA - Não, por 
muitas razões. 

Não se deve dar aos conj1Jges o direito de 
alterar o regímen sob o qual se casaram ; 
não se lhes póde dar o direito de alterar as 
convenções ante-nupciaes, porque isto não 
tem que produzir effeitos sómente em refação 
a. elles; produz tambem .effeitos em relação 
a terceiros. · 

Em uma outr,t emendo, . que a.presenta, 
cogita de garantias com relação a esses con
tractos ; não sómente estabelece que elles só 
poderão ser celebrados antes do casamento e 
serão irrovogaveis; mas, ainda que deverão 
ser feitos por escriptura publica e ser levados 
a registro. 

Se o3 contractos estabelecerem a exclusão 
da communhão, deve!ll conter a clausula es-
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sencial desta exclusão e não valee contra 
teeceiros sem estimação. 

Quer seja o regimen dotai, quer seja o de 
separação, é preciso que os objectos excluidos 
tenham uma estimação, para evitar as 
frauaes. 

Consignou tambem diversas emendas a 
varios artigos do projecto em discussão, rela
tivamente á disposições de bens na sociedade 
conjugal, em todos os regimens. 

O projeeto, coherente com a sua theoria, 
estabelece que o homem casado, no regimen 
da communhão, só não pudesse alienar os 
bens de raiz,· sem outorga da mulher, ou 
dispensa desta outorga pelo juiz ; e, quando 
trata do regimen de separação, estabelece 
que a mulher e o marido, cada titular, 
quanto aos bens que trouxer, possa dispor 
desses bens de raiz ou moveis, sem outorga 
um do outro ; quando trata do regímen dotal, 
a mesma cousa e, quanto aos dotaes, está 
visto, são inalienaveis. 

Coherente com o nosso direito actual, que 
é muito sabio, o orador estabelece que qual
quer que seja o regímen do ,.casamento, os 
immoveis do casal não possam ser alienados 
sem outorga dos dois, marido e mulher, ou 
supprimento do consentimento de qualquer 
dos dois pelo juiz. 

Trata-se de uma questão que tanto tem de 
jurídica, como de economica; mas, que, quer 
sob o ponto de vista economico, quer sob o 
ponto de vista juridico, impõe-se • . 

Tem umas cinco ou seis emendas neste 
sentido. 

Não ha duvida nenhuma que as riquezas 
modernas não consistem hoje, como consis
tiam na média idade, em terras, em que se 
dava uma impor·tancia exagerada á proprie
dade immovel; mas tambem não ha duvida 
que ainda hoje, como em todos os tempos, os 
legisladores de tod.as as nações se preoccupam 
muito com as disposições de bens de raiz, 
mais do que com as disposições dos moveis e, 
.tratando-se, sobretudo, da sociedade conjugal, 
ha razões para approvar esse procedimento 
do legislador. Primeiro, i;ão bens que não se 
podem occultar, porque são fixos, immoveis. 
Por essa razão são a garantia do regimen 
dotal e do de communhão, tanto que o ma
rido não póde dispor deJles sem outorga da 
mulher. 

Isso se deve applicar ao regimen da com-
munhâo. · 

Em segundo Jogar sabem todos que as leis 
relativas a dispusíção da propriedade tem 
grande influencia sobre a econl,mia social, 
sobre a economia política e sobre a fórma. de 
governo. 

Dai-me-diz o orador-o direito de organi
sar a propriedade e vos darei a, fórma de 
governo que este pa.iz comporta. 

A legislação antet·ior ou antiga jã era de• 
mocratica ; antes mesmo da Republica, já 
havia a livre partilha dos bens. 

Porém, como ha dous interessados e além 
disso ha os filhos e o interesse da sociedade 
para que esses ftlhos não fiquem sem recur
sos, porque o interesse da sociedade é que os 
filhos sejam educados á custa das familias, 
d!\,hi vem ter o legislador se preoccupado 
com a disposição dos immoveis. 

O projecto restringe e o orador amplia. 
E' a lei actual, a ordenação é expressa: 

qualquer que seja o regímen, nenhum dos 
conjugas póde dispor sem outorga do outro. 
Mantem isso e como consequencia faz algu• 
mas alterações no pl'Ojecto, na parte em que 
não está de accordo com essa lei. 

Tudo isto, porém, . é secundario, não pre
cisa justificar; dada a idéa capital tudo 
mais se segue. 

Não justificará tambem algumas emendas de 
redacção, que são de facil intelligeocia, 
como, por exemplo, essa que trata dos impe
dimentes dos menores de 21 annos. Não é 
um impedimento, é uma formalidade para 
que peça licença ao tutor. Isto está satisFeito 
no artigo em que se exige, como documento 
que deve offerecer, o- cousentimento do juiz ou 
do tutor e no artigo seguinte está que não 
póde casar sem autorisà.ção do tutor ou do juiz. 

Tambem apresentou emenda quanto á de
nuncia -dos impedimentos, para que se con
temple, tambem, o representante do minis
terio publico. Isto é uma garantia e se elle 
deve ser ouvido quando se trata de annul
lar, deve ser competente para denunciar im
pedimentos ; é melhor impedir do que an
nullar. 

Mas precisa justificar algumas emendas 
que entendem com a economia do projecto e 
ás quaes liga muita importancia. 

Ha uma dellas em que se aparta do direito 
actual e é capital. 1 

Tratando do regimen de communhão, diz 
o projecto que uão entrarão na commnnhão 
universal os bens herdados por um dos con• 
juges, de filhos havidos de outro conjuga, 
que fallecem tendo irmãos sobreviventes. 

O projecto, em termos geraes, reproduz o. 
disposição da Ordenação do liv.4°,tit. 91,que, 
neste caso, quebra a lei de successão, fazendo 
com que o pae, se for elle que passe a segun
das nupcias, não herde os bens que o filbo pre· 
morto a(lquiriu por parte da mãe; se for a 
mãe, os bens que o filho pt'e-morto adquiriu 
por parte do pai. Estabelece além disto que 
esta successão só terá loga1• concorrendo os 
descendentes dos filhos com uni tio vivo e ou
tras restricções mais. 

Esta ordenação tem sido o tormento de 
todos os praxistas. E' dos poucos institutos 
do a~tual diréi~ qu,e !_!ão ~cha. justb, 
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E~ta disposiç:io tem um caracter hoatil aos 
segundos casamentos, contra o intuito do le
gislador, que já os facilitou, e a lei actQal 
rnat·cha · nas mesmas aguas. Não vê razão 
para reprovar o segundo casamento-sobre
tudo das mulheres; estas é que mais preci
sam recasar-nem moral, n3m social, nem 
juridicamente. 

A lei actual rcsentiu-se de uma idéa aris
tocratica, que tambem não se coadunava 
com o espírito democratico da nossa legisla
ção, a respeito de successão. 

O intuito do legislador era conservar o 
patrimonio; era mais a preoccupação terri
torial, do que o interesse dos tllhos do pri
meiro matrimonio. 

Ora, neste ponto de vista a lei parece con
trariar o seu intuito, porque a ordenação 
admittiu a igual successão; por morte de 
qualquer dos conjugas fazia-se partilha, de 
modo que os bens que os filhos recebiam, 
procedentes embora da mãe, eram dados em 
pRgamento, em compensação de outros bens, 
que tinham herdado do outro conjuga e que 
iam tocar a outro herdeiro. A igualdade, 
que é a alma da partilha, fazia com que não 
houvesse interesse em· indagar a origem des
tes bens. !Ia um acervo commum onde en
tram todos os bens, no regímen da commu
nhão, sem se indagar a origem dos beos, 
aquillo que toca a um filho, elle recebe em 
pagamento, a tt•oco de outros bens de sua 
mãe, que passou a segundas nupcias. 

Emfim, não ha razão para esta situação do 
patrimonio e a lei é a primeira a repellir, 
desde que estabelece a igualdade da suc
cessão. 

Opportunamente discutirá isto, mas pro
põe desde já a suppressli.o. 

Um outro ponto da nossa legislação, que 
mantém, contra o projecto, refere-se ao ar~ 
tigo em que se diz, trata.ado-se do rPgimen 
da. commuohão dos fructos, que, si o marido 
administrar mal, a mulher recupera a admi
nistração. Elimi.oa este artigo na sua pri
meira parte, porque elle não é mais que a 
applicação do regímen da cnmmunhão geral, 
dizendo que essa communbã-0 parcial se dis
solverá no mesmo caso em que se dissolver 
a universal, e, si durante ellP se der má ad
ministração do marido, a mulher pófo reas
sumir. 

Entende que isso é violar o contracto au
te-nupcial, QU'3 é irrevogavel. -

Si o marido admiuistrar mal, a mulher tem 
a providencia na lei; si é prodigo, tem o re
curso da interdicção e outr, ,s de que a mu
lher pórle usar, como nos casos de alienação, 
e até mesmo em certos casos póde assumir a 
administração, como acontece na ausencia do 
mariclo, por interesse do casal, e até mesmo 

na presença delle, desde c;_ue se trata de ne. 
gocios domesticos. 

Tambem pensa que o projecto dere ser cor
rigido, não na lettra, mas na redacção, num 
outro ponto. 

Nesta parte, redigiu uma emenda ao artigo 
em que se diz que a mulher não poderá ex
ercer os mesmos actos que se prendem ao 
marido, accrescentando « e em geral todos 
aquelles para que a mio habilita lei expressa _ 
ou o contracto ante -nupcial» porque o pro
jecto no proposito, não dirá de cortejar o 
'bello sexo. . • . 

o SR. CLOVIS BEVJLAQUA - De manter a 
igualdade. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Vae mostrar 
mil casos em que esta não se mantém. 

Isto équasi impossivel. 
Para que manter uma doutrina que não 

se póde sustentar i ! _ 
Desde que o projeeto reconhece que o ma

rido é o chefe do casal, elle deve ter alguns 
direitos mais, quanto á administração de 
todos. 

Por isto accrescenta: em gtlral a mulher 
só tem aquelles direitos para que a habilite 
lei expressa.. 

Si não está no texto da lei, tenha paciencia 
- salvo o recw·so ao juiz. 

Com o mesmo pensamento de restricçfo 
propõe outra emenda em seguida. 

E' mais para ctar a esta disposição o cara
cter, antes de uma exelI!plifl::ação, do que de 
disposição restrictiva do direito do marido, 
que propõe a expressão « assim>. 

Quando se quer fallar explicativamente é 
esta a formula «assim». . 

Aquillo ê dito ·não para habilitar a pra
ticar e sim para demonstrar que isto ella não 
póde praticar, como não pratica outros actos. 

O que quer é restringir. Agora, faz, sem 
prejuizo dos direitos da mulher, tanto que 
deixou passar sem contestação, esse artigo 
em que se diz que ella é <'Ompanheira e socia; 
uão insiste para que ella dê obectiencia ao 
marido, como deve, desde que elle é chefe. 

Desde que ha uma sociedade, e preciso que 
um dirija. 

Mas, umn. vez que resalva os direitos do 
mari<lo, está satisreito ; e, neste ponto, é que 
teve algum cuidado, no emendar o pl'ojecto ; 
emenda em pontos essenciaes ; nã.o emenda 
quanto a esses pontos philosophicos. 

.Quanto ao regímen dos bens, elimina mais 
uma disposição do projecto, que não combina. 
-com esta tlleoria, que acaba de apresentar. 

Occorrn-lhe, porém, lembrar que, no pro
jecto, ha um ponto em que parece haver equi• 
voco. Refere se ás doações antes do casa
mento, propter nuptias e doações depois do 
casamento. 
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Quanto ás primeiras, Ee prohibe que os con
jnges se façam no ca~o ele separação obriga
toria, segundo pr<'jecto primitivo e commum, 
segundo a emenda da commissão de re
vi,ão. 

Não acceita a disposição nem num caso 
nem noutro. 

Se ha regímen, em que essas doações entre 
ma.rido e mulher caibam, é justamente 
quando ha separação e é assim que Borgrs 
Carneiro, tratando deste asmmpto, diz que 
est11s doações entre marido e mulher, só po
dem ter Jogar no regimen de separ,1ção. 

o SR. CLOVIS DEVIL!.QU~ dá um apart). 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para os casos 

estabelecidos no projecto, isto nãl} é um meio 
de punir ; será um meio dti fü vorecer. 

Esse regimen de separação, para o homem 
nas condições estabelecidas, ó excellente, 
J:Qrque, no regimeri da communllão ello vae 

· ter os seus inconvenientes . . 
Nas condições estabelt!citlas, não ; elle fica 

inteiramente desembaraça.do do encargo~, do 
compromis3os ; podem soffl'er os conjDges in
noceates, os filhos, a sociedade, mas ellonão. 

.Mas, ainda assim não ~lcha. que embara
çasse, porque o que a lei prohi!Jeé o .regímen, 
quo estabelece, como regimen forçado ; mas, 
não impede que faça, antes de casar-se, doa
ções o não vê motivo plra impedir-~e. 

Propõe a eliminação dessas p:ihwra.:;: pri· 
meiro, p::>rquc suppõe que cahfrá essa sepa
ração orclinaria., que cuhirá o caso a qne ella. 
se applica, e, em segundo logar, porque en
tende que este regimen é justamente aquelle 
em qúe as doações propter .nu.ptias mais apro
priadas são. 

Propõe tambem uma emenda ao artigo em 
que se dispõe que os beos doados tomarão a 
natureza de proprim'! do donatal'io, qualqu'3r 
que seja o regimen matrimonial. 

No regímen da communhão, não póle isto 
ter l<1gar; tudo quanto um recebe é do 
outro. 

Esta disposição que ahi vem, no art. 393 
só póde ter log,1r, no regi meu do tal, no regi
meu da separação ; no regimen da commn
nhão, não. 

O que póde ho.vcr é uma doâção com a 
clausula de não haver communicação ; m·1s, 
isto não está no caso do que se trata. 

O SR. FABIO LEAL-E' melhor eliminar tudo 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto tambem 

não; porque, tanto um artigo como out1·0 são 
necessar·ios. 

No primeiro - diz o orado!' - é evidente 
que se trata de doações propter m iptias e que 
tem cabimento em todos os codigos e no 
direito romano é de uma riqueza enorme o 
entre nós é usado. 

Tem visto doações _ de marido a mulher. 
para não se communicarem; é uma. reservn, é 
um presente, com a chrnsula de não se com
municarem com os bens do prop1•lo ruo.rido. 

O artigo, a que ol'i\ se l'cfere, tombem é 
indispensavcl; porque, limitada. a Bila dispo· 
sição dos dous rf'gimons - de separação e 
dotal,-:-é preciso dclinh· a natureza dos bens, 
de que um conjuge faz doa1;ão ao outro. 

Não desr.ja que se inhiba o conjuga de 
fazer essas doações, as quaes tem o carn.c to1• 
de doações revogl!,veis ao a1 bitrio do doaJor, 
não otrtJrecenr.o perigo algum. mesmo em re
lação a terceiros, porque estes podem annul
la.r as doações que são lesivas aos seus inter
esses. 

Volt..'\ a um assumpto muito importante, a 
rfspeito da formação do eafamento. 

Tem tnmbem algumas emendas apresen• 
tadas a este respeito e terá de 11presentar 
mrds algumas. 

Yê nhi algum!ls disposições, cnja suppres• 
são, em nome <lo pudor publico, propõe. 

Vê, por exemplo. um artigo que deter• 
mina que os contrabentes declarem si tive• 
ram filhos e como os ti.lho; nasceram, etc . 

Isso é inutil. Si ellos quizerem dcclar,ir 
éxpontaneamento que o fuçam; si não qui
zorem, os filhos não soffrem nada, porque o 
casamento subsequente· legitima e r,â,, ba pois 
necefsidade do o!:>rigar os paes a faierem tlc
claração de suns relações anteriores. 

o Srt. CWVIS BIWlLAQUA-E' lla lei. 

o SR. ANJJRADI~ FIGUEIRA-E' 8., lei me:;mo 
qu'.J cs!á combatendo, pcrque é uma lei muito 
tola. ' 

Os irnxagenarios, que V. Ex. incluo, como 
não podendo casar, commuuicando os bens, é 
um.a estravagancia. 

O sexagenario pótle casar e ter filhos ; já 
conheceu mais de um com filhos. 

Respeitou a disposição com relação á quin
quagenaria, com muit:1 dor de coração; teve 
vonta.de de eliminar e só ·re~peitou por ser 
uma tradicção da noEsn. legislação; mas, u 
lei é injusta, porque já. conheceu uma se
nhora de mais de 50 annos que teve filho o 
ella J óde ter a to· aos 55 . · 

O autor do prbjecto outro dia teve a sím
pliddade do dizer qco a lei tom sido obser
vada e que não se tem feito cas:1monto sem 
inventario. ' 

Estó. muito enganado, tem-se feito m1,1itos 
casamentos sem inventario; nir~.guem vae 
revogat• casamento por causa disso, feliz
mente. 

Outra dispofi(;,ão que elimina tambem, é de 
dóDs artigos que dizem que o pae, a. mãe ou 
tutor, antes de consentirnm no casamento. 
podem exigir exame no noivo ~una noÍVla\ 
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pâ~a verem se podem casar ; no noivo para 
ver si tem molestia incura.vel. · 

Ninguem toma isto ao sério por.:iue quem 
tem filhas a quem préza., não vae casal-as 
com um bom3m nestas condições, é um es
candalo e será melhor casal-a com um impo
tente e depois nnnullar o casamento, do que 
e~tabelecer esse exame para, todos os casa
mentos. 

que pertenco a uma seita a.. quo prestou ..-:oto 
de obadiencia, o que lhe tira a liberdade irt
di vidual. Está lú. escripto. 

o SR. ANlZIO DE ABREU-Quando subordina 
o cumprimento dos seus deveres cívicos a 
esses preconceitos religiosos, p)rde o.; di
rei tos civis. 

Nem sabe como rn tem a pachorra dJ se 
escrever isso na lei ! 

Outro artigo que elimina. é aquelle que 
falla de erro essencial, o de ignorar a con
dição civil ou religios'.l. do conjuga. 

O que é a condição civil 1 
Quando havia escravidão, o estado civil 

mes_mo não annulla.va o casamento, o marido 
podia ser escravo e a mulher livre e vice
versa e isso era comrnum. 

Mas, hoje não havendo mais escravidão, o 
estado civil póde referir-se a ser casado ou 
solteiro. Si é casado não póde. 

Quanto á idade está provi<lenciado na lei 
e se for menor annulla-se o casamento por 
falta de id;ide. 

Si um sujeito casa com uma mulher sup
·pondo que ella tem 18 annos e verifica que 
ella apenas ~m ·12, é isso motiva para 
annullar o casamento 1 

Agora, o estado religioso é motivo para. 
annullar o casamcnlo Y 

Si um ho!Ilem ~sa com ~ma muliler pen
sando que e cathol1ca e depois verifica que é 
judia, poderá annullar o casamento~ 

Demais, em um estado leigo, como é que 
se q~er_d!lr ~r nullo um cas~~ento, porque 
um mcl1v1d1,10 ignorava a rehg,ão do outro 
co1:1juge1 · · 

ú SR.CLOvtB B_EVILAQUA- lsto.não é estado 
religioso; é ser frade ·ou padre. · 
-º S1;t. ANDRADE-FIGUEIRA-Isso é por voto, 

na~. póde casar_; est,t na Constituição. 
_ S1 ~. E~. mw. reconh(lco a incapacidade, 

na.o pode dizer que um frade que casar está 
mal casado. 

o SR.CLOVIS BEVILAQUA- Está bem casado; 
~rém, póde reclamar porque foi illudida. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' o que está 
dizendo. 

0 SR. ANIZ!O DE ABREU-Não é. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Ape'nas quer 

estabelecer na lei civil o que a Constitujção 
estabeleceu na lei política. ( Apartes.) 

Mas o artigo não fica nisto. O crime in~ 
afla.nçavel é motivo de annullar casamento, 
na bypothese de um conjuga commette1• 
crime inafiançavel e o outro conjuga ~ó ter 
conhecimento depois de casado. Ora, si o 
casameuto for feito com a; publicidade neces
saria, com as proclamas, etc., como é que a. 
mulher, por exemplo, póde vir allegar que 
ignorava que o marido t_ivesse commetiido 
um crime inaflauçavel i Pois um crime 
inaflançavel condemna. logo ás · caldeiras de 
Pedro Botelho 1 · 

o SR. CLOVIS BEVILlQUA dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Ma!! a hypo

these é a do crime commettido antes e que a 
mulher sabendo quer desfazer o casamento. 
Não vê motivo para isto, e o casamento ca
lholico obriga, nestes casos de desgraça, e 
por isto é que gosta delle; . abi é quand-o se 
aperta.· mais o I~. E' a bondade daquelle 
casamento, e é por isso que o quer. A lei,. 
porém, não, e diz ·que si for criminoso, o 
outro conjuga póde separar-se ; sendo que 
os divorcistas querem que seja até caso de 
divorcio, quando é justamente quando se dá 
uma desgraça dessas que mais se exige a 
continuação da união, porque si o marido 
está cumprindo a pen~. a mulhet• cuida do 
ca.aal, e vice-versa. O contrario ê querer 
que, emquanto se vive á tripa forra, muito 
bem; mas, quando se chega á desgraça, se
param·-se, ann1,1lla-se o casamento. Ora, isto 
não é de uma sociedade civilisada. 1 

O SR. ANDRADE F°IGUEIRA·._; Si V. Ex. não 
admitte a. incapacidade, não póde annullar o 
casamento. Por isso, queria incluir o frade 
entre os incapazes. 

O casamento é uma instituição muito seria., 
e por isto diz-sé que é uma·instituiçâodivina 
a moral, que não se deve julgar·por outra. 

. . fórmo.. Si se quizer1'azer deHe uma lei ju-
0 SR. AN1zro DE ·AuaEb dá um aparte,· · ridica, ha de inr· mesmo , com t6dos es~es 
~ SR. ANDRADE F!GUElRA,-A Constituição 'absurdos. ' 

o mc_lue. , Vem em outra disposição o casamento om 
Pms v_. Ex., doutor em direito, republí- artigo de morte. A nossa lei facultava., 

cano m~1to aproveitavel,' que tem trabalhos mas com que delicadeza, com que respeito ! 
que mmto _o·honram e á Republica, que é Essa lei barbara, porém, exige qne só haja. 
mesmo 1~u1~-adeantad!), deve saber que ba o casa,mento no caso de rapto da mulher, no 
na Co.n~titmçao um artigo que diz que o pro- caso de concubinato. Isto é uma barbaridade, 
fesso nao póde exercer direitos politicos, por- qma sel vagaria, e é atâ obrigar um conjuga 

Vol.V . -~1 
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innocente a inventar, po1•que taes casa
mentos nem sempresuppoem isto. A's vezes 
são pessoas muito respeitaveis, entre as 
quaes não foi possivel o casamento, e que 
casam em artigo de ~orle ; mas o projecto 
diz que não, que ha de declarar, ha de 
dizer que raptou, que teve filhos, -que viveu 
~m concubinato e, emfim, mil outras cousas 
desta natureza. · 

Ora, isso não é lei para homens nem para 
paiz ci vilis1tdo. 

-O SR. CLOVIS BEVlLAQUA - Mas é a lei 
vigente. 

o SR. ANDRADE FIGUEmA- Mas é essa 
lei que está criticando, Discutindo o pro
jecto, está discutindo a lei. Emflm, esta lei 
explica-se : foi uma explosão de interesses 
do momento. Com esta mania do casamento 
civil, entendeu-se quo não poderia haver 
Republica sem isto, o que é um engano, por
que tinha-se a lei do casamento civil, e ~ra 
só amplial-a, si porventura não se queria o 
monopolio do casamento pelos padres, o que 
aliás era muito melhor do que isto. 

O mesmo foi quanto á secularisação dos 
cemiterios, que foi outra peta, porque in
ventou-se - diz o orador - uma cousa que 
sempre tivemos. Já no tempo da monar
chia a legislação municipal, que era muito 
completa, dispunha que os cemiterios esta
vam a cargo das municipalidades, e nunca 
naquelle tempo deixou alguem de ser enter
rado por falta de cemiterios. 

A lei de l de outubro traz um artigo cre
ando os cemiterios municipaes e até a regu
lamentação do modo por que eram abençoa
dos, recommendando que ficasse uma parte 
sem ser benta, para alli serem sepultados os 
acatholicos. Isto sempre foi observado, e os 
cemiterios sempre foram entre nós seculari
sados. 

Havia, é verdade, como ainda hoje, cemi
terios de irmandades, isto é, cemiterjos que 
i:ão propriamente ecclesiasticos ; mas isto é 
tão forçoso que o proprio decreto que secula
risou os cemiterios respeitou esses particula
res das irmandades, como ainda hoje, 

Ainda ha pouco o governo esteve em du
vida com um prefeito que houve ou que 
dizem que houve, e que era positivista, que 
não quiz renovar o contracto de enterra
mento com uma irmandade, e esteve esta. 
população da Capital em risco de ver os 
cadaveres pelo meio das ruas. Felizmente 
as cousas se repuzeram e contimia o pl'i· 
vilegio. 

E' uma dessas innovações para enganar o 
povo ignaro. 

~as isto. não quer dizer nada. 

·Assim como ha irmandades catholicas, tam-
bem póde haver irmandades judaicas, positi
vistas, etc. 

Hoje isto está desmanchado, mesmo porque 
esta aversão que havia pelos monopolios do 
clero e irmandades tem sido cruelmente pu
nida na Republica, onde vemos organizado 
o regímen do monopolio em todos os as
sumptos. 
· Assim, a agua esta monopolisada, a carne, 
a ill uminação publica, os portos de mar e 
trata-se agora de monopilisar a exportação 
de café e de varias generos •. 

Só nos falta - diz o orador - monopolisar 
o ar que respira.mos. · 

A isto mesmo chegar-se-ba logo, porque jâ. 
houve ahi uma invenção de ar comprimido. 
(Riso.) 

O outro impedimento ou outro caso de 
annullação é· quando ba erro essencial sobr~ 
a pessoa e esse vem consignado no art. 281 ; 
mas isto já êstá incluído no artigo an
terior. 

Mas, se a inolestia é adquirida depois, si 
se trata da mulher, o marido que a suppJrle 
e si se trata do marido, a mulher que o. 
supporte. · 

Agora, si é anterior, isto está incluído no 
artigo precedente, · 

Realmente, si a mulher se casa, ha de 
casar-se com um homem que tenha virilida
de ; desde que o contrario se verifique ••• 

o ultimo motivo, então; é ridículo ; nem 
sabe como se tem coragem de escrever isto 
em uma lei! 

Nem ao menos se diz ahi « por obra de 
outrem». 

Isto que se chama desvirginamentopóde até 
não ser por obra de outrem ; póde ser uma 
cousa casual, que desapparecesse com o 
tempo. 

A hora está dada e como tem ainda muito 
que dizer, pede ao Sr. Presidente e . obtem 
que lhe seja reservada a palavra para a 
sessão seguinte. (Muito bem; muito bem.) . 

O Sr. Presidente - -Fica a dis
cussão adiada pela hora. A ordem do dia 
p:i.ra a reunião de amanhã1 22 d~ novembro, 
é a mesma do hoje. 

Votação da mataria adiada da reuniã.o de 
20 e continuação da discussão do parecer do 
Sr. Anizio de Abreu sobre os aí.·ts. 218 a 411 
da parte especial. · 

Terminam os trabalhos às 6 horas da 
iarde. · 
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28._ REUNIÃO El\I 22 DE NOVEMBRO DE 1901 

( Presi dencia do f!r. Seabra) 

A's 3 ho1•as da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Romero, Sá. Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, José Monja1•dim, Sá. Freire, Oli· 
veira Figueiredo, Alft'edo Pinto, Benedicto 
de Souza e Rivadavia Corrêa (16). 

Faltam os Srs. T,tvares de Ly1•a, Araujo 
Gôe!!, Azevedo Marques, Hermenegildo de 
Mora.as e Alencar Guimarães. (5) 

Dos convidados pela Commissão compa
recem os Srs. Clovis ffevilacqua, Andrade 
Figueira, Coelho Rodrigues, M. F. Correia, 
Fabio Leal, Sólidonio Leite, Salvador Moniz 
e Bandeira de Mello. 

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

ORDEM DO DIA 

Votação da mataria adiada e continuação 
da discussão do parecer do Sr. Anizio de 
Abreu sobre os arts. 218 a 411 da parte 
especial. 

O Sr. Presidente - Não ha nu• 
mero regimental para a votação. 

Continúa a discussão do parecer do 
Sr. Anizio de Abreu. 

Vêm á Mesa., são lidas e postas em dis
cussão as seguintes 

EMEN1>AS 

Ao capitulo 311, tit. 2", do livro 1°, parte 
especial, accrescente-se onde couber o se
guinte: 

Art. O supprlmento judicial da outorga 
valida o acto da mulher, mas não obriga os 
bens do marido nem sua meação nos com
muns. --.:se,·gio Loreto. -F . . Tolentino. 

Additivos entre os arts. 218 e 219: 
Art. O casamento será regulado na 

fórma disposta na lei de 3 de novembro 
de 1827 ·e no decreto de 11 rle novembro 
de 1861 ou na fórma. disposta nos capítulos 
seguintes deste codigo, á -vontade dos con
tractantes. 

§ 1. 0 Um e outro serãQ levados ao êom
mum registre geral no fogar de sua cele
bração, 

§ 2.° Ficam revalidados para todos 0
8 

efl'eitos de direito os casamentos celebrado;; 
na fórma da citada 1.ei de 1827 e decreto de 
1861, depois da execução do decreto de 24 de 
janeiro de 1890. 

Ao art. 230 accrescente-se: 
Paragrapho unico. O consentimento ma

terno não dispensará a licença do juiz para · 
o casamento do menor que não tenha pae. 

Ao art. 346 substitua-se por este outro: 
Art. Si os eontrahentes estipularem a 

simples separação dos bens, a administração 
ceberá ao marido, si a mulher não a resera 
var para si no contracto ante-nupcial, salvo· 
sempre o concurso de ambos na alienação 
dos immoveis. 

Rio dl:l Janeiro, 22 de novembro de 1901.-~ 
Andrade Figueira.-F. Tolentino. 

O Sr. Andrade ~igueh•a. (·) -
Sl o casamento é a base da familia, como a 
familia é a base da sociedade, não ha no 
projecto qúe se discute assumpto mais iro= 
portante do que o do casamento. 

A' impo1•tancia que e1le occupa, comà 
instituto do direito, accresce, nas circum
stancias actuaes do nosso paiz, que esta jnsti
tuição, por motivos que não lembrará 
agora, Yae cahindo em um lastimavel des0 

credito, do qual urge levantal-a. 
Não sómente ha muitas uniões contrahirlas 

na. mais perfeita boa fé, que toda.via não 
estão legalisadas; porque, decretado, como 
foi, o casamento civil obrign.torio, por va
rias circumstancias, tem elle deixado de ser 
obJervado por todo o pa-iz, em maior ou 
menor escala, como tambem o casamento -
civil foi infelizmente acompanhad_o do divoi'• 
cio por mutuo consentimento, que não dei• 
xou de anarchisar a familia brazileira, em 
pontos essen1}iaes de sua estabilidade. 

Não attribuirá a repugnancia da população 
ao casamento civil, exclusivamente a crenças 
religiosas. . 

Não ha contestar que este motivo não 
póde deixar de ter preponderado em certo 
gráo, attento o zelo que ha, nas camadas in
teriores da sociedade brazileira ; mas, infe
lizmente, além destas causas, ha outras que 
vae apontar brevemente, porque tem muitos 
outros assumptos de que se occupar. 

E' verdade que a Constituição, por dispo0 

siçã.o expressa, tornou o casamento civil 
gratuito ; mas tambem é verdade · que o 
decreto de 24 de janeiro de 1890 exigiu for• 
malidades taes, cujo preparo custa dinheiro 
ás partes e, como estas, em sua maioria.; não 

(·) Este discutso não foi revisto pelo orador. 



iGl. CODHiO CIVIL BRAZILEIRO) 
·-

prescind,im tarnbem do casamento feito pc-
rante a autoridade ccclcsiastica, o resultado 
é que os casamentos, cm geral, se fazem 
,Lqui, no Br,tzil, pelas duas fórmas: perante 
a autoridade civil e perante a autorida.de 
ccclesiastica, o que quer dizet• um accrescimo 
úqbrado de dagpeza~. 

Ora, a população é pobre, em geral, 
sobretudo aquclla que se casa, porque infe
lizmente aquelles que teem recursos não são 
os mais casadeiros, é uma 1)0pulação pobre 
não póde. com duas despezas. 

Accrescentará, em honra da Igreja brazi
leira, que o casamento ecclesiastico não é o 
mais dispendioso. 

Sem embargo de não se pagc1r ao ju[z pelo 
seu comparecimento ao acto do casamento e 
ao official que lavra o acto, que é no que se 
reduz a gratuidade do casamento, as justifi
cações necessarias, os documentos precisos 
exigem no civil a despeza maior do que a 
que exige o casamento ecclesiastico. 

Não ha quatro dias, teve em mãos, uma 
nota de dous casamentos das mesmas pessoas 
no civil e no ecclesiastico; no ecclesiastico a 
despeza orçava em 40$, e no civil, em 58$ e 
não houve, neste, necessidade de grandes 
justificações, nem de documentos. 

E' sempre assim. 
Com este novo regimento de custas que 

cada vez mais se aggravam, as despezas com 
o casamento civil tornam-se cada vez mais 
exaggeradas. 

Mas não é só esta consideração; outras 
ha. Felicíssima é a organisação da. Igreja 
entre todos os poderes da terra ; a sua 
instituição divina. tem uma organisação, que 
se adapta a todos os paizes, a todas as situa
ções, a todos os climas, a todas as raças. 
Esta org,misação do paroch.o, numa pequena 
parochia, do bispo na diocese, e (lo Papa em 
l{oma, isto é admiravel, de maneira que se 
acha o parocho, p::tra receber os nubentes, 
onde quer que haja fieis; entretanto que os 
fieis nem sempre acham á mão esses officiaes 
do registro e juízes diante dos quaes teem 
de comparecer. 

Este paiz é de uma população disseminada; 
o orador conhece muitos municípios de 80 
leguas ; mesmo no Estado do Rio de Janeiro, 
ha municípios de 40 e 50 leguas. Ora, nem 
sempre é pos,givel fazer-se taes viagens tão 
dispendiosas, á procura de juízes ou de offi
ciaes de l'egistro. 

Sabe que a maior parte dos Estados tem 
entregad_o os casamentos ·aos juízes de paz, 
ajuizes locaes ; não só os casamentos, mas 
tambem os actos de jurisdicção voluntaria, 
que podem ser processados pelos juízes de 
paz ; mas sempre que surge uma questão 
qualquer, que tem de ser decidida, qualquer 
duvida ou qualquer inc~dente em uma justi-

ficação, por exemplo, é preciso recorrer ao 
magistrado, que é ou o jniz municipai, que 
reside mt cabeça do município, ou é o juiz 
de direito, que reside na cabeça da co
marca. 

Os inconvenientes desses embaraços- da 
maior despeza e das difficuldàdes do prqcesso, 
dão como resultado os indivíduos casarem-se 
ecclestasticamente e julgarem que com isto 
estão promptos, desde que satisi'azcm a sua 
consciencia. 

Alguns entendem mesmo que não ha neces
sidade de mais Mda. 

E' <:>3te direito consultudinario, com o qual ' 
os povos se regem ; muitos individ~os não 
terão mesmo lido o decreto, nem terao delle 
noticia. 

Sabe que o instituto do casamento civil, 
conforme foi planJado pela lei de 21 de ja
neiro de 1890, te,1e p:>r fim acaba.r com esta 
educação nacional, com a educação reli..;. 
giosa, teve por fim extirpai· o casamento 
religioso, tornando-o puramente civil. 

O intuito do decrato é expresso, não só nas 
disposições, como no decreto posterior de 2 
de julho seguinte, que prohibiu que se pro
cedesse ás formalidade ecclesiasticas, espiri
tuaes, chamadas, antes do contracto civil, 
sob pena de prisão dos sacerdotes que assim 
procedessem. 

Veio, porQm, a Constituição de 24 de feve
reiro com dispos ições muito mais liberaes, 
e então restabelecau a plena liberdade de. 
consciencia, a igual admissão de todos os 
cultos; eliminou dó projecto apresentado 
pelo Governo Provisorío tudo quanta lem
brava perseguição religiosa. 

Assim, o artigo que prohibia a entrada dos 
jesuítas, e outras cous:i.s. 

Dahi seguiu-se ciue o decreto, a que allu· 
diu, tinha caducado por eJfeito da disposição 
constitucional. 

E' verdade que a Constituição estabeleceu 
que o casamento civil seria a unica fórmçt 
admittida ; mas ella não deu o typo des.38 
casamento, não mandou que vigorasse fatal
mente aquelle decreto de 24 de j,tneiro, nem 
outra organisação sobre bases por ella dis
postas; referiu-se a. casamento civil apenas. 

Ora, tem sustentado, não de agora, mas 
de muito tempo, · mesmo na Camara dos
Deputados, de que teve a honra ~e faz~r 
parte, didcussão com sectarios, que _Já en~ao 
havia do casamento civil e até obr1gator10. 
Eram'poucos; mas em fim appareciam almas 
perdidas ; e nessa discussão teve d~ su~ten. 
tar -continúa o orador - que nós Já tmha
mos melhor; o casamento pelas leis de 1827 
e 1868, isto é, o casamento regulado :[!Ola 
lei civil, par autol'idade civil e co~ ~1f~1tos 
~econheciclos e pl'oclamados pela. lei mvil. 
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Si isto não é cas'.l.mento civil, não sabe 9-ue ess~s p_ais, são aquellea que fazem leii1 
então o que soja o· casamento civil. 10exeqmv01s. 

O facto de ser celebrado por autoridade ec- 0 clesiastica, que nisto exercicia funcções mix- SR. ALFREDO PINTO dá um aparte. 
tas, não lho tirava o caracter de contracto O SR. ANDRADE FIGUEIRA - No caso em 

· regulado pela lei civil, e antes santificava-o. questão, clirá que elles não merecem a pena 
Assim tambem o casamento dos acatholicos que lhes querem irrogar. Seja como fõr, 
pela lei de 1861. A lei regulava esses casa- não se trata de punir a culpados, para o que 
mentas, baseando-se nas disposições do Coo- todas as cadeias do Brazil seriam poucas, 
cílio Tridentino, e tão sensatas são es::;as dis- tão numerosos são elles. Se, como se diz, o 
posições que o proprio decreto de 24 de julho, futuro candidato á presidencia, qne fez 
conforme confessou o sem autor, cingiu-se ás fallação ou plata-fórma, afflrma. que é pro, 
disposições daquelle Concilio. E', portanto, ciso entrar em uma época de paciftcação, 
uma opinião antiga da parte do orador, não vai -adiante delle o orador com a sua ban
inventada. agora. para sustentar a emenda deja, pedindo que se pacifique a familia bra
que vai ter a honra do submetter á conside- zileira. 
ração da Commissão. Qualquer que fosse o Essa pacificação que se lhe quer dai• com 
destino que olla pudesse tei•, não tinha o a qualificação dos :filhos como natu1•aes, ella. 
direito de collaborar neste Codigo, sem sal- não acceita, e os fi.lhos, que se !\Proveitarem 
var a sua coherencia, propondo que se res- desse fa.vo1• serão amaldiçoaclos por seus 
tabeleçam as leis de 1827 e 1861, com as mo- pais. 
difl.cações que se devem fazer no Codigo. A O SR. SYLVI0 ROMERO- Qual é o artiQ'o 1 
emenda diz: ~ 

« Art. O casamento será. regulado na O SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' o artigo que 
fórma disposta na lei de 3 de novembro de confunde os filhos oriunct.os desses ca.sameu-
1827 e no decreto de 11 de novembro de 1861 tos com os naturaes. 
ou na fórma disposta nos capitulos seguintes o SR. ·cLOv1s BEVILAQUA-Confunde, não; 
deste Codigo, a vontade dos contrahentes. ê a lei que os considera taes. 

§ 1.0 Um e outro serão levados ao com-
mum regisfa>o geral no Iogar de sua cele- O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas fallou 
bração. · nisso incidentemente, porque não está em 

§ 2.° Ficam revalidados para todos os discussão, e quando lá, chegar propo1•á, a 
effeitos de direito os casamentos celebrados, eliminação. 
na fórma da citada lei de 1827 e decreto de Embora a emenda, que apresenta, não 
1861, depois da execução do decreto de 24 de p:1sse, o artigo não poderá ser mantido. Em 

•janeiro de 1890. » . um caso desta ordem, quem não preferirá 
Por esta fórma se daril. e:ffoito a esses ca- ser mil vezes bastardo a acceita1· um favor 

sarnentos celebrados nullamente até ho;o e deStes• que importaria <>m vilipeodio da 
J união de seus pais~ (Pausa.) 

que avultam, se restabelecerá ª tranquilli- Mas isso não está em discussão e sim a 
dada no lar o se legitimará de modo digno medida proposta, não sabe poi• quem, si pelo
dos pais e dos filhos aquelles que estiverem illustre membro da Commissão ou si po1• 
em condições de ser legitimados. O meio algum assistente, legitimando os filhos dos
lembrado no projecto, ponto que não eStá ses consorcios ; mas essa medida não basta, 
ainda em discussão, de se reconhecer como não só porque continua. a subsistir a causa, 
filhos natura.as os oriundos desaes casamen- como tambem porque t. d t d 
t -r • 1 b t en 10 a a a a pro-
os, ,01 uma em rança mui 0 infeliz· mulgação da lei e a sua effectividade,hão de 

O SR. ALFREDO PINTO-Não apoiado. nascer sempre filhos a quem a disposição 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mil vezes o da lei poderá. não aproveitar. 

silencio, porque collocar os filhos oriundos O remedia é este que propõe e que não 
de uniões, .que seus pais consideram legiti- ataca a disposição da Constituição porque a 
mas aos olhos de seu direito e de todas as Constituição se limita a dizer que o c1sa
suas crenças, na posi<;ão de fi.lhos natura.os, monto civil será o unico admitticlo. Ora, 
embora p1•esumidos filhos legitimos, é a vil- pela emenda que apresenta, haverá dois ca, 
tar a união dos pais, é estabelecer a sizania sarnentos civis, um que chamará. o n. 1-
na familia, é desacreditar o pai diante dos por ordem de ant iguidade, regulado pelas 
filhos. leis do 1827 e 1861, e o outro, que chamará 

O SR. ALFREDO PINTO --Por culpa delles n. 2, regulado pelo decreto de 24 de ja-
que não procuraram a loi. neiro de 1890, que o codigo vae alterar 

São ambos casamentos civis, 1•egulados pela 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Seja por culpa lei civil; são duas formas de contractar ca

de quem fôr. Conhece um culpado maio1• do samento, á vontade das partes eontract~ntes. 
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que podem, por um luxo de legalidade, reu
nir as duas fo1•mas, utile non viciatur per 
inutiie. 

A Constituição não dou a forma, não disse 
qual o casamento civil que preferia. 

o SR. ANISIO DE ABREU- Porque não 
disse oi vil ou religioso 1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não fülla 
em religioso, nem o que propõe é religioso. 

Se o nobre deputado apresentasse a. emen
da, que acaba de ler, a um Tribunal do 
Roma, o orador corria o risco de ser con
demnado corno ileretico. 

o SR. ANISIO DE ABREU - Dít um aparte. 

:mtorisado pelos bispo!l, segundo os canones 
da Egreja, ou por elles celebrados, com dis
pensa das autoridades, que representem o 
Summo Pontifica ou dispensa directa. ·delle 
nos poucos casos, que so reserva., ou a.os seus 
vigarios ou delegados. 

Ora, a. emenda que o ora(lor propõe salta. 
por tudo isso, dispensa. autoridade do Sua 
Santidade, dos Bispos e de toda essa respei
tavel milícia, da Igreja e vae agarrar-se á 
lei civil de 1827, lei para hereges. Estas 
autoridades, a quem Scl confia a celebração, 
exercem um acto mixto, ao mesmo tempo 
qne admittem o sacramento, celebram um 
contracto regido pela lei civil. E' muito 
dilferente o que propõe de um c:1samento 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Não; tanto mei•amente religioso. Tão differente que se 
que se este projecto· chegar lá, está o isto for sabidt) em Roma, mal estará o ora-
01•ador no indero ; o que lho salva é que o dor; tão u.i:fferente que em 1827, quando se 
Papa tem muito em que se occupar o não publicou esta lei houve reclamação, não só 
se occ.;pa1'á com este1 projectos. do clero brazileil'o como d) do Roma. 

O SR. ANISIO DE ABREU- Como V. Ex: Foi uma conquista llberal, no sentido da 
quer fazer.obra híbrida, não agrada- nom ao epJcha avocar, a si o regulamento do con
civil nem ao religioso. tracto civil, tanto mais que esta lei altel'ou 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA_ Quei• fazer a disc.plina da. Igreja, mandando que os 
ob ·a util ao paiz, quer pacificar, e a ma- parochos conhecessem dos impedimentos 
noira ó esta. Si ila de desagradai• a cesar sem clependencia. de autorisação dos Bispos. 
e conta previamente com osse desagrado- Emfim, sua responsabilidade-diz o orador
qner ver se escapa do desagrado de Sua San- c9mo patriota está salva e pôde, feita esta 
tidade. resalva, volt:J.1• áquella. these, que ernittiu, 

Os Srs. natm·almente são de capibes de por occasião da discussão preliminar do di
E9tados e não conhecem toda a extensão do vorcio, de que o que propõe, na emenda é 
mal; 0 orador, porém, conhece O in.terioi• do o unico meio de nos libertarmo,<J destas re
paiz f\, apeza.r de não haver estatistica., clamaçõês constantes do divorcio, que se 
crô que metailo dos casamentJs celebrados renovam a.nnualmente, dado o exclusivo 
no int 1rio1• do paiz não e!:!tão legalisados, casamento civil, como está estabelecido 
não teem esta sancgão c.vil.Durant.1 estes 12 pelo dec.·eto de 24 de janeiro e o codigo vae • 
annos é g1· ,n .. e a população nascida de,,'Ses l!eguir • 
casamentos e com o andar dos tempos irá Disse ac1ui que o divorcio ei•a uma conse-
e1•escendo e ha muitos casamentos que não quencia forçad t do casamento civil. 
se podem mais remediar, recasando os con- Esta proposição agradou aos. divorcistas, 
jnges segundo a loi civil, porque muitos porque ellos acha.mm que não havia mais 
dellos já morrel'a.m e ficai•am os filhos. Esh do que tirar uma conclusão em favor do 
meclid.~ da lr.i de reconhecer a paternidade, divorcio. 
como de :filhos naturaes não satisfaz. E' um Si o divo?cio é uma consequencia fo1•çada 
dosa·,· comparai-os aos bastardos, é um insul- do casa_men~o civiJ ; si ·o c1.sam~nt_o _ civil é 
to que ellos não quererão acceitai• • uma lei obr1gatoria pela Oonst1tu1çao, se-

, , . · gue-se que o divorc10 é obrigatorio. 
C?rrendo emb~:ª o_ risco de ser collocado Parece que foi esta a conclusão que. ou,viu 

11? indew, como Ja disse, e c?nle~naclo em alguem tirar. · 
_vu).a, faz este bem ao ~a1z,. v10Ientando o orador que affirmou O principio, negou 
embora, as ~uas crenças ~athohcas, porque logo, a cunsequencia, porque não é logica. 
é filho obediente da Ig,·eJa. A Constituição não admittiu uma forma 

Ness~ ponto,. porém, abro e~cepção em determinada de casamento civil, admittiu 
beneficio do pa1z, :porque o mal Já dul'a ha essa qm• lemb1•a e pela qual o divorcio é 
12 annus e é p1•ec1s0 reI?ediar emquanto é impossível. _ 
iemp~ e o meio é a medida que propõe de Logo admittindo mesmo o casamento civil, 
revahdar os casamentos para toclos os effei- pôde se adoptar uma fó1•ma, que não admit-
tos. ta o divorcio. 
. O ca.-;;ament? religioso é cousa muito diffe- Nos termos, porém, em' que emittiu a pro-
rel;lte, ~exclusivamente regido pelo Concilio posição, a mantém em sua integridade e vae 
'.f1•1dentmo, sr,m sombra ele autoridade civil, procurar a demonstração della no que se 
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passou, perante vós, durante a discussão do sistenci.a e que cada homem faz muito,traba~ 
divorcio. lhando para a subsistencia . de uma familia 

Não precisa raciocinar por si e é uma só ; é uma verdade physiologicn., porque está. 
grande vantagem quando não se precisa pôr provado, pela physiologia, que os casamon
em contribuição as proprüts faculdades, · tos monogamicos são mais fJcundos, d_o ÇLU0_ 
quando basta servir-se dos argumentos dos os polygamicos; é uma verdade do direito, 
adversarias, sobretudo quando elles - são tão porque os mais ousados reformadores nun
habeis, como os que tomaram parte aqui na ca se lembraram de reduzir o casamento a 
discus,;ão. meras proporções de um contracto, a um 

O primeiro, que fallou, lembrou que não se contracto d~ horas, de dias, de semanas e 
e,;tava em um concilio, que a Commissão não roezcs; é sempre intencionalmente um corr
era uma autoridade ecclesiastíca, para dispor ti'acto perpetuo, salvo a sua dissolução por 
sobre casamen.to, que esta noção de perpetui- determinadas causas. 
dade só p3rtencía a sacramentos e só podia Em vista disto, não sabe como se possa di- . 
ser assumpto de deliberação em um Con- zer que o que ora propõe é uma velharia, 
cilio. - · que o que ora propõe ê uma verdade do pas-

Mas, isto - diz o orador - era ·reconhecer sado, mas não uma verdade do pr~ente l 
o que se havia dito, isto é, que perpetuidado O orador diz que a sua coneepçao é que 
de casamento só ha nos casamentos mixtos, nada tem com a fórma de governo. 
como ora propõe, Um outro mais logico pronunciou-se de-

Sem duvida nenhuma- continua o orador pois, contestando fi'ancamente ( e o orador 
-n1o estamos oonstituidos em concilio; mas, louva a sua franqueza), contestando franca
isto é reconhecer muito explicitamente que, mente que a noção do d.ireito pudesse dar o 
em fallantlo-se de perpetuidade de casamen- conceito da perpetuidade, para com elle ha
to, ella só poderá estar em boa guarda sendo ver:,e o casamento. · 
objec)o do casamento mixto, que o orador Foi assim que elle invocou a doutrina de-
propoe. mocratica, demagogica de Rousseau e_ da 

Vm outro que fallou, em segundo logar, escola demagoo-ica franceza, que faz derivar 
veio recordar que essa fórma de casamento os direitos, das vontades individuae.~, da li, 
é uma velharia, pertence ao antigo regi- herdade individual, em toda a sua singeleza, 
men ; que a verdade do presente, da Repu- tambem inuhvel, expontanea e activa, como 
blica, era o casamento planeado pelo decreto o mundo pantheista, manüestando-se sempre 
de 1890, mas, com a clausula essencial de se e repugnando sempre a todo sentimento ~e 
lhe accrescentar o divorcio, que nelle não perpetuidade, a todo o sentimento que nao 
vinha e que c'om isto ficava o instituto ves- se pôde mudar com as cil'cumstancias. 
tido na moda, perfeitamente caracterisado e S. Ex. disse ainda que o casamento, como 
differenciado do antigo casamento da Igreja, qualquer associação, importava restl'i<:_ções á 
ou, como dizem hoje, do casamento das sa- liberdade individual, e que este nao po• 
christias. daria ser perpetuo, que á. perpetui~a-

Vem nisto tambem a demonstração da pro- de repugna vão as modificações, c1ue as c1r-
posição, que já emittiu; é reconhecer muito cumstancias pudessem acarretar. . 
expressamente que esta verdade da mono- Ouviu com interesse esta parte da plnloso
gamia catholica que, afinal, vingou por phia jurídica do illustre relator da Commli:!· 
vossa deliberação, é com efl'eito uma verda- são, a quem se refere. ~ 
de muito antiga, existe desde a creação do Louva a ~ua fl'aoqueza; porque, com ef
mundo, existe ainda hoje e ha de existir no feito, é como pôde fallar um dem_?crata da 
futuro. sua escola; mas, está claro que nao co:ccor-

Diz o orador que isto lhe consola: quando da com a sua doutrina. 
se lhe diz que é um homem do passado e vê Tirará della um~ Ulação e é que, para re
que suas ideias produzem vigor até no futuro, pellir a ideia elo divorcio, é preciso abando
resta-lhe a consolação de sei• homem da nar por completo semelhante doutrina, por
moda. que com effeito a consequencia, que S. Ex. 

A monogamia é uma . verdade natural, tirou, é forçada. 
porque Deus creou, em proporção igual mais o orador, porém, não acceita esse pri11ci• 
ou menos, os dous sexos; é uma verdade re- pio, não acceita a concepção do direito qu_e 
ligiosa, porque é santificada pelas nossas S. Ex. invocou ; não acceita o desenvolvi
crenças e até pelas crenças judaicas, que nos mento da ideia do direito -a que S. Ex. allu
ant_ecederam,salvo poucas excJpções que ella diu, para apoiar a theoria do casamen_t~. 
fazia ; é uma verdade moral e é uma verda- A theoria do orador é da escola esp1ritua
de economica, porque a economia. política es- lista ; não faz derivar o direito da liberdade 
~belec~ que o_ des~nvolvimento ~a popula- individual; não faz consistir, nem o casa
çao está n~ razao d1reçta cj.os meios c\fl sub- monto, nem a sociedade em geral, nem as 
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differentes associações hypothetlcas, que um 
homem forme, em limitações da liberdade. 

A escola espiritualista desde Platão, não 
diz que, nos conti•actos ha limitação da U
berdade ; ao contral'io: não ha sinão uso da 
liberdade e quanto mais largo é o contracto, 
maior uso se faz dessa liberdade. 

Assim, um VL•to perpetuo que o ·indi
viduo faça, é a mais energica manifestação 
da sua liberdade ; a~sim tambem, o jesuita, 
que jura obediencia eterna á sua ordem, tem 
usado largamente da sua liberdade; é o ho
mem mais livre que ha na terra. 

No casamento, para tratar da especie de 
que . nos occupamos, não vê limitações á li
berdade ; ao contrario: ha. um d.esenvolvi
mento e este é mais energico do c1ue nos ou
tros contractos, porque não é passageiro, ao 

. contrario-é perpetuo. Mesmo nos contra
ctos passageiros, afflrma-so a liberdade. Mas 
perguntará ao illustre relator-onde S. Ex. 

"a aflh-ma mais? Num contracto de mandato, 
por exemplo, por uma hora, ou no mesmo 
contracto p01• um mez? Sem duvida, a aflir
ma mais no contracto· por um moz, porque 
a afflr.ma tanto quanto no contracto por um 
dia e p01• mais 29 dias. 

Estas conside1•ações são muito interessan
tes para apurar thóorias e tem por· ellas al
gum pendor ; mas não póde demorar-se 
muito nisto. 

Passa ajustificar as outras emendas, tra
balho em que foi hontem interrompido pela 
hora ; e, para adoptar melhor methodo va.e 
seguir os artigos segundo a ordem das 
emenda~ que oifereceu. 

Quanto aos numoros 3 e 5 do art. 226, p1•0-
põe que se refllndam nos seguintes termos: 

« .•.• o adoptante com o conjugo do adoptado 
o este com o conjuge do adoptante ou com o 
filho sobrevindo á este ou á mãe adoptiva.» 

Esta materia das adopções está no mesmo 
caso que a mataria dos esponsaes. E' ape· 
nas para rf'speitar uma tradição do direito. 

Quanto ao n. 10 propõe que se supprima, 
porque não é propriamente um impedimento 
e e~tá aliás satisfeito pelo§ 4° do art. 219 
em que se exige autorisação das pessoas sob 
cuja dependencia estiverem, nos casos em 
que o direito a faz necessaria, ou o suppri
mento della lJelo juiz. 

E está ainda repetido no art. 230 em que 
se diz que os menores ele 21 a.nnos carecem, 
para casar, do consentimento de ambos os 
paes, si estes forem l11gitimos, etc. 

E' urna fonnalidade. · 
Quanto ao n. 12, supprima-so,. e bem assim 

as referencias a elle feita1:1 nos arts. 27:2, 
287 e 3.28. 

Hontem extendeu-se bastante soure este 
assumpto ; mas não lhe occorrcu uma obser
vação prat~c[l, quoé capital: é que n0m sem-

pre a demora dos inventa.rios. Póde ser impu
tada ao pae ou a mãe, pôde a facção do in
ventario demorar-se por causas independen
tes da vontade dos paos e muitas vezes no 
interesso do3 proprios herdeiros. Já teve 
dous casos em sua longa experiencia de cerca 
de meio seculo de atlvogacia em nos,;o fôro, 
e vae indicai-as. 

Com este regímen de hypothecas, muitas 
vezes um proprietario contrahe um empres
timo hypothecario por longo prazo para ter 
juro barato. 

Houve um nessas condições, quando o ora· 
dor era advogado do Banco do Brazil. · 

Um indiviJ.uo contrahiu um emprestimo 
hypothecario de 80:000~ e teve a. infelici- 1 

dade de perdei• a mulhê1• que deixou cinco 
filhos, quatro dos quaes menores. O juiz or
denou-lhe que fizesse o inventa1•io ; elle iai
cioa-o, procm•ou o orador, e este dis3e-lhe 
que o Banco não podia permittir a·part.ilha, 
o que importava na ruína do casal. 

Mas a fazenda era nova, pofüa vir a pagar 
a divida. Suggeriu-lhe então um meio, o de 
requerer á Relação a prorogação do p1•azo 
po1• seis mezes, como a lei permitte, o que 
prova que não é falta. A Relação concedeu 
o prazo e durante esse tempo olle continuou 
os seus pagamentos. 

Vencido Q prazo, continuou o juiz a exigir 
e o homem voltou ao Banco. 

Parecia ao orador que a Relação não de
via conceder-lhe um segundo prazo ; mas, 
aconselhou-o a que tentasse. Ello assim o 
fez e obteve com a maioria de um voto. 

Passado o p1•azo, procurou novamente o 
orador ( o dur,1nte esse anno um dos filhos 
tornou-se maior, ficando apenas tres meno
res.) Disse-lhe que só havia um meio 
de conciliar os interesses: era que foss3 ao 
juiz e dissesse-lhe que queria fazer uma par
tilha idéal. 

O juiz leu e disse : « Você está caçoando, 
onde é que já viu partilha ifüial ? A p::wtilha 
só pôde ser real.» 

O homem voltou e então o orador escre
veu uma consulta, explicando o que era 
.partilha ideal: dividir em partes ideaes, 
isto é, dar a metade a um, um decimo a 
outro ; emfim uma partilha abst1•acta, isto 
é, fazei• cessar a partilha do juiz universal, 
para dar lugar a uma communhão incidente 
entre paes e filhos. O Juiz com muita diffl
culdadc adrnittiu a tal partilha e foi o que 
salyou a situação. 

Isto realmente nãa é partilha; mas é uma 
partilha para satisfazer a lei. O cel'to é que 
o homem pagou a divida, os filhos foram se 
emancipando e elle deixou soffrivel fortuna 
aos filhos, 
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Se não se comervassem esses bens p,·o· visão das fortunas mais igual evita. muitos 
indiviso, o homem teria deixado á desgraça inconvenientes; sobretudo, este despotismo 
os seus filhos. dos paes, aos quaes quer reconhecer toda a 

Te,e outro caso, nohv0l tambem. Este autoridade; mas não o despotismo, porque 
commercial, ha uns 20 annos. tambem é infenso ao despotismo. 

Um negociante desta praç,a tinha feito um Ademo1·anas partilhas tem suas vantagens. 
contracto de sociedade com tres amigos. Mas a occasião não é p1·opria, o que ape-
Entrou com um capital determinado, quasi nas quiz salientar é que esse delicto de não 
toda a sua fortuna, deixando muito poucos fazer invenbrio não é tamanho; e, quando 

· bens por fóra. Falleceu a mulher e elle teve fos:re, não ei·a. para ser castigado com penas 
de fazer inventario. Examinando o contracto tão severas, como a nullidade de casamento, 
social, o orador encontrou a clausula de que, o regimen de separação, a perdà immediata 
no caso de fa.llece1• algum dos socios, a so- de duas pártes dos bens, etc. 
ciedade continuaria entre os sobrevivent.es Propõe ta.mbom, que se supprimam os 
e a parte do fallecido ficaria. p1•esa até aca- ns. 14 e 1~ pelas razões que já. deu hontem. 
bar o contracto ; e se morresse a mulhe1• de Quanto ao n. 13, com muito sentimento o 
algum dos socios, este não poderia reclamar conserva. Trata-se ahi da mulher viuva ou 
a sua parte senão no fim do p1•aso. Aconse- separada do marido, po1• nullidade do casa
lhei-o que fizess:l ver is30 ao juiz ; olle deu mento, que dentro de dez mezes se casa so
a inventario os poucos bens que tinha fó1•a e o gunda vez. O artigo como está redigido obe
T1•ibunal Commercial mandou que o juiz não dece á inspiração do direito rornano-evit'.11• 
se envolvesse ; só depois que acabou o praso a tuebação do sangue. Acha muito material; 

, a este socio recebeu a p:i.rte que tinha, é que e m[)smo a segttir essa inspiração, toma-se 
fez-so a pa1•tllha do casal. · bastante a prohibição de casar até tres me-

Eis outro caso da experiencia do ora.dor, zcs. Se está reconhecido que o maior espaço 
om que nem sempre ha culpa; e; ao contra- de gravidez é de doz mezes e o meno1• de 
rio, ha inte1'8sse. soto, está claro que a dilferença de tras me-

Diz que a lei actual deve ser rpformàda. E' zes é st1fficiente pa.ra evitar ossa turbação 
o meio de corrigir o inconveniente da igual- de sangue de que falla.va Ulpiano. Assim 
da.de das partilhas. Não agora, no futuro, como o projec&o admitte que, antes de ter
quando se tiver de rever a legislação clvil, minado o peaso do dez mezes, ella pôde casa.1•, 
esse é um ponto que deve sei• reformado, é se tiver dado á luz, tambem poder(t casai• 
um meio de corrigir essa igualdade de par- ti·es mezes depois da morte do marido, por
tilha3, essa indefinida divisã'.> e sub-divisão que a essa tempo já. estará reconh;icida. a 
do so lo, demorar a communhão p:ira que gravidez. 
aqueUes que queiram continuar com o e.3ta- Conserva o artigo, por,1ue entendo que a 
belecimento em sua integridade se habilitem, mulher que perde o marido deve pass:i.r ai
pagando aos herdeiros as quotas que nelle gum tempo no estado de viuvez. 
tem. Esila consideração moral nas familias deyo 

Sem is3o, metter o martello, a proposito ter algum valo1• ; lá. pelo amor da tradicção, 
de partilha, é um grande erro. para evBar a confüsão do sangue, para isto 

Não é amigo da grande propriedade, dos tres mezes eram mais que suficientes e a 
latifundios, como diziam es::1es abolicionistas, querer estabelecer esta resalva, quanto a 

·quando andavam aqui incommodando os po- dará luz, era preciso então admittir o ca
bres proprieta.rios, para fazerem a sua ber- sarnento desde que a sua gravidez estivesse · 
narda da libertação, fallando muito em reconhecida. 
latifundios, cousa que entre nós nunca houve A outra emenda refere-se aos arts. 231 
nem podia haver, poeque num paiz de oito e 232 a rüs1Jeito dos quaes j,t hontem se os
milhões de -leguas quadradas, um cidadão tendeu cm considerações. 
brazileiro a maio1• quantidade que póde ter Não é que não ache a doutrina acccibvel; 
são duas ou tres leguas. mas. entendo que não é preciso escrevei·.isto 

Em segundo logar, com a lei da divisão no Codigo. 
igual de partilha, não ha latifundio possível Não ha p:i.e e não h:i. tuto1• que, tratando 
porque no fim de duas ou tres gerações está do casar uma filha ou tutelada, não procuri:, 
reduzido a proporções microscopicas. saber se o noivo sofl're ou não de molestia 

Não é amigo dos latifundios. Apezar de incur<].vel e dirá. de passagem que os indivi
ter sido contra.rio á abolição como se fez e a. duos, quando querem so casar prestam-se a 
todas essas invenções para perturbar o in- tudo ( rfro) da melhor vontade. 
teres.3e dos out1•os, é infcnso ao.1 latifundios. Ha aqui tambem uns exames que não são 
Ao contra1•io acceita a lei, como nos veio do necesi!arios ; este, por exemplo, de saber so 
Portugal, que mantem a igualdade entre as a mulher so1f1•e lesões, que ponham em pe
familias e as divisões das fortunas. E a di- . 1•igo a sua vida. 

Vol, V 
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Isto impede até de casar a todas aquellas 
que não tiverem a bacia. bem organisa.da 
para conter e ex_pellir o feto, quando é certo 
que ellas podem ser mui.to felizes na occa.sião 
do parto. , 

Pensa que, nesses assumptos, a lei deve 
-presumir o interesse dos paes e não deve 
· descer a essas minuciosidades. 

Ao art. 230, que trata do consentimento 
dos paes para o casamento, accrescenta uma 
emenda e o faz com muito pezar ; é forçado 
a fazer isto. 

Acceita o patrio-poder dado ás mães; re
clama, apenas umas tantas restricções, para 
actos impoetantes, como sejam para consen

. til' no casamento dos filhos e na alienação 
dos bens immoveis. Nestes casos, a. emenda 
torna tudo dependente da licença do juiz. 

Aqui era o caso de cogitar-se do conselho 
de familia, para assistir â. mãe, nes~es actos 
de administração ; é o que fazem quasi todas 
as legislações. . 

Mas, o ora.dor nunca sympathisou com o 
conselho de familia, por uma razão que 
aprendeu na experiencia pratica. 

Em geral, no Brazil, sempre que as cousas 
dependem de collectivida.des, ellas não so 
fazem ou se fazem mal; as collectividades 
são muito boas apenas para. a discussão ; 
para a administração, tem provado muito 
mal e na familia provaria tambem muito 
mal. 

Hoje, ainda sem haver o tal conselho de 
familia, creado por lei, ha, no interior do 
paiz e mesmo aqui um conselho de familia 
voluntario. 

E' assim que toda a senhora viuya, que tem 
de decidir questões importantes, não deixa 
de consultar os seus parentes proximos, os 
seus ascendentes, se os teem e até os amigos 
íntimos. 

Isto é um conselho de familia volunta1•io, 
que o interesse materno, faz tomar e, que o 
orador. substitue, com grande vantagem, 
porque tem muitos inconvenientes, entre o~ 
quaes a difficuldade de sua organisação. 

Na i.npossibilidade de organisar este con
selho, segue o precedente da legislação 
actual, que é tornar depe_ndente o consenti
monto da mãi da autorisação do juiz. 

O consentimento da mãi legitima o casa
mento. mas não dispensa: a autorisação do 
juiz. 

O mesmo terá de prop01•, quando tratai• de 
outros e:ffeitos do patrio-poder dado ás 
mãis. 

·Isto de dar ás mãis o pakio-poder é uma 
philosophia muito bonita ; mas, hão de todos 
convir, aqui em familia, que as mulheres, 
em geral, não te01µ a educação precisa para 
isto, · · · · 

E' por isso que a ordenação já dizia: at-. 
tend.endo á fraqueza do entender das mulhe
res, fica estabe,ecido previlegio do Senatus 
üonsultus Veleiano ; ollas não poderão servir 
como fiado1·a·s. etc. 

Ao art. 235 propõe a seguinte emenda.: 
« No art. 235 inclua-se o agente do 

Ministerio Publico como pessoa compe
tente para oppôr impedimento ao casa
mento, como ó competente para promo
ver a sua annullação. » 

«No art. 240, em vez de-a màfé ntto se 
presume -diga-se-presume~se a boa fe, etc. 

O artigo diz que: «a má fe nc~o se presume 
no impedimento, que se proceder em razi'to de 
officio, nem nos parentes» donde se conclua, li. 
contrario senso, que a má fé se presume, nos 
outros, quando o pensamento não é esté. 

O ponsamento é ~ue se presume a boa fé 
sempre que o impodimento o fôr em razão do 
seu officio. 

«No art. 247, suprima-se do termo de 
casameo-to a declaração obrigatoria elos 
filhos havidos antes, deixando-a livre 
ás partes contractantes.» 

Já hontem estendeu-se sobre o assumpto ; 
não precisa fazer mais considerações a res
peito. 

« No art. 249, st1pprimam-se as ulti
mas palavras ou o legal estabelecido no 
tit. 3°, etc, . 

Aqui se estabelece o regímen da separação 
obrigatoria, como regímen legal. 

Acha mesmo que o projecto foi co~tta
dictorio na sua predilecção pelo regtmen 
de separação, porque ao mesmo tempo, por 
disposição posterior, dá preferencia, como 
beneficio ao regímen datal, para esses culpa
dos que casam. Si é um mal, só assim pôde 
ser applicado, como pena. 

Mas o ol'i.l.dor simplifica a questão, elimi
nando a preferencia. 

« Supprima-se o art. 251. » 

Dispõe o art. 251 : 

« Si o contrahente recusante, ou a1•re
pendido fôr mulher e menor de 21 annos, 
não será. recebida a. casar com o outro 
contrahente, sem que este prove que 
ella está depositada em logar seguro e 
fóra da companhia da pessoa, sob cujo 
poder ou administração se achava na 
data da recusa ou arrependimento.» 

Comprehende perfeitamente que o juiz 
trate de collocar a orphã, que se recusa a 
casar no acto, em outra casa que não aquella, 
em que ella estava depositada. Si é o tutor, 
remova-se o tutor. Emfi1r11 ~ue procure ~ro-
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videnciar, para que não se dê um verdadeil'o guem ; mesmo quanto aos pais em relação 
desastre. aos filho3 menores, é com muito sentimento 
- Pôde haver coacção; mas contesta a dou- que dá; isto mesmo em respeito á autoridade 
trina como está, porque o artigo, neste caso, paterna e para que os fühos-fa,milia não vi
diz que pôde ainda casar, provando que a vam a casar sem ouvir a opinião dos pais. 
menor foi collocada em outra casa ; isto é, Como o pai deve ter autoridade e esta deve 
que applicou coacção tal que ella não recusou ser respeitada., si achar que não convem o 
novamente. E' a idéa. casamento, deve ter aquella faculdade e bem 

rt assim os tutores e curadores; mas os herdei-
O SR, CoELIIO n,ODRIGUES dá um aparte. res nunca, e sobretudo com este excesso de 

- O SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' po1•que in- poder fazel-o até quatro annos depois do fal
cnmbe-se o contrahente de fazer esta prova. lecimento dos conjuges. 

Ü SR, ·coELHO RODRIGUES - Este noivo Ü SR. COELHO RODRIGUES - Ü p1•ojecto 
então já tem o poder ma1•ital antes de casar. marca seis mezes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A lei deve o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para o her
ser previdente. E' uma provocação; elle não doiro dá quatro annos, e si não é ahi, é cm 
tem nada que provar. Foi recusado como outro logar. Cheg::m:t lá. 
marido, siga outra vida. o pai que faça esta · Parece-lhq que é quando a mulher annulla 
prova e não que fiquo o interessado incum- o casamento. 
bido de fazel-a. Elle está recusado, recusado M,\s, quo sejam mesmo seis mezes; não dá 
fica. O artigo não está bem redigido. nem uma hora, o só concede tal direito aos 

pais em a_mor da autoridade paterna. 
O SR. CoELHO RODRIGUES - Póde a fürma o casamento é uma instituição muito seria, 

ser modificada, mas a medida é yrecisa. e não pôde estar á vontade de quem quer 
o SR, BANDEIRA"DE MELLO _:_ o juiz ªP.re- annullal-o. 

ciar/:1,. _, o SR. CoELiro RODRIGUES -- Não estou 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA :._ Mas a lei longe disto. . 

constitue procurador obrigado para este caso. 
Ellc pôde deposital-a na casa do compadre O Sn,. ANDRADE FIGUEIRA- Acha que as
Chico (riso), por exemplo; e O compadre sim deve ser, mesmo para tornar o casa.
Chico applicaria a mesma coacção. A lei mento cousa seria. 
como que está indicando isto; é uma lei en- Ao art. 275 manda eliminar as palavras-
ganadora, na phrase de Betham. Não con- antes de anniillaclo. 
vêm esses engJ.nos. · Não vê porque razão o menor incapaz, a 

Segue-se o art. 257, onde manda eliminar quem cabe ratificar não o pos3a fazer de-
o n. 3, que é referente ao casamento in ex- pois de aunullado o casamento. 
trernis. O direito de ratificação não tem nada com 

Nesse n. 3, se diz que as testemunhas de- a anuullação ; si ello ratificar é como si
vem affirmar que tinha filhos do oittro con- não houvesse nullidade. 
trahente, oit vivia em concubinato com elle, ou « Ao art. 278 - suppríma-se o.final salva 
que o homem havia_ rnptaclo, ou defloi·ado a a disposiçi"io do ctrt, 328, n. 2. 
mulhei·. E' a mesma disposição do art. 278 sobre ca-

Acha tudo isto escusado: o casamento pôde samento. 
ter logar sem ser nesses casos: e quando seja Ao art. 284 apresenta a seguinte emenda: 
necessario, fica isso pa1'q. ellcs. Para que « Si passar O ai•t. 284, que ê do p1,0 • 
este escandalo ? , fi cesso, em vez do - acçtio summaria-

Qne quem essas cousas em segredo entre di""a-se- acça:o ordinai·ia,'-na qual se,·ci 
olles. Querem casar, estão no estado de fa-
zel-o 1- pois que se casem ; não é necessa- r1,omeado wrador q_ue o defenda. » 
ria essa declàt'ação e a lei nada lucra om O casamento é instituição quo interessa á 
aviltar o cidadão. sociedade; não pôde ser annullado facilmente 

o SR. TEIXEIRA DESA'- Quando já esttt a sem que o representante da sóciedade inter-
dar contas a Deus? . venha. 

o SR: ANDRADE FIGUEIRA_ Mas, quando Ao art. 287 apresentou o seguinte substi-
não dê? Quando fique bom? Ficar/:1, este as- tutivo : 
sento, e para que 1 « O viuvo ou a viuva, com filhos de 

No art. 274, manda supprimír as ultimas conjuga fallecido, que se casar autos de 
palavras - oit por seus herdeiros até o fim. fazer inventario do casal e dar partilha 

J~ ti:atou disto hontem ; não dâ a herdeiros - aos herdeiros perderá o direito ao uso 
,o direito de annullar o casamento de nin- frncto dos bens dos mes1nos fil4os. » 
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Tira assim esta penalidade da pel'da de 
duas partes dos bens. 

Manda supprimir os arts. 288 e 289, refe
rentes á mulher que casa com infracção do 
art. 13 e referente ao viuvo qua casa com 
infeacção dos arts. 14 e 15. 

Ao art. 290, apresentou a seguinte emenda: 

« Substitua-se a penalidade ligeira alli 
de·signada para infracções aliás graves 
pela penalidade e.tu que o réo pôde in
correr, comminalla no Cocligo Penal em 
processo crimi\lal a que deverá ser sub
mettido, accrescentando-se a perda do 
emprego e multa de 10~$ a 500$00Q. )) 

A pena imposta de 20$ a 200.j; é insignifi
cante. 

A lei do casamento civil en:r execução é 
mais previdente. Manda a emenda perder o 
Ioga,', impõe multa e submette estas autori
dades ao processo criminal em que possam 
ter incorrido, e, portanto, ás penas commi
nadas pelo Codigo Criminal. 

« No art. 291, em vez de - na mesma 
multa-diga-se-nas mesmas penas . » 

« No art. 302, n. 1, em vez de- com· 
muns-diga-se-do casal-e accrescente· 
se no final- qualquer que seja o regímen 
dos bens do casamento. » 

« No art. 305, suppriroa-se. » 

Acha que, quando ha dissentimento enti•e 
marido e mulher, para vendei· bens do casal 
quando a mulher recusa e o juiz é chamado 
para sup~rir esse acto, suppre perfeitamente 
o consentimento da mulher, e si o suppri
mento judicial da outorga valida o acto do 
marido, tambem serve para obi•igar oJ lJens 
do casal. Não é possível separai• uma cousa 
da outra. 

9omo é que se ha de declarar que o sup
pr1mento do consentimento pelo juiz é suffi.
c:ente, para validar o acto, pa1·a destacar o 
immovel do casal; mas não pôde desfalcai' a 
meiação da mulher i ! 

Se vale p.-i,ra uma cousa, ha de valer para 
a outra. 
. Não. conhece nenhuma outra legislação que 

autorize semelhante disposição. 
Pela doutrina até elo projecto, o consenti

mento do juiz só podia produzir este eifeito
do onerar a mulher, cujo consentimento elle 
suppre ; porque, no mais, o marido poderia 
vender, assim como a mulher, no reo·imen 
de sepal'ação. º 

A autorização do juiz não tem outro effoito 
ahi, sinão supprir, para todos os effeitos. 

Is~o vom trazer na. pratica grana.os incon
vementos ; vae estabelecer a discordia nos 
casaes. 

A mi;lh~r não querendo cornprometter a 
sua m?iaçao ou, por outra, que1·endo conser
v_al-a rntacta, q_ualquer que seja o acto pra
ticado pelo marido, ou quaesquer que ~ejam ... 

o. ~R. B~NDEIRA D~ MELLO - Para que 
serv1na entao o supprrmento do consenti-
mento da mulller 1 . 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- E' exacto. 
No art. 317, n .. 5, se dispõe que indepen

de11teme1;1te de autorisação, pórle a mulher 
ca_sada dispor dos bens adquiridos na confoi•
m1dade do numero ~nterior e de quaesquer 
outros que possua hvres da administração 
do mando. · 

. Trata-se daquelles bens que ella reivin
dica_ e q1;1e foram_ dados ou transferidos pelo 
marido a co~cubma e quaesquer outros que 
ella possua livres da administração do ma-
rido. • 

A este artigo apres:mtou a. seguinte 
emenda: 

« No art. 317 n. 5, accrescente-se no 
fim-- o ~ão sejam immoveis. » 

«_No art . 318, elimine-se o n. 7 do 
artigo antecedente. » · 

A_ emenda· não está ·publicada ; faltam 
aqm as palavras- q1.1anto aos herdeiros. 
. O n. 7 do artigo . antecedente dispõe que 
rndependentemente de autorisação pôde a 
mulher casada propor a acção competente 
para annullar o casamento . 

No art. 318 se determina que as acções 
fundadas nos ns. 2º, 3°, 4° e 7° do artigo an
tecedente competem á mulher na constancia 
do casamento e nos quatro annos subsequen
tes á sua dissolução e que, no mesmo pe
ríodo os seus ~erdeir~s podem tambem pro
por as sobred1tas acçoes, se ella tiver mor
rido som o fazer. 

De maneira que, a mulher não annulla o 
seu casameuto e, no fim do oito annos voem 
os herdeiros annullar o casamento qu~ a mu
lher não annullou e respeitou durante quatro 
annos. 
. E' muito ~csejo rle annullar ; bastaria quo 
a mulher ~ao exercesse o seu direito, que 
era excluslVo. Acha que os herdeiros não 
podem ter este direito . 

Como .j_[t diss~ 1?ª emenda ha um lapso ; 
deve-se dizer: elunine-se o n. 7 do artigo an
tecedente quanto aos herdeiros. 

« No art. 320, paragrapho unico, in 
fine, em vez de-communs- diga-se- do 
casal--, se passar tal q nal. » 

Diz-~e pa'.sar ta:l qual-, porque propõe a 
este artigo a segumte emenda substitutiva: 

« Art. 3.20. Substitua-se pelo seguinte·: 
A' mulher compete a clil'ecção e a admi
nistração do casal quando o marido fôr 

.,, 
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judicialmente déclarado inte:·dicto, ou 
mediante autorisação judicial, estiver 
ausente em logar remoto ou não sabido, 
ou encarcerado por mais de dom anoos. 

Paragrapho unico. Para alienação dos 
immoveis do casal é indispensavel auto
risação especial do juiz. » 

No impresso falta uma virgula , depois 
das palavras- ou media.nte autorisação judi
cial. 

Faz alguma differença do artigl), cJmo está 
em dous pontos: primeiro - ú que o artigo 
não oxigo, para a · mulher assumir a ad
ministração o direcção do casal, autori;a· 
ção judicial, no caso do marido e3tàr em lo
gar remoto ou não sabido, ou encarc.Jrado 
por mais de dous annos, só exigindo quando 
ella é nomeada curadora. 

Exigiu, na emenda substitutiva, autori3a
ção judicial, para constatar este facto que é 
importante, não sómente om relação aos 
direitos conjuga.os, como em relação a ter
ceiros, que contractam com o casal. 

A segunda, dilferença é que supprimiu a 
dJclaração juridica, que vem no paragrapho 
unico do mesmo artigo, o qual diz : « Nestes 
casos, cabe á mulhel' administrat' os bens 
communs, dispor do3 propl'ios e admini~tra
ção do marido ». 

Acha isto excusado, porque, no artigo se 
diz que, neste caso, cabe á mulher a dire
cção e administração dos bons do casal, se
jam communs, sejam seus proprios, ,sejam do 
marido. 

Manteria a clausula final do quo para a 
alionação dos immove:s do casal ó nocessaria 
a auctorisação do juiz. 

« No art. 327, em vez de - p,·ohibitiva 
oii im:Perativa -- diga-se 1·igorosamente 
ob1·igato1·ia. » 

« No art. 328. Substitua-se a ultima 
parte desde a'3 palavras - excepto para, 
pelo seguint~: 

Paragrapho unico. A viuva maior de 
50 annos, que tenha descendentes suc
cessiveis, não rodará communicar com o 
marido as duas terças partes dos bens que 
possuia a.o tempo-em que c)ncertou de 
se recasar nem alheal-os por qualquer 
tttulo. » 

No art. 310 que dispõe « a mulhe1· n,io 
póde praticar, sem auctorisaç,io do ma1·ido 
os mesmos actos que este na~ póde praticar 
sem consentimento delta», propoz a seguiu to. 
emenda: 

« No art. 310 acarescente0se - e. em 
geml todos os actos para que a nC(o liabi
lita lei expressa ou o contracto anti-nu-
pcial, » · 

Jii. deu hontem explicações a este respoHo 
e não precisa roproduzil-as. 

« No art. 311, em vez de -tam'1em
diga-se---assim. » 

Feita esta correr.ção, fica o artigo redigido 
da seguinte forma ; 

« Art. 31 l. Assim não póde sem aucto• 
ris~o do marido : ...... » 

Apresenta. esta emenda para que se dê ao 
artigo uma fórma exemplificativa ; .Pª!ª 
que não se entenda que tudo quanto aqm nao 
eotivor comprehendido, a mulher póde fa.zer, 

Ao n. l deste artigo apresentou a so
guint'J: 

« Em vez de- salvo se o regímen f8r o 
da sepa1·ação-diga.-se-qualque1· que sejà 
o regímen. 1> 

Ao n. 2, tambom do mesmo artigo, apre
sentou esh: 

« Supprimam-se as pala vras-m.antida 
a clausula, a1;1 o fim. » 

Sobre a emenda substitutiva do art. 3.20 
já fez considerações, quando tratou da que 
se acha. formulada nos seguinte., termos : 

« No art. 320, paragra.pho unico, in 
fine, em vez de -communs- diga-se
do casal-, se passar tal qual. » 

Art. 323, substitua-S3 por este: 
« fü actos da mulher, a.utorisados pelo 

ma,rido, obrigam todos o., bens do casal, 
qualquer que seja o regimen matri
monial.» 

Já. que fa.llou sobre is~o: 
Arts. 326, 329, e 331, substituam se 

pelos seguintes: 
Art. Os nubentes podem contractar 

como lhes aprouver sobre o regímen de 
s3u.;; bens na sociedade conjugal. 

§ 1°. Taes convenções deverão cele
bradas antes de effectuado o casamento 
e na consta.ncia deste não poderão sei· 
revogadas, alteradas ou modiftcadas. 

· § Não terão validade se não forem ce
lebrados por escriptura. publica, e fica.rito 
ser elfeito senão se seguil' o casamento. 

§ 3. 0 Si forem d~clar~torio~ ou lin~i
tativo3 da communhao legal, nao valerao 
sem · que se especifiquem _expressamente 
quaes os bens presentes oú futuros, serão 
i.nolúidos nena .e,.-.si for~:m exclusivos da 

·< conim_unµãó;: não vale:r;~o-sem express_a, 
.>-' exclusão•·. arr. communhao e sem esti-

mação; ··.; ·, a· • • 

§ 4. • Não produzirão eífeito para com 
terceiro sinão depois de lançados no Re
~ ist'l·o Geral do domicilio dos con
Juges. » 
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, Nest.e artigo os ·paragraphos. concl0nsam 
tudo quanto està espasso no ProJecto: 

.Art. 326. E' licito aos nub(mtos e.<:ti
pul.i.r antes de celebrado o casamento, 
tudp 'que lhes iwrouver, relativamente 
a seus bens. 

Taes convenções não terão validade se 
não forem celebradas par escriptura 
publica. 

Art. 329. As convenções anti-nupciaes 
ficam sem e.tfeito, se não se seguir o ca
samento. · 

4:Art. 333. Ao convenções anti-nupciaes 
não terão effeito para coro terceiros 
senão depois de registradas, em livro 
especial, polo offlcial do registro predial 

,da comarca. do domicilio dos c~njuges.» 

Ha alguma dilferenç.a nessa disposi9<1.o só
mente quanto a dois pontos: o primeiro é 
que o Projecto não exige que, no registro do 
contracto, se faça a menção que a emenda 
reclama, isto é, no caso de ser a communhão 
limitada, quaes os objectos presentes ou fu
turos que serão objectos della. 

Julga esta declaração indispensavel. 
O effüito desses contractos anti-nupcíaes é 

em relação aos terceiros e justamente o que 
a esses mais interessa é o regímen dos bens 
no casamento, sobretudo pará saber se ha 
eoromunhão, SJ3 é limitada, e, neste caso, 
ficarem conhecendo .a lei sobre a qual devam 
contractar. 

E' indisp~nsavel essa declaracão, e isto 
sempre pêlrtenceu ao nosso direito ; os nos.ros 
praxistas .faziam a declaracão de que esses 
contractos não seriam validos sem e.,sas 
clausulas. 
. Depois do registro commercial, sanou-se a 
falta do registro quà não bavia, mas vindo a 
lei bypothecaria, estabeleceu que esses con
tractos não tivessP.m valor em relação a 
terceiros, · sem esta clausula ou essa menção 
da. exclusão da communllão e a estima9<'i.o do 
objecto. 

Ao terceiro interessa sempre saber em 
quanto foi computado o valor do dote, por
que ha muitos casos em que terceiros,. cre
dores, contendem com a mulher em relação 
ao valor do dote. Isto é feito em boa. fé, 
quando não ha dividas e os conjuges podem 
estabelecer livremente. Esta disposição da 
lei hypothecaria · deve passar para o di
reito civil, porque interessa a todos. 

A outra differença é quanto ao registro. 
O Pl'ojecto manda_ que este contracto anti

nupcial seja lançado no livro especial do re
gistro predial da comarca do domicilio dos 
conjugas, 

Ora, não se trata de contracto do direito 
Feal de qualquer na~ureza.; mas de con-

t1•acto de dil'eito pessoal, emoora tenha re
lação com. terceiros . . 

Urria vez que o Codigo, para sua execução, 
t~m de instituir um registro para todos os 
actos, neste deve ser lançado o contracto 
anti-nupcial e devo ser no muuicipio onde 
elles se casam. 

O domicilio está regulado por municipios e 
não por comarc'.\S. 

Este registro deve ser o dos diroit:>s 
pessoaes. 

São estas as duas diffm,'.enças. 
«Art. 338. Supprima-se». 
Não é possível condescender com este ar• 

tigo, que diz: 

(1: Em qualquer dos caEos em que cessar 
a communhão, terá a mulher o direito de 
renunciar á sua meia.ção, para o fim de 
ser esta applicada ao pagamento dos 
credores e ficar exonerada das dividas do 
casal, salvo se as tiver contrahiclo antes 
do casamento ou na qualidade de com
merciante. 

Paragrapho unico. Todavia a mulher 
que depois de renunciar á meiaçâ.o, fôr 
demandaria por dividas contrahidas como 
commerciante, na constancia do matri
monio, podJrá nomear á penho1·a bens do 
casal livres e desembargados.» 

Primeiro que tudo, vai legislar sobre 
negocios commerciaes, que eatão muito bem 
providenciados, e isso incompetentemente ; 
e em seglmdo logar, a lei que quer crear, 
t.anto para o civil, como para o commércial, 
é muito pouco recommendavel. 

Está estabelecido que, na communhão de 
bens, ha não só est.\ communhão de bens, 
como a do dividàs, o assim como é que pódo 
a mulher, depois de casada, a pretexto de 
renunciar ét sua meiaçã,o, deixar de pagar as 
dividas contrahidas i Estas renuncias, em 
geral, são feitas quando a mulher espera ter 
heranças quo quer salvaguardar das dividas 
do marido. Hoje, com o divorcio, inventaram 
a partilha para não pagar aos credores. 

Isto é uma fabrica de fraudes. 
Esta disposição só prevaleceu no dfreito 

portuguez pela applicaçã,o do direito hol
landez. 
Foi-se introduzindo o direito hollandez em 

Portugal, o Corrêa Telles ainda trata dessa 
especie, isto é, em que ha communhão 
parcial quanto aos adquiridos, em fâvor da 
mulher_ Porém, rutender ao regimen da 
communhão univerial, não conhece nenhum 
escriptor que a aconselhe. 

Demais e.'!ta doutrina eatá em contra.dicção. 
Se se definem quaes são os bens que entram 

n~ ~ommunhão, como é que se ha de dar à 
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mulher exoneração do obrigações contra.
bidas, renunciando á sua meiaçã.o ? 

Tem noticia de julgados nos casos de con
tractos pacticios com communhão parcial, 
fundados na doutrina dos grandes juriscon
sultos hollandezes, que foram adoptados em 
Portugal, 

Manda substituir os arts .. 339 a 342 pelo 
seguintes: 

«Art. No regímen da communhão parciaí 
ou limitada, entender-se-ão cornprehendidos 
nesta os bens especificados no CJntracto 
anti-nupcial, os quaes se ·regerão pelas 
mesmas regras dispostas para a communhão 
universal. 

Art. Os bens exceptuados da commu-
nhão pacticia seguirão as leis do regimen 
ou regimens que os conjuges houverem 
adaptado.» 

E' todo o capitulo 3° que reduz à duas 
regas. 

« Art. 345. Suppl'ima-se.» 

Não pódo condescender com esto artigo, 
que diz: 

« A communhão limitada aos adqui
ritlos cessa nos mesmos casos que a 
universal. Pôde tambem cessar are
querimento da mulher quando lhe for 
prejudicial pela má administração do 
marido, restrictos, porém, os effeitos da 
separação aos bens posteriormente ad· 
quiridos.» 

Na primeira parto, é inutil; já está dito 
na emenda que a communhão limitada se
gue as regras da çommunhão universal. 

Tambem não póde acceitar a segunda par
te do artigo, porque isto ê alterar o regímen 
ante-nupcial estabalecido na oscriptura, que 
não pôde sor modificado. 

Si o marido procede como prodigo, a mu
lher tem recurso ; si o marido, som se1' 
prodigo, procura delapidar os bens, a mu
lher tein recurso perante o juiz, sempre q.ue 
o seu consentimento seja necossario o pode 
embaraçar . 

Nã.o se póde, porém, admittir a lloutrina 
do capitulo seguinte, que 1,rata do regímen 
da separação; todavia não o altera, não 
porque não importe uma certa violação do 
contracto ante-nupcial, mas porque se trata 
do regimen dotal combinado no contracto de 
separação e é um meio do realizar o regi
men dotai. 

«Art. 346. Accresconte-se no fim: 
não sendo immoveis.» 

O orador diz qu3 salva sem pra . o concurso 
~e ambos na ·alienação dos immoveis, 

O art. 34G diz que, quando os contrahm:i 
tes so casarem.; estipulando o regim:m dQ 
separação de bens, esteii .pormanocerão sol1 
a exclu,,iva administração Q.O respectivo 
proprietario que delles poderá dispôr livre-
mente. . 

Redigiu uma emenda, quo não vom no 
impresso; é a seguinte : 

« Sub.3titua-so o art. 346 por este : 
Art. Si os contrahentes estipula• 

rem a simples separação de bens, a ad
ministração caborá ao marido, si a mu
ll10r não reservai' para si, no contracto 
ante--nupcial, salvo sJmpre o concurso. 
do ambos na alienação dos immovois.» 

Ao art. 348 apresentou a seguinte emenda: 
« Art". 348. Supprima~sJ. » 

O art. 348 do projecto dispõe quo o r.igi
men da separação é obrigatorio para as pes
soas mencionadas no art. 328 do Codigo. 

Jc't discutiu muito este ponto. 
O 1·~gimen de SJparação não póde ser obl'i.

gator10 para ninguom ; só o regímen da 
communhão; segundo a regra geral, de que 
na falta de estipulação, no silencio das pa1·
tes, ou no caso de nullidade, prevalece a 
communhão. 

E aqui ha até um3, contra.dicção: se se im
põe isto como castigo, no Projecto, como é 
quo so vem estabelecer como regra. f 1 

« Art. 355. Supprima-se, bem como os 
artigos s3guintes ns. 356 e 357 .» 

No impresso está erl'ado: diz « Supprima
se bem como as em~ndas ns. 356 357». 

No art. 355 se diz que o dote constituído 
pelo pae ou pela mãe, consitlera-so adian
tamento de legi tirna, salvo declaracão em 
contrario e, no art. 356, que o dote da-lo 
polos avós é sujeito á collação nos mesmos 
casos em que o é o dote dos paes aos filhos. 

No artigo seguinte, trata dos effeitos dessas 
obrigações quanto á evicçã,o. 

Esta regra é verdadeira ; mas torna-se 
falsa, no lugar em que sG acha. 

Ç> artigo é verdadeiro, em seu logar pro
pr10, que é quando · se tratar da successão, 
da partilha. 

Por ora está se tr.1tando de regular o di
reito dos conjugas, sobre dotea ; ahi s 3 trata 
do dote inalienavel. 

~ois b;im? o dot? inalionavel, que o pae o 
mac constituem a filha não é adiantamento 
de leg,tima. 

Se é adiantamento da legi_tima, não se 
trata de bem dotal, é simples doação, não é 
o doto de que se trata. 

O doto inaliena"\l'el, o pae ou mãe não póde 
fazer à filha, sénão nas forças da terça. 

E' esta. a, doutrina gara.lmente seguida. 
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,\ :, toi•ças dos paes sfo obl'igadas aos dot(); 
p1·omottidos ao lilho. 

u~rA voz-E:,tão sujoitos á collação. 
o SR.. ANDRADE FIGUEIRA - Para so ver 

so exce1.hm á torça. 
Esta rogra. é v mladJira ; mas c.,t.i. mal 

collocad.a. 
O doto, com 01f1ito, promottido pJlo pa.e 

ou pola mão, sem doclaração do qu:i é po1· 
conta d.a torça, é a 1.ianta.m mto d.o fogitima., 
vem á collação, obedece á.s rogra.s gerao.:; da. 
doação. 

O pae não pótlo gravai• a. logitima do$ 
filhos, e cJmo <\ pois, que o Pro,jocto no ar
tigo, el:lta.belccJ os.:a d.isposiçãa '? 

Em um ca,o destes, o qu1 o p:w póJc faz ir 
é dará filha, que se vae casar, o sou adian
tamento d.J logitima o osta, :,onhora dess:J 
adiantamento do legitima, tornai-o no con
tracto ante-nupcial, inalionavel. 

Mas isto não é acto do pae, é acto dolla. ; 
clla é que converte esse adiantamento cm 
Jbjecto dotai. 

Como consequencia, desapparecem, não 
por serem fülsos, são ve1•d.1d.oiros, os d.ois 
artigo; seguintes, que tratam d.os elfeitos 
desses dotes promottidos pelo.:1 paes. 

A doutrina é exacta ;, n~as, non est hic 
locus. · . 

Assim, pois, pl'opõe a supprcssão de todos 
osses artigos p:.wa serem tran1f'oridos par..i. o 
logar competonte: · 

No art. 360 S<' d.ispõJ : 
« J<~' tambom licito estipular c1uc com 

os bens dotaes haja outros submettidos ,t 
ro_gimens differenies. Em falta do ex
pre.;sa declaração sobre o regimen destes 
bens, prev~lecerá. o da separação.» 

Não senhor : em falt:t. do expressa decla
ração, prevalecerá o rcginicm da c:munu-
nh:io, que é o legal. , 

Aqui, neste artigo, faz-se uma dcrogação 
som razão alguma. 

E' exactamonte, no caso do regimen.dota1, · 
onde o regimeu da communhão é mais in
dispensavel, porque. o dotal é dosfavoravcl 
aos credoreH. 

o SR. COELHO RgDRIGUES d.,t um aparté. 
o S1t. ANDRADE FIGUEIRA - V •. Ex. acha 

em Alva1·0 Vallasco uma magnifica consulta. 
sobre isto. 

Vallasco trata larga.menta disto. 
« Arts. 386, 387 e 338, sub,tituam-se 

pelo s3guinte : -
ArL. Soo mn.rülo como procurador 

constituído para admitlistra.r os bens 
paraphernaes ou particulares da mu
lher, fôr dispensa.d.o po1: clausula ex-

pressa do prcstal'-lhe contas, será só
mente obri"ado a restituir os fructos 
existentes to tempo om que lhe fàr rati
mda. a peoCLiração ou se dissolver a so- · 
ciedade conjugal.» 

E~te substutivo simplifica. muito a matoria. 
dos artigos onumerados. 

O art. 387 dispõe : 
« Não existindo a alludida clau.sula, 

cutonder-sc-á que o marido é sómente 
obrigado a restituir os fructos ·existen
tos no tempo em que a mulher lhe re
tirar a procüração ou lhe pedit• contas, 
ou cm que so dissolv<'r a sociedade con
jugal.» 

A diífereuça que lia é que o Projecto não 
exige clausula expressa, dispens:mdo o m~
rido de prestar contas e limitando-se a. exi
gir que, na procuraçã.o, não v0nha a allu-
dida cla.usula de prestai-as. . 

Não, üto é um caso om que é necessar10 
precis:1r as idéa.s, porque, no regimen dotai, 
presta-se muito á fraude, em relação aos 
credora~ do casal. 

Quando se tem de respeitai• o privilegio 
dotal, mas os rendimentos estão sujeitos á 
divida. do casal, pódo dar-se, não havendo 
toda. a clareza possível, que o marido admi
nistre ossos bens da mulher, ou sejam pro
prios do rogimcn,. ou doados por terceiros, 
corno seu manda.ta.rio. 

Como manda.tario, é elle obriga.1.o a pres
tar contas, não só ü. mulher, como aos cre
dores dosta ou do casal, Dahi se s Jgue que 
essa obl'igação natural do marido só pód.~ 
ficar limitada (o isto já é um favor do di
reito) poi· clausula expressa que ella ponha 
na procuração do que o marido, mandatario 
embora, não é obrigado a pre.-1ta1•-lhe contas. 
Do modo que, so ella puzer isto no regisko, 
muito bom, o so não, não ; os credor.JS teem 
o seu direito resa.1va1o. · 

Eis o que quiz precisar, oxigindo, não u. 
simples menção de prestar ou não prestar 
contas, mas a cla.usula. exp1·essa d.e não pres
tal-as, porque então é se como a mulher dis
puzer do.J rendimentos, e o ma.rido, nesto 
caso, só fica obrigado a dar conta d.os fructos 
existente~. . . 

A emenda que apresenta. simplifica, con-
sagrando as mesmas id.é<~S. _ 

Quanto ao art. 389, substituo o primeiro 
periodo pelo seguinte : qualquei· que seja o 
reg~men _dos bens do casamento, etc: _ _ 

O ProJecto diz que, quando o reg1mon nao 
fôr o da St!paração, de que tt'ata o art. 346, 
é livre aos contrallentes estipular no con
tracto anti-nupcial doações reciprocas ou de 
um a.o outro, comtanto que não exce(lam á 
terça do doador. Ora, exactamente o re-_ 
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giinen da separação é aquelle em que os Taos são as justificações das emendas qne 
conjuges teem mais necessidade e costumam teve a honra de submetter ao conhecimento 
fazer essas doações, porque não tem de da Commissão, a quem repetirá que fará o 
haver communhão entre elles e, não, ha- ma~s relevante · sarviço s.e adaptar a pri
vando doto promettido á mulher, é o re- meu·a emenda, restabelecendo os casamentos 
gimen em que mais se póde exer'citar essa invalidados,que teem tru.zido a per~ui;bação 
doação. E' isto que se manda excluir, e não á familia brazileil'a. (Muito bem; muita bem). · 
vê razã.o para tal. 

O illustre rolator di1se hontem que, no O Sr. Coelho Rodrigues diz 
Projecto primitivo, excluía ·a separação· que tem fa.lhdo, não por deficiencia de in
obrigatoria, mas como elimina esta, razão tere~se neste debate, mas por motivo de 
do mai.i!. · força maior. Hoje, porém, depois da critica, 

Ao inverso, elimina nas doações de que feita á lei do c1samento civil, não podia 
tratam os arts. 392 o 393, a clausuL1 datal, faltar, senão mandando a sua certidão do 
porque isto é impo.;sivel na communhão obito. 
do bons. Diz que a lei do cas:i.mento civil foi uma 

Si ha communhão, um nã9 pôde dar ao consequencia logica da sep::tração da Igreja 
outro. Acredita que só por engano se es- do Estado, que, aliás, se fez com o assenti
crevou isto. meuto do bi.;po D. Antonio de Macedo Costa 

«Art. 396. Stlpp:i·mam-so os ns. 3 e da oukas altu,s autoridades da Igreja. Bra.-
ziloira. 

e 4 e bem assim os subsequentes artigos Publicada na 8Ua ausenci:1 a. lei do casa.-
que tratam do processo de divorcio por mento civil soffreea emendas que a preju
mut~o consentimento .» dicavam,pilo que, ai.10t01·isado pelo Governo, 

T1•ata-se do liivorcio por mutuo c1Jnsenti- corregia-a e um mez depois foi ella rapubli
mento, que veiu aoarchi~ar a familü1 bra- cada com muitas alterações, e é a que hoje 
zileira, como o Codigo Commercial anar- vigora.Ainda àssim algumas lacunas ficaram 
chisou as relações commerciaes com a cessão por e·mernla.r. · 
de bens, por concordatas amigaveis, por · Em resposta ao que disse o S1•. Andrade. 
abandono e outrn.s cousas. Figueira, affirma que a lei de 2 de set@mbro 

E' o mesmo vicio da época. de 1847 era capciosa, iníqua e immoral. 
Quiz-se facilit!l-ros ca.samento3, e hoje faz- Para ella não bastava a prova de pater-

so a soparaçãopormutuo consentimento para ni1l ,do, eru. preciso que o pae reconhe0esse o 
não se pagar aos credores. E' uma f,1brica filho. 
de desmora.lisação para a familia e para o Revogou a lei de 1847, menos na partG que 
roais. (Apartes). . exclµia da succassão o filho natural,que fosso 

Não se póde dar ao casal, cujos conjugas reconhecido dep:)is do c:isamento do pae. 
não podem cJntractar entre si, o direito de Prova.da a, noces~idada da decretação da 
didsolvo1• o casamento. lei do casamento civil e a revog·ação da lei 

Como consentir o divorcio por mutuo con- de 1847 pala decrato de 24 de janeil•o d0 1891, 
sentimento i o ora.dor }'espondo ás observações adduzidas 

Isto é uma questão que não tem cabimen- pelo Sr. Andrade -Figueira, quando analysou 
to; é uma dissolução da sociedade conjugaJ. este ultimo decrnto cujas disposições sã.o 
O divorcio só póde ter lagar ::mndo uisputatl.o, consolidadas pelo projecto. 
litigioso: , _. o sa: PRESIDENTE-Peço a V.Ex.a fineza. 

Suppri,_me hmbem, e cre que é a ulttl11êt de resumit• as suac; considerações, porquanto 
suypre.,sao, no ,~rt. 4_05, as palêwi-~s-mas est,i. finda a hora. 
nao rcstabete_·er o 1·egimen ele bens ate o fim, 
porque o divorcio não p1ssuu do um eclip:30. 
Passou, e o sol do matrimonio continúa a. 
illuminar o casal. Eis c.>mo comp1•ohcnde a 
conciliação, e só assim é honesta. Pelo Pro
jecto, dada a éonc1liac;ão, continuarão a vi
ver; mas no melhor dos mundos, pJrque 
não ha regímen nenhum. Quando vem o 
credor, nada; cada um é responsavel pelas 
dividas que contrahe pessoalmente. 

A razão que aqui se deu não é plausí
vel. 

E' melhoi' que haja um:1 lei eEh'h, ti.o q uo 
essa situação em que não ha regímen algum, 
nem mesmo o da separação. 

Vol. V · 

o SR. COELHO RoDRIGUES-Nest~ caso re
servo-me p,ua cantinuat· quando tiver de 
justificar as emendas que redigi e que vou 
apresentará. parte do Codigo em discussão. 

O Sr.Presidente-Fica.a discussão 
adiada pela. hora. A ordem do dia para a 
reuniio do amanhã, 23, é a seguinte: . 

Nova votação da ma',eria adiad·:i. da ro
união de ~O do cor1'ente.e continuação da dis
cussão do parecer do Si'. Anizio do Abre11, 
subre os art~. 218 a 411 da Parte Especial. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde; 

23 
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3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 23 DE NO· 
VEMBRO DE 1901 

Pr'esidencia do Sr. Seabra 

-Esta lei, já. de si muito mâ, foi ainda muito 
p:iiorada pela jurisprudenciado irnperio, quo 
inventou a distincção entre escriptura pu
blica, que o era pal'a tudo o mais, menos 
para provar o reconhecimento da patei'ni-

A's 3 horas da tarde começa a reunião, dade natural, ainda quando feita expressa
.estando presente os Srs. Seabra, F. Tolen- mente para isso pelo proprio pae e apezar 
tino, Sá Peixoto, Arthur Lei;nos, Luiz Do- dos-jura sanguinis. 
mingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Foi por isso que, muito de proposito eli
Camillo de Hollanda, José Monjardim, Oli- minou do § 1° do art. 7° do decreto de ~4 do 
veira Figueiredó, Sá Freire, Alfredo Pinto, janeiro as duàs palavras fatídicas da lei de 
mmedicto de Souza, Alencar Guimarães e 2 de setembro de 1847,a:fim de forçar os juízes 
Rivadavia Corrêa (15). a admittirem que os meios do reconhccimen-

Faltam os Sl's. Tavares de Lyra, Sylvio to paterno, que estavam consagrados· nesta, 
Romero, Araujo Góes, Azevedo Marques, foram substituídos pelos daquelle, ou quo 
Hermenegildo de Moraes e Teixeira de Sá. os :filhos reconhecidos por escriptura publica, 
todos com causa participada (6). isso é de notas, ou por testamento, não 

,Dos convülados pela Commissãu compare- estavam comprehendidos no impedimento do 
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Coelho Ro- citado § 1 º do art. 7. 0 E fez mais. 
drigues, M. F. Gorreia,Solidonio Leite,Fabio Considerou filhos-familia e, como taes, 
Leal e Salvador Moniz. sujeitos ao consentimento paterno para se 

E' lida e sem debate approvada a acta da casarem menores, nos termos do art. 18, 
reunião anterior. aos recodhecidos por qualquer dos modos 

ORDEM n·o DIA 

Nova votação da ma.teria adiada da re
união de 20 e continuação da discussão do 
parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre os 
àrts. 218 a 411 da Parte Especial. 

O Sr.Presidente-Não ha numero 
para a votação. Tem a p11lavra o Sr.Dr.Coelho 
Ro lrigues. 

O Sr. Coelho Rodrfigue!;;l-Diz 
que obrigado a responder hontem ás cen
suras feitas pelo Sr. conselheiro Andrade 
Figueira, á parte do Projecto, em que foi 
consolidada a lei do casamento civil, redi
gida por elle em 188'9, apenas pôde tomar 
em consideração algumas, constantes do 
resumo do Diario Official, por não tel' assis
tido á sessão anterior e para essas mesmas 
não lhe bastou o tempo,em razão de jâ estar 
muito adeantada a hora. 

Naq uella occasião procurou ,justificar as al
tei.·ações feitas pelo decreto de 24 de ,janeiro 
na lei de 2 de setembro de 1847; capciosa, 
11orque, começando do igualar os filhos na
turaes dos nobres aos dos plebeus, em rela
ção á successão, acabou restringindo os di
reitos de tqdos; inconstilitcional,, porque, em 
vez de estender aos filhos naturaes do nobre 
os direit.os dos do plebeu, os tendeu a este o 
privilegio fidalgo daquelle renegar os :fi. 
lhos; iníqua, p01:que al)andonou e,,;tes aos paes 
desalmados,punindo os innocentes e inriócen
tando os culpados; e iminornl,porque foi uma 
carta de côi·so contra a morali .ado publica, 
estendida do nobre, que era urn:i, casta, ao 
plebeu que ora todo o poYo. 

consagrados naquello paragrapho do citado 
art. 7°, 

Além disso concedeu ao pae natural um 
meio singular de fazer o reconhecimento; 
quando lhe não quizesse dar oittro elfeito, 
senão impedir o casamento do filho, no 
art. 8°. 

E, apezar de tudo, os thuriferarios da lei 
d_e 2 de setembro continuam a sustentar que 
eUa está em vigor em mataria de successão; 
porque o decreto do casamento civil não ê 
uma lei successoria. 

Estes illustres advogados ignoram que o 
direito á successão legitima é uma conse
quencia do d,i família, que o fundamento 
desta é o casamento, de modo que toda lei, 
que regular este, não pód.e deixar de influir 
profunrtamente naquella. 

E, o que é peior, não leram o decreto de 
24 de janeiro nem viram nelle uma successão 
nova, a do usofructo que é por sua natureza 
insusceptivel de successão, nem a pl'ivação 
desta a alguns herdeiros necessarios, nos 
arts. 94 a 99. · 

Isto prova, mais uma vez, que os peiores 
cegos são os que não querem ver. 

Outra disposição criticada por S. Ex. foi 
a elo art. 60 do decreto de 24 dé janeiro, que 
limita a do art. 27 do Codigo Commercial 
ás mulher}s dotaclas, que eran:i commercian
tes antes de s•.i casarem: aquHlle artigo me
receu a S. Ex:. o nome de al,eija:o. 

Ao orador maiil lhe pa,roce um aleijão o 
artigo do Codigo que sacrificou o futuro da. 
familia, garantido pelo dote, aos cl'<Jdoros 
commerciaes, que não são melhores qno os 
civis, o o que sacrificou a inalienabilidade 
dc1.qnella instituição; qUe sem olla não teria 
razão do sor. 
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Mais uigna dJ t/,! no~c t a.mb~m lho pa1·e· 
ceria a lfi~}Josfção · que comlir~cira~s~ nm me
ner filllo-familih., quàndo ·tratasse do mé
lhorn.r . o seu: :estado: e ·depándenb do pae 
nattfral; mas extranho á' I'.amilia do~te quand6 
se tratasse da sua, sdccessão. EntrJtanto; 
s: Ex. àcharia isiô rn'.tiitó justo e . muito di-
reito. · · ·;· · ·,· · · · ... ' ·· ··· 

Reia s1.1~ parte., ç orado:r pe11sit que o ~rt. ~O 
do decreto dé 24 de Janeiro, :;,6 peccou por ti
ni.idez, porque é preciso'oq abolfr' à doto ou 
revogar d: tqdo aquef[e malfüq.a.do artigo do 
Co!:Ugo Commercial. Aq_uella reforma iniciada 
pelo orador só tove o . defeito' de ser tímida 
para ver ·se não escandalisà'va os dofonsoi·es 
do pa3sadó; mà.s dé.sêlo ' 'q°i.ie ·não. os . satisfaz 
uma meia medida:, é preciso dec'fotal-a in· 
tei.ra e completa.· · .. , · · ' · 

o art. 94 g.o q.ecreto, roprJdnzido no 
art. 468 do Projecto co111 modificaçõàs; :não 
lhe par.Jce injustifica vel. Quànto aos filhos 
do primeirq l :ito <la 'binuba,· ri~o fez màf, do 
que imita:r o direito anterior sobre a tutella, 

. e quanto aos do segundo, roceiou da fra·cguza 
da mulher, duas vvz ,s casada, à não lho pa
receu curial quo µpu:vesse duas espo~ies·de 
filhos da ~esma· inij.ci ;· uma sujeit'a ·ao seu 
podei.' e outra J1ãq.··q que alli havia de mais 
duro ri1odiftco1.J. em· seu prójectb do Codigo 
Civil, art. ~115, cone Jdendo 'á hinuba ine· 
tade· do ·usuf'racto ·dos· bens do fllhó do prl
rrieiro leito, ' recciando quo a viuva pobre, 
com fllhos 'ricos, para não 1ierq.or o usufnicto, 
desse-llfes mui~os padra~tQs cm vez do u111 
legal que o decreto des 1java evitar. Este ro
cJiO feL-o concederá qinupa meta•lo do mesmo 
usufructo, e o projocto em discussão nem isto 
lhe concod.1 no a1· •. 482, 

Qs impeq.imentos dos§§ 12 a 15 cj.o ar~. 2'26 
j4 furam om p:i.rte justiifcados po:.· ello, no
tando, com tudo, quo cj.ovom ·ser · modificados 
no tocantci 4 nnlilda,le do matrimonio, o na 
pooa qu1 não tom rázão de ·ser a mesma, 
se aJ.riüttir-s·o a libet'\lado de testltr, ou for 
reduz.da a lcgitiqia oomq ós\J p1•oposto cm 
nma d,ts omeflJas · da Commi$sã.o, pois o fim 
(lo decreto do 24 do jauoiro ora garantir a lo
gi\,ima ao13 füÍlá.i lczados pob falta: do in
V'3ntarios. 

E a peoposito pond:ira que so podvl'tt po·,·
mittir ant3s a demora da partilha, quan,Jo 
esta f9r lnconvenionte aos iriotior0s, d.o quo 
a do inventario, onqo·: us b,ms dJ :criptos 
ficarão garantidos contra sonega.dos futuros. 

Antes" qo ent-,"ct;i' na justitic"ti.çilo da, suas 
em:inrlM, caráce qe rcspotlq,01' a duas c rn
suras de S. Ex., 'fot•inufa.u_as contra. o 'i·êgimen 
legal da sepàração 'db bens, fmpos~Q a . écl'to, 
cn.saes pero- art. ~28' o contra a p1·ohipiçã.o li~ 
ro,r~:.i.lnlcc·ei· o rcgirüen ant_m·,or en •,r~ as 
cunjug is roconciliêulos, d0pois ilo divorcio, 
n~s t•Jrmos do art. 405. 

PúU3a que ambas estas innJvo.çqes sio fc. 
lize§'; • · · · · 
·· Â mulher viuva quioqgagenaria ºão ·ca

rece m~ís'' de ·c:i.'sar ·e, se casa, deve soffi·or 
Hmítações qúe dimfnuam as esperança~ dos 
seus requestadoras e a 'tent-ação das Ol1tras a 
imtt~a. · · · · · 

Quanto aos velhos, a razão ê a mesma; 
~pernis ·a idêj,'de :pode,·tj. ser - augxrientàda, em 
~ttenção ao:3 oasadoµros :reaes qu suppostos . 
So não -bastam eo ànnos, elevem-·se estes a 70; 
p~rqlJ.e, em regra, il.1.1.ni por diant~ l'> homem 
ueve ter mai~·receios q,o que esperaºças de 
prole do seu casal . · · 

Por outro lado o regimeq do casap:ient? 
cj.eve ser inalteravel e, desde quo o· dlvorcio 
o ~iterou -iúha vei, 1:f ·mcthor garantir aôs 
terceiros de que elle não será. mais alterado 
a arb'.trio dos coI)juges. · · · 

E, a proposi_to da aivorcio, não yê mo~ivos 
para a suppressão proposta p.01• s. Ex, dos 
§§ ?º e 4° 'do: al't. 396' do Prcijectq. 

O abandono da mulher pelo marido ou 
deste · por' aquella equiv<.J,18 a uma injurja 
grav~; porqúe ê urµa afilrmação por factos, 
que importam a sg.pposição ·geral de ser o 
copjugc abari<lonado um indigno. 

O mutuo consent imento ê um remedio 
legal, contra os processos e~candalosos, ql!-O 
só pndíam produzir a infamia convencional 
dos filµos e ·a impos,ibilida•le da reconci
lictçãodos paes. Como a.d vogado, sempre acon
selhou, e · tem conseguido até hoje de todas 
os seu,, clientes, que prefiram esse motivo a 
qualql.l.er outrJ, e con~,nuaria: neste propositq. 
ss não ti v JS$e resolvido a 4bandonar esta p1·0-
fiss~o. · 

A'.nda tinha mui~o que oppor ás critíc.a.s do 
Sr'. conselheiro ,~ndrade Figueira ; mas não 
quer abusar da bondade da Camara e carec!} 
de justificar, atncta que summariamente,suàs 
omend<1,s . . 

A ·primeira dellas refer c-3e a um novo im
pedimento no art. 22(3 d:o Projecto. 
· Os homens, qüo tn.nto se cs:~a.ndalisam do 
mn,o procedimento das mulltel'OS, :;;ão, cm 
ràg'ra, 08 seus auctorcs ou curnplicea; o 110sso 
sexo, diz o orado1·, não é a victima, é o a.lgq:i;, 
e a mór parte dos homens, que prégam a 
moraiidade om pul,Jlíco, faz altas eci.valla
i·ias escondidas, nas quaes lhes cabe à inic.ia-
tíva. - · · 

Os mais avisados costeam o Qodigo, des
viam-se qas penas, e cxan:iinam a idade da. 
victima, antes do assalto. Resolvem em 
seguida e reali.;am o seu defloramento. ou 
rapto ou a ·s:iducçã.o, até d concúbinn.to, 13, 
depJÍs <lo cqlhldo um fmcto p rocuram logo 
our,ro, df ix~m(o o p:·1mejrn como cMcas iri-
tt·~,g,WtHS. ' 

Cµnsugtilcb ét :;acie1.hu.lc, corr0illü8 pe
lo., ·0;~1·q.go:, <l,i concupi;;concia, vão levar 
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ao altar do Hymcneu os destroços de Venus, 
sem pensar no passado, nem olhar. para traz. 

Entretanto, a união dos sexos, que é uma 
lei natural anterio1• e superior a toda$ as 
positivas, é ao mesmo tempo um dos factos 
jurülicos mais importantes e rp.ais prenhes de 
-conseq ucncias g1·aves. · 

Deste fücto, quando não resulta a pei•da 
irreparavel da virgind,tde, pôde resultar 
muitas vezes o nascimento de um filho, ou a 
acquisição de uma mole~tia, e sempre a des
consideração das victimas, porque os algozes 
são quem faz não só a lei mas a opinião, e 
com esta a moral publica. 

Aquelle que deflora uma virgem, ou 
rapta uma mulher llonesta, ou vive marital
mente com qualquer uma, durante certo 
tempo, não tem o direito de casar com 
outru, sem lhe dar satisfação, nem de aban
donar os filhos, que tiver de qualquer dcllas. 
Se a mãe é miseravel, a sociedade não é 
obrigcicla a carregar com os onus da concupi
:;cencia do pae e, se não o é, tambem ella 
não deve carregar só o peso do fructo 
commum ; tanto mil.is. quando, em reg1·a, o 
provocador da geração é o J.)roprio pai. 

Estas considerações bastam para ju::rlificar 
os impedimentos que propõe sob a forma de 
urrí Paragrapho ao ,1rt. 226 do ProjectJ. 

A 2• emenda é consQquencia da P, pof'que, 
depois de crear o impedimento, cumpre 
garantir o meio do o fazQr eifectivo. 

A 3• emenda é tambem uma consequen
cia da sua concepção :::obre o casamento. 
Quem o faz não é a Igreja, nem o Es.tado, 
são o:; proprios coptrahentes: o que mai::l im
porta á sociedade é que ellos estejam habi
litados legalmente, e que o acto da sua. 
união reja publico para se poder provar a 
todo o tempo. Dífficultar os ca::iamentos não 
é sómente impolitico, é antisocial. 

Exigir mais so:ia um mal, em vez de um 
bem, porque ú do maximo inte:·esse para 
toda. a. sociedade que todos os filhos teuham 
paes e que todos os prnssejam c.1::ia-fos. 

A ordem publica depende da particular 
e a base <lesta é a familia, que se coustitue 
pelo casamento. -

Estas mesmas razões militam para a 4" 
emenda, que visa legalisar as nnlões ille
gitima:, entre peJsoa::i desimpedidas, como 
visava o direito romano e com elle a nossa 

· O rJ.enação do li v. 4 ti t. 46 § 2° ro~ta bele
c'ida entre nós, cl.e.sde o decreto de 7 de . ja
neiro de 1890, q_ue aboliu a religião do Es
tado, até -24 de maio, quando começou a 
vigorar o docre'ºº sobre o casamento civil. 

Desta emenda convem, todavia, substituir 
a palavra conciibirzados por este circumlo
'luià « que tiverem conviviLlo marital.mente» 

· -ou outro semelhante, ]_.)ara evibr o o~ioso 
ela confissão ]_.)ublica do concubinato. 

A 5• emenda é a reproducção do art. 53· 
do Codigo Civil Hespanhol que tambem po
derá ser modificado, no sentido de tirar du
vida~ sobre os meios de. prova dos· casa
mentos anteriores á execução do Codigo Bra
zileiro. Para isso propõe a substituição da 
::ma primeira parte pela seguinte: « Os casa
mentos, contrahidos antes deste Codigo, se
_rão provados por qualquer dos meios admis
siveif!, segundo à legisla.ção anterior» con
servando-se o resto como está. 

Isto legitimará, ipse jure, todos os casa
mentos posteriores ao decreto de 24 de ja
neiro que tiverem sido contrahLos sem ob
servancia de todas as suas prescripções. 

Para não se alongar, füz suas as observa
çõe., da Faculdade de Direito de Minas sobreo 
Homestead, instituição nova, m;ts nescessaria 

A 6ª emenda é consequencia das anteriores 
e della se poderá ainda supprimi.r o § 2°, 
para apaziguar a furia dos inimigos de 
todas as religiões, que attribuem urna alma 
ao homem e um creau.or ao univer~o ; pois 
as pr ~ videricias anteriores suppriram esta· 
Jacuna. 

Terminar ia aqui se não carecesse de chamar 
a attenção da Commissão para algumas 
emendas mais importantes, visto que o 
tempo lhe falta para tratar de outras. 

Apoia as emendas do Sr. Andrade Fi
gueira sobre os arts. 274, 302 n. 1.348 in 
fine, 339a 344. Coherentemente deve serre
~tringida a disposição final do art. 346 aos 
moveid, e quae:;qner outro/:! a que falte esta 
restricção. . , 

As emendas ao art. 244 não lhe parecem 
boas. 

O § 4° do art. 311 deve ser supprimido. 
Ao § l O do art. 472 se deYe act'escentar: 

« Corrigindo-os, quando fôr preciso» e do 
art. 468 devem ser supprimidas as palavras: 
« na falta ou impedimento deste» 

Não são estas as unicas observações, que 
teria de fazer ao Projecto em discussão ; 
mas a nrgencia LO trabalho, os deveres de 
outra. ordem, que reclamam o emprego do 
seu tempo, e seu estado de sande não lhe 
permittem fazer mals. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Clovis De·dlaqua-Sr. 
pr0sid.mto, são tão gravus as questões que 
se ventilam na discussão do direito da fami
lia, tão t'.lmerosa a responsabilidade que 
assumem os que se propoem a re~olvel-as, 
que, mais que em outra· qualquer occasião, 
necessitamos agora de nos despir de todos os 
nossos proconcoitos políticos, pbilosophicos 
ou religiosos, para enfrentarmos o assumpto 
com a(luella calma que dá a firmeza e a luci
dez á razão nas associações puramente scien
tificas. 
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Prometto â illustre Commissão estudar a e as leis facultativall' não se extinguem po1• 
mataria em debate e responder ás objecções desuso, não dosapp ;trocem por não serem 
levantadas ao Projocto, dJspido, tanto quanto applicadas. 
é possivel, do quaesquer preconceitos. « A disposição do art. 218, diz S. Ex., 

Pouco posso dizer em relação ao bem ela- se contradiz e se annulla, nega e atfirma, é 
borado parerer do meu preclaro amigo, o inutU, d Wogica e e contruproduc_ente» . 
sr . Dr. Anizio de Abreu, porque apenas em Ainda neste ponto não tem razão . S. Ex., 
um ponto fundamental divergimos, e é em O tanto não tem que estahelece um dLlomma. 
relação a.o divorcio. Exigia elle o divorcio A Commissão, ou extingue ra1ica.lmente os 
a uinculo, eeu me contento, pelo menos no esponsaes, como propõe S. Ex., sem 9-ue 
momento pre~ente, com a simple;i separação reste no Projucto um só traço d 1 referencia. ; 
de corpos. No-mais, as nos ·a, discordan~ia,s ou então adopta O artigo _segun~o ollo oro
são tão pallid~s, ap?'gadas ~ secundarl\\S, diga, e nesse artigo se exige ~ais do que o 
qu0 mais cons1tlerana um sunples convite que está no P:oj Jcto, se extgJ que o con
á nova reflexão, se não fosso o tom um tanto tracto m,<ponsalicio seja relluz1do á es
vivaz qne às vezes elle emprega para as criptura publica, a-;istgnada por pessoas 
apresentar. maioras. 

Assim, loo-o em relação ao art. 218, de- Assim ê que se mantem o instituto_ elos 
fendendo S. Elx. com grande cópia de saber osponsaes, que consideramos morto, assun ê 
e com optimos argumentos, a censura le- que ê procurai· revível-o, quando soo de
vantada pela Faculdade Livre de Direito, clara morto por inutil. 
diz ·s . Eli'.. : Mas O Projocto não se referiu a esponsa.es, _ 

« ... e justi;fi~ado o Projecto é po_r não t~l:as fa.llou om promess& do casamento, que 
eliminado· maximê quando na replica á critica existe O oxistirá sompro, porque antes do 
da Acader:i.ia confessa o auc ·or do Proje_cto que. casn.mento sor celebrado é preciso ~~e o 
0 seu uerdadeiro intuito era banir do corpo noivo se dirija á noiva ou á SLia fam1ha e 
do direito patrio o instituto obsoleto dos ajusto casar-se. 
esponsaes. . , A isto ê que se refere o Projecto, 

Em uez disso, porem, a1·rancou-o do oluzdo o instituto de esponsaes não faz parte da 
em que o soterrara o d~su.so, galvan_isou-o,. sua economia. 
deu-lhe uida, embora artificial e mesquinha, a Passará a fazer se se adoptar a emenda tal 
elle que se mantinha na nossa legislaçiío como S D , · · d Ab u 
uma instituição inerte, inoperativa, ineffica.;;, como a propõe o r • r ·- 1>.lllSIO 0 re. · 

Pede S. Ex. que a acçao para haver a lll· 
verdadeira lettra morta.» demnidação pelos prejuízos causados_ pre-

Ora, Sr. presidente, de~de 1892, ª? a8SJ· scrJva em um anuo, a conhr do dia da 
mir a regencia da cadeira de leg1slaçao recusa. 
comparada na_ Faculdade de_ Direito do Estou do pleno accordo ; foi realmente 
Recife, procure! chamar a attençao dos meus uma lacuna, não por esqueciment~, mas por 
discípulos pa1·a est'.l facto que apresentava se suppor, oa occasião da cJnfecçao do Pr?
o direito {lOS povos cultos, isto é, o desap- jecto que seria melhor d.:ixar esta espec10 
parecimento do instituto dos eiponsaes em para .u1 regras geràos do diro,ito. Mas mJ
todas as legislações, exceptJ nas de 01•1gem lhor reflectindo, acho que S. Ex. tem razao 
O'ermanica ; mas mesmo ahi, já se notando em propor nma prascripção ospecial para 
de(\adencia, já se podendo p~rceba/ ql!e em este caso. 
futuro pw~imo des1pparece1'la o instituto. O meu pedido á Commissão é o seguinte : 

Se assim é e se depois, ao apresentar as ou accJito ella a primeira propo~ta do ?r, 
Observações ao Projecto de Codigo Oi'Vit que Dr. Anisio de Abreu, isto ê, nao se diga 
me tinha sido confiado pelo Governo do nada sobi•o osponsaos, ou ~e adoptu o art. 21_8 
paiz eu disse em termos elal'os e positivos como está l'JtÜO"ido no Pl'oJecto, com accresc1-
qua ~ra meu intuito ex~inguil·, uma vez poi• mo do pal'ag,·aplw unico indicado por 
todas, os esponsae::i, como, Sr. p:,:sid~nte, 
seria possível que por inadve1·toncia viesse S.AEexm. anda de S. Ex. ao ari.. 219, rofe1•0-se inoculal' novo sangue oxyg ,nau.o om um or-
O'anismo moribundo i i.; S. Ex. accresceuta: aodomicilio da sua residencia. 

• ~Nesta parte o Codigo ê um rdtrocesso». o art. diz : 
Creio quJ não tom razão, porque o Pi·o· «2º, declaração de seu estado e domicilio on 

jJcto p1•ett>ndeu, quando manos,_ r~voga·,· o rosidcmcia)). 
cofftracto cl.e osponsaos que no d1r01to actu'.11 
existe, consignado em lei oxprd~sa. Caln~i S. Ex. qtlln' quo se acrescfmt,o - ou elo 
om desuso, mas nm toclo caso ox:1she na. 101, domicilio da sua l'esidencia. 
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0 SR. ANISJ,O DE ABREÚ- Porque distingo 
rosidencia e domicilio. 

o _SR. ÇLOVIS . Bi:.VILAQUA - o Projecto 
tambem dfatingue. 

o SR. ANlZiO DE ABREU-A àlteraçiio é 
ser do do1hicilio o dil. residencia como no 
direito fl'llncez. Quero cm•actori.mr o domi
cilio prla rcsidencia. 

0 S~. _CLÕVIS BEvü1MlUA-_Ao art. 226, 
§ 9°. S. Ex. fez n.lgumas censur1ts, nota.rido 
qüe ba mpa lacuóã com referencia âq1iellas 
posscras g_iie não podem dar o seu cansenti
ro,ento ou que não podem manifestai-o' por 
palavras ou pór escr1pto; de modo 'ine
g_uirnco. 

Se o illustrado rela_tor se limitasse a àpon
tar a lacuna no pt'ojecto, eu nada. teria a 
dizer e mesmo pa1'..i.. significar que rcca
nheço a apontada lacuna aprosant.ei urria 
emenda que s:i destina a proenchel-ã.. 

. ~a~ _s. Ex. ?~c_r~sce_ntou que no Projecto 
pr!:µi.1t1vo_s0 enconti·a uiJ_nt*~ üis_posição..: . 

~.este _:ponto_ é que S_. E1x. ~-ªº- te_~ raza_o. 
. E_ çer:J;_~ que na rnd1ca9í10 dos 1mpêdi

mentos_ nq,o me reffro _ á hypothese porque, 
de ~ccord~ _com a ~outriha ~irmada pelo 
Co~1go ClVJl 4,ll~~~°..! . doutrrn~ gue. foi 
su.,,~entada ,.pa ex;p~_lH~ªP- p.e, !fiot1;vps de1>sc 
coil1go, <m ent rnd1 gue era de melhor avi.,m 
transportar este caso para a celebração· do 
car!am(lnto ~ entã.o o Proje-1ttJ priini~iYó, no 
arL 247, di,;se : 

«E' taín~eni 1follo o güsáriiép.tó : 1 ° Quando 
º· ~ontrahente,, p.n· seU)fatudo de ii:lcon8éfon
cW, ~n. t~o perturi.,açâo aa füzu.Li, sé àchó. itj1í 
po,mb11t~ado de consr:ntir, no momento da. 
?.e_lcbi;Uçao_, OÚ não pode COÔSenfü de inodo 
rnequ1voco.» 

!-,:,tcuna,, pois, não eJtis_(e no PNjec'.o pri
m1t1vo. 

. ~ " Cóí#~nissão re~iSJi'U; eliminàndõ esse 
al'1ago, deuóu de dnr-lhe éotrêspoiiderite na 
parte que trata, dos impedimentos. 

Aclío que o dollto relator 1ieve razão fim 
?'ponta!: a , !ac1;1nn,. nu.ls. acho quó .não foi 
Justo d1zoilclo . que o Projeoto primitivo in
corria _na mesnia censum qu:.l S. Ex. fuzia. 
ao revisto. 

o. SR. ANIZJO DÍ~ AEREY- Foi -entao úrii 
equ~voco, em todo _caso que!'o consign.1r quó 
a. mmlla. observaçao tem fuilda.ménto, 

O SR. CL0v1s HEVILÁQoit- tem; o n: 7 
do art. 228, diz que não pôlle contrahir 
casamento: 

« O conjuge adultero com o seu co-réo con· 
demnado.» 

A esse _artigo S. Ex. _propõe uma emenda 
suppress1va, parecendo-lhe que melhor tra-

<luz os sent\mentgs_ humanos o cosiumo,que 
~xiste na, Inglatorra., _segu_ndo o qual agüelle 
que seduz uma senhora casada se considera. 
sempre corr:o tundô assúmido à. obrigação dé 
déspusal-a t1ua.ntlo fàr possivel. 

O_ S,~. _ÁNIZ_rp pÉ ABREU- Eu rião dei pro
priarnenté opinião. 

b S1t. CLOvrn BEVILAQUA- Por esta razão 
ou por outra, S. Ex. p1'opõo a olirriioação do 
artigo, m;.i.s pa.rece0 me que esta disposição ê 
ilrn p~incipio de moralidade quo anda,ri1.tnloil 
mtü se o tizos cmbs desapparecer. . 

Q indlvidíio qu0 ~e fotrodui no lar de 
çi1;1t1'em, para contamüiar á familia devê sor 
ilm i•eprol.Jo; o a sociedadê tem o dever do 
pppor eml,araços a que ello possa iiricoritrar 
para si o para a sua cumplice uma excusa. 
no _pensamento· dé que vão ca-i;ar logo _que 
desappareça de entre elles, logo que lhes 
deixo .o. campJ . livre o ésp.Jso ludibriado. 
Em nome da mora.l, deve a lei decu11•ar q_uo 
esse !ndividuo pernicioso não pôde contrahir 
nupc~J.S com a, a.dp~terá. 
_ B~n relação a:o ait. ~~!, a,:í>r pp•,~ta do i'o:

ia tor Q: para q u~ sJ ._ su,bst1 tua . ~~~o artigo 
p13lo cprrei:lpondente do P1•ujeefo Coelho Ro
drigues. . 

,Mas,_eu-supponho qu~, no_ ProjcctJ Qm 
d1s~us~ao 1 a.s,.m1p._pt,o _esta, 4pi;qsoP.taélo coh1 
m_a1s Ç.un~~nso o do modo ma1s ,cons0Iibnco 
com a l111guagcm tfo legislador. 

Poi· occasiãó do sçr publica.dó ó Pl'oj ,mto, 
µospertuu-se a curiostdado, entro os me
dicus legist3:s ~e nosso paiz, em referencia a. 
aliun_.-.i _doste~_pat~gt;<l_:Pho~ P-C? _ti.1:t 281. 
Nao quero rcl!3i11-J1'ai:: a. 1ucussaó tr.1vq.µá ; 
mas, deJl.1, ereto qyc Se po}O C,,?:1el4ir _tj_y.e ,O 
ProJecto, c~nseguu~ _p0rfe1tamontJ s,~t,dil,
zqr aos µe.seios dos meJieoB lco-istás n:rn,is in-
teilig(lntes do i1ossJ paíz. ~ _ 
. $G a, hori.i. _ nâó_ Od~\yé-so a.4ian~ad~,. e .eii 

d!SP,Uzqs;o d~ ffi(l,li:l tçrr1po,, 1Cl1llt alguns tN· 
cJ10s ,~a rn_a.g1s.tr,Ll ro~po_s_Lu, dtüla :p~lo Ü,i~S;
tro_ S,rr. Dr,_ 1}fran10 Pe~xoto á cí·aica. fü1tâ 
po_r um seu collega. â este ártigo: 
. . b_a .resposta~ ,cl.J sr: Pr: Af1·a11io Peixptq, 
.~()m quCU!llpfü:tUtl, Ó . .J.P,Q).J.fa Cffi t\UtOI'ÍdU.
flQ V,,_liu~Í~Sill1,L_,_ 8<3,CQnciuo CJUC U (luutrinu. 
apresen,tadu.. P,lll!) P1·ojecto. é a. ve)ldàucirá. 
O . O. .. SUi1 dispJ:,ÍÇil.O ~u.tisfez 11 Medicina. 
Lcg!l,l. , , . 
~Aq ,~r; . 3473,_Íl, omenl.a ~,sÍÍhpÍei! e não diil

toa mte1ramente do ProJecto. , 
Dada a separ?"ção de b.:m.:1 enh•o os conjua.. 

ges, ~ed~ g_ PruJecto uma quota fixa para a 
cont1'1:hmçao da mulher e o illustré relator 
pede uma quota proporc10rial, não fixa, 

. A minha quoJ;a :ti.xa procurava appro
x1ma_r-se. ~anto qu~t.0 . possível dessa pro
porc10nahdade e, somente para evitar in-
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convenientea de calculos, que poderiam 
falhar, procm·ei fl.xal-a. O pensamento, po
rém, é o mesmo. 

O mais são observações relativas ao di
vorcio, questão já liquidada e só tenho que 
agratlecer a.o illustre relator as phrases, 
com que soube mais competentemente, do 
que eu, defender o Projecto ... 

o SR ANIZIO DE ABREU - Não apoiado. 
0 SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... de algumas 

arguições levantadas contra elle. 
Mas, agora; ha a considerar as emendas 

do illustre Sr. Dr. Andrade Figueira e do 
illustrado Sr. Dr. Correia. 

As emendas do S1•. Dr. Correia São pou
cas e algumas dellas inteiramente se ligam 
com as do Sr. conselheiro Andrade Figueira. 

Assim sendo, as abservações, que eu fizer, 
estudando umas, devem. se applicar ás 
outras. 

Assim é que o Sr. conselheiro Correia 
quer que os casamentos religiosos celebrados 
até á pLrblicação deste Codigo produzam 
efl'eitos civis, se forem dados a registro. 

O Sr. conselheiro Andrade Figueira, accei
tando esta idéa, é mais radical : quer .não 
sómente validar estes casamentos, como pro
põe que se restabeleça a fórma de casa
mento instituído pela lei de 3 de novembro 
de 1827 e pela de 11 de setembro de 1861 e 
a regra que nos deu S. Ex., para assim pro
ceder foi que es,es casamentos · eram casa
mento civis. 

Quando pela primeira vez o Sr. conselhei
ro Andrade Figueira affl.rmou, perame esta 
Commisaão, que antes da proclamação da. 
Republica, conhecia a legislação brazileira 
o casamento civil, sup1;uz que S. Ex. se 
referia á Ord. liv. 4°, Titulo 46, § 2°, onde 
se diz : - outrosim seriío meieiros, .se pro
varem terem vivido em casa teúda e manteú
da, niío só do pai ou em outm, em publica 
voz e fama de marido e mulher, por tanto 
tempo, que por direito possa pres_umir matri
monio entre elles. 

Suppuz, porque em Alexandre Herculano, 
eu havia lido uma affirínação semelhante. 

Por occasião de se discutir a reforma da 
lei do matrimonio em Portugal, affl.rma
ra. o erudito historiador e homem publico 
portuguez que nas Ordenações do Reino, já 
exitia o casamento civil. 

Mas affl.rmar- f.e que existia o casamento 
civil entre nós, · pela. simples razão de que 
a lei de 3 de novembro de 1827, havia man
dado observar as disposiçõ~s do Concilio 
Tl'identino e da Constituição do Arcebispado 
da Bahia, parece-me grave, parece-me ex
tranho! 

Sr. presidente, esta. lei de 3 de novemb1'0 
de 1827 nll.da. mais __ fez do , que desenvol-

ver e applicar o dispositivo do art. 5° da 
Constituição do Imperio, no qual se lê que 
a religião catholica., apostolica, romana, con
tinua a ser a religião dos brazíleiroa. 

Ora, se a monarchia tinha uma reli
gião de Estado ; se esta religião de Estado 
era a catholica, apostolica, romana ; se o 
art. 5° da Constituição não podia ser refor
mado senão d~ modo especial; não podia. 
ser contrariado por uma disposição de lei 
ordinaria., comprehende-se o alcance da lei 
do 1827 e só podemos admittir que o ca
samento, dados esses principias de ordem 
publica, estabelecidas es&as regras constitu
cionaes, não podia deixar de ser senão o 
casamento catholico, tal como a igreja 
romana o concebe, tal como ella o re
gula. 

A igreja catholica estabelece que o casa
mento só pótle sor tal, quando contrahido 
pera.!}tei o parocho, ou perante o sacetdo
te autorisado pelo parocho, eu pelo ordma
rio e na presença de duas .testemunhas. 

«Todo aquelle - diz o capitulo 1° do Con
cilio Tridentino - que se casar por modo 
diverso, a santa igreja catholica romàná, 
não reconhece como casado : - Qui atiter 
quem presente parocho vel_ altio sacerdoti 
ipsino parochi vet ordinaris licentia et duobus 
vel tribus testibus matrimoniwn contrahere at
tentabunt, ces sancta synodus ad sic contralien
dum omnino inhabiles, reddit et hujusmodi 
contraotus irritas.. et nullos decernit proitt 
eos presente decreto irritas f acit et an- -
nullat.. · , 

Em termos claros e decisivos o Concilio 
Tl'identino considera · como não casados os 
que se unirem matrim?_nialmeri.te . por. qual
quer outro modo que nao o prescr1pto,1sto é; 
perante o parocho. · 

Ora sendo assim, este casament-o é o 
religi~so, e só podia ser o relig!o~É• porql!á 
a religião catholica era a rehg1ao do Es
tado, por disposição imperativa da Consti:. 
tuição morn1rchica. 

E tu.nto era. o casamento religioso, Sr. 
presidente, que, si dos uubentes um fo~e 6 
catholico e tivesse lagar o casamento ímxto, 
o acatholico assumiria. perante o celebran~ 
te o compromisrn de não perturbar seu con
juge em suas crenças religiosas. 

O SR. SÃ PEIXOTO-E de educar os filhos na. 
religião catholica. 

O SR. CLOvrs BEVILAQUA -Diz bem V.Ex., 
e ainda compromettia-se o conjuga ca.tho
lico a envidar todos os esforços para con, 
verter o outro á sua religião. Consequen
temente, era o casamento puramente rdi
giosQ o que tínhamos antes da Republica. 
Era ainda o casamento religioso, Sr. pre
sidente,!;Porque . e_ra pelos regulamentos da. 
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igreja e pelos preceitos canon:cos que se de
terminava a aptidão para o casamento, 
era a l.lutoridade ecclesiastica quem o cele
brava e quem julgava das suas nnllida.des. 

O poder civil recebia o casamento das 
mãos tia igreja e apenas regulava os SJUS 
efl'eitos civis. 

Esta. é que ê a doutrina da igreja, que 
vejo coo:firmada ainda um,t vez numa ce
lebre carta de Pio IX dirigida a Victor Em
manuel, em 1852, e mais hrde em uma. 
notavel encyclica de Leão Xlll. Em ambos 
esses documentos os chefes da igreja catholica 
affürnam que o poder temporal não tem com
petencia parà celebrar casamentos, deve 
acceitar o casamento feito pela igreja. Por 
consequencia, todo paiz que tiver como re
ligião te Estado a catholica ba de se subor
dinar a este principio. 

São esta,r as palavras de Pio IX : « Que 
o poder civil disponha. dos e:lfeitos civis 
que dirivam do casamento, mas que 9eixe 
a igreja. regular a Yalida.de do casamento 
entre christãos ; que a lei civil tome por 
:ponto do partida a validade ou invalidade do 
casamento como a igreja o determina, e par
tindo desse fücto,quc elle nao póde constituir, 
pois isto esta fóra de sua esphera, que regule 
os seus e:lfeitos civis». 

A eucyclica de Leão XIII, em 10 de feve
reiro de 1880 insiste na mesma doutrina : 
« E' sómenté a. igreja, decbra o pontífice 
catholico, que pôde e deve decidir e orde
nar tudo o que se .refci;:e aos 1:mcrami.n
tos, de modo que é absurdo tirar-lhe uma 
parcella sequer desse poder para transferil-a 
ao poder civil.» 

O casamento estabelecido pela lei cl.e 61 
poderia -ter sido um casamento civil, mas 
houve uma tal ou qual timidez, ou, por 
outra, o principio estabelecido no art. 5° da 
Constituiçao foi um obstaculo insuperavel. 
E' o casamento dos aca.tholicos. Nelle ainda 
são os preceitos d.o direito cano nico · que de
terminam a capacidade para a pessoa con
trahir o casamento; mas já quem conhece 
<lesse facto é a autoriu.ade civil e a religiosa 
apenas interv~m para a celebração. 

Como quer que seja, ou porque o parla
mento não se achasse habi!itado, no momen
to, a dar um golpe decisivo, ou por outra 
razão qualquer, o certo é que mesmo esse 
casamento da lei de 61 é um casamento re
ligioso ; e hoje em face da Constituição, 
que esfaibeleco no seu art. 72, § 4°, que 
o Estado só reconhece o casamento civil; 
como é que podemos fazer resurgir esse ca
samento religioso regulado polo direito ca
nonico, de accordo com a lei de 3 de 
novembro de 27 i 

Impossi vc1 inteiramente. 
De mais, em face do!§ 7º, do mesmo artigo 

constitucional, é ve.lallo á União, como aos 
Estados, estabelecer qualq11er relação do 
allümça ou ,.ependencia com qualquet· igre,ja 
oucullo. · 

Re~tabelecitlo o casamento do direito ca
nonico, forçosamente os poderes publicos 
do Brazil haviam do entrar em accordo com 
a Santa Sê para a applicJ.ção da lei ca
nonica, accordo neces,ario, que se impunha 
tanto mais quanto em fa.ce das 1luas moda
lidades de casamento, tinha-se de pergun
tar se o casamento contrahido civilmente 
ser;a impedimento p:i.ra o casamento cele
brado segnndo o ritual canonico. Provavel
mente a ig1·eja havia de dccl[l,1·ar que o 
vinculo puramente civil não s3ria impedi
mento suficiente para que não pudessem 
os conjuges contrahh· casamento em. fa.ce dél, 
igreja, porque taes são os seus principio::!; e 
para que ella os revogasse era. preciso 
que os poderes publico l do Brazil entrassem, 
a respeito, em accordo ou alliança, o que !í 
inteiramente prohibillo pelo art. 72, § 7P 
da Con,;tit.uição. 

Crnio, Sr. pre.,idente, que essas conside
rações são sufficientes para. mostra.r a ina
plicabilidade da pr-oposm do illustre Sr. Dr . 
Andrade Figueira. 

Examinemos as emendas . 
Ao art. 226 ns. 3 e 5 propõe S. Ex. uma 

refusão. Preoccupa-se muito S Ex. com re
duzir uom; ou tres artigos em um só, mas ás 
vews sacrificando a. idéa e ou1.ras vezes sa
crificando a. orden:i, logic ~ pela qual edsas 
idéas se devem apresental'. Neste caso dá-se 
a ultima dessas hypothe3eS. 

E' certo que no1:1 ns. 3 e 5 se trat:i. do pa
rentesco civil por adopçào, l)1as o prôjecto· ia 
marchando da linh i recta para a collateral, 
e, pois, primeiro esgotou o parentesco dessa. 
primeira linha, para cm seguida cJnsiderar 
a outra. S. Ex. achon que como h[Lvia dous 
paragraphos referentes á adopção, uever'ia 
fundir ambos cm um só, deixando de l)on
derar que a separação mantida no Proj-ecf,o 
JJl'Ocodia de que nos dous paragraphos o pa
rentesco civil era considerallo em tlous as
pectos e em dous momentos diJl'erentes. 

S. Ex. diz que se ,;_eve supprimil· o n. 10, 
cuja ma.teria niio constiLue impe1i.imento e 
está satisfeita com a exigencia do art, 219, 
~ 4•. 

Trata-se dos que estiverem sob o patrio 
poder ou sob tuteht ou curatola, emquanto 
não tiverem o c;msentimcnto de seus pais. 

Perece-me qw.i é intuito do illns1,rado 
conselheiro reshbelPcor em todas as suas 
linhas o direHÚ canonic.J, porqmwto ó só
mente no direito canonico que se faz mfí.o 
leve 0111 relação ao consentimentu dos pais 
p,tra o ca.samen to de sons ~lho:;. 
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O preceito de direito c·mon:co é este: 
Falso affirmant matrimonio a (iliis faniiliaB 

sine consensu parenlitm contracta i,rit:t esse 
et parentes ea ratei vel irrita facere potest. 

O direito c:tnonico não consiJ.erava real
mente como um verdatleil'o impedimento a 
ausencia do c,nsentimento paterno, e reali
zado o casamento dos filhos se n que os pais 
consentissem, a uniií.o era valida. · 

Mas as legislaçõe:i leigas teem segu ido outeo 
caminho. En vejo que a maioria do., codigos 
modernos sinão a ' unánimidade, co:1sidera 
este caso como imp~dimento_ Assim o CJ
digo Civil fl'ancez, art. 148, o italiano artigo 
63, o allemão art 1305, o argen:, ina art. lO, 
o austríaco art 52, o do Uruguay n.rf.. 107, 
o do Mexico art. 159, o peruano art. 146, o 
boliviano art: 43 e as3im os mais. 

Os interesses que cogita acautelar com este 
imped .mento não pode n eata.r sati,feibs 
com o estab3lecido no art. 219. Ahi os i11te1·
essaLlos tee ·n de apresentar-se co no isentos 
de impe~imento, isto é, como esh:1do nas 
cJndições pre ,cl'iptas pela le-l. Oea, si eli
minarmos o n lU do art. 226, nem ha i•azão 
para que o official do regis tro exiga esse do
cumento da autorisaçã0 paterna. Em re
l ação ao~ ns. 12, 14 e 15, creio que o Sr. con
selheiro Coelho Rodrigues já responucu sa
tisfactor;amen te. 

O n. 15 do art. 226 não· se achava no Pro
jecto primitivo. Não me parec3u necessario 
impedir o casamento entre o juiz e as suas 
jurisdiccionadil.s. FoI a Commissão Revis.ora 
quem restabeleceu esse pl'eceito lia lei vi
gente. Os outros ns. l ~ e H encontram 
apoio nas legislações modernas, e sn.be V. Ex. 
que hoje preoccupa muito aos que e~tudam 
o direito o conhecimento da · legislação dos 
povos cultos, porque alti se dep:~ra o cunho 
da expe., iencia, e si a legislação compar.L<la 
fôr estudada, não materialmente e SL~m .cri
tica, mas tendo em atte11ção a evolução so
cial e política do~ diver.~ ,s povos e o mo
mento historico om que as leis foram prJ
rnulgadas, é talvez o subsidio mais pcder,)so 
que se pos,a obter para cluciLlação dos prin-
cípios jurídicos. · 
. _O ar~. 240 ped~ ~-Ex. qile se modifique: eu 
iria alem e pediria a suppro,~ão ds todo o 
artigo. Diz elle: 

« A mu /d n,10 se presume no impedimento 
que pi·oceder em razc"to do officio, nem nos 
pu,rentes. » 

A má fé,o dôlo,cm regra , não so pt'Psumem, 
devem ser prova .-.os, ú um principio gel'a l
mente accettü e inconveniente 11eute · abri
riamoJ uma excepção no caso elo art. 240, 
qtte uao. a reclama por consideeação al ,um;t 
0SJ?ecial. O !nel!J.oe ,t fü.zcr é, pol'tanto," sup
pmrnr o artigo. 

Vol. V 

A- emenda ao árt. 247 manda eliminar 
estas p:.i,favras: - declaraçiío obrigatoria dos 
filhos havidos antes. 

A esse artigo, con;io aos dous seguintes 
apres,ntei uma emenda que está. publicada 
conj1rnc',a,mente CJm a do Sr. cnselheiro 
Andrade Figueira, pedindo o resfabeleci
mento do a1't. 22J do Projecto pl'imitivo que 
condensa as idéas co:1tidas nestes tres aetigos, 
sem o qu) ahi paeece de formularia. 

O art. 247 offerece a formula do termo do 
caS1ment0 e 03· dous artigos seguintes com
pletam o pensamento alü exaMdo. Eu pl'O
ponho que Sé' C)nd,:msem todas essas idéas 
conforme está. est,abé'lecido ne art. 220 do 
Projecto pl'imiti vo deixa.ndo pwa os regula
mentes especiaes o que se me afigura im-
prop1•io de u :n codigo civil. . 

Pede S. Ex que se supprima o art. 25 !_ 
que assim dispõ J : «Si o conlrahen te re
cusante ou arrependirla fôr mulher e menor 
de vinte e um annos, n:ra s3rá recebido a casar 
com o oittro con!rahen'e sem que es:e prove 
que ella está deposito.da em lagar seguro e furá 
da comp(mhia da pessoa sob citjo poder oit 
administraçao se achava na data di recusa ou 
arrependim3nto. . 

A idéa de ,te artigo é d·1s mais salutares e 
só procurando torcer o pensamento ne 1e con
tülo é <1uo se pódé' far a inteepectação qqe 
nós vimos apresentada hontem pelo Sr. con
selhetro FigulJira. 

O quJ se procura é obter da parte dos nu
bentes plena liberJadc na m;,i,nifestcição da 
sua vontade, por occn.sião tJ.e contrahil'e1i1 as 
nupcias que os hão de ·uga1• um ao outro por 
toJ.a a vida. 

Si a nubente se mostra coacta, recusa dar 
o seu asse .1timen õo, o na ·,ural é que ella seja 
retirnda do circulo ond:i até então se acltn.va, 
porque e,1;e cil'culo era v,cioso para a sua 
VJntade, por ,.1uc ahi havia alguma força s11-
periot· qne actuava solire a, sua intelligencia 
e fazia com q11c ella viesse füzer uma dcc -,t
l'J.ção que uãc> et·a na:,ci1la <[(:' sua alma. . 

Cons.Jguintemente, 'º que tl.ispõo o projccto 
é mais que necesswio, é indispensavel. 

Ao n. 3 do art. 257 propõe S. Ex. uma. 
emeurLJ. -suppreclsiva. Trata este artigo de 
uma fórnia excepc ional de celebrar casamen
tü, fór,na <1uo só póie se1' applicada aos indi
v,duos que mostrem esta,· e:n co11dições de 
pedir este favor excepcional do legislador, 
de, em !Jeneficios dulles, se quebrare,11 os 
moldes estabelecidos par,t o casamento 
commun'l. 
~ naturalmente, as razões que autorisam 

ess L concessão e.,pec:al siio as in<lic .,das no 
n. 3 do art. 2.57 . 

E' possível que alg,uom quoira realizar um 
üléal romantica uo se casar i:n articulo m01·tis 

24 
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sem estar nas éond:çõas estabeleciuas pelo 
n. 3 doart. 257. . 

Mas, um caso destes creio que não deve 
entrar nad cogi_tações do legislad.oi·. A este 
o que deve preoccupar, o que deve iinpi·es
siona1• a ponto <l.e abrir uüta excepçií.o no 
preceito eommum da lei são os ü1teresses so
ciaes, a honra e dignidade das fürnilias, o 
futuro e o bem-estar d:i. prole e não caprichos 
d~ r:erebro co,nbalido pela paixão e pela,pro
xrnudade da morto. Sou, portanto, ele pa
recei· que so deve conservar o pensamento 
do artigo,ainda que se queira modificar a sua 
fórma. 

Quanto ao al't. 274, jé1. disse, é uma omenda 
consistente em prollibir qlie os herdeiros 
possam propôr annullii.ção cl.e casamonto,feito 
po1• pes~oa incapaz de consentir. 

S. Ex. fez disto umâ que3tãb extraord,na· 
ria, não repal'i.tndo, poréin, .q_ue se trata de 
um prazo muito limitado. 

Eln primcl1'0 logar, a acção 8Ó pôde ser 
proposta, no~ seis mezes seguintes ao casa
mflnto, pelo proprio conjuge ou por seus he1·
cleiros, em igual prazo, depo .s dá morte elo 
conjuge. 

_Jmag-inemos ? caso de um imbecil que po1· 
na9 ser ostens1vamente um louco póJ.e so 
casar ; mas, o casamento é inefficaz, é ata
cavel, porque esse imbecil não podia dar o 
consentimento na1:1 condições exig,das pelo di
reito. Ello não pôde, por qualquer circmn
stanoia, propÔi', den..ro dos seis mezes, a nul
lid:i.de do casamento, mesmo a sua idiotia 
seria razão insufficiente para que elle não 
pudesse lançar mão do 1•ecurso d:t lei. Mas, 
si d.entro dosse prazo, deniro de seis mezes 
vier a fallecer; teem seu;1 herdeiros,que po~l.en~ 
ser ~eus pais ou podem ser outros parentes 
proxunos, teem os seus herdeiros o direito 
de annullar o casamento; porqu_o se suppõe 
que quem casou com uma pessoa nessas con
dições, teve algum fim menos licito, algum 
fotuito r(lservado. , 

A emenu.u. .ao art. 271 acho razoava!. Sr. 
Presidente, de.vo, entre parenthebis, aftirmar 
que, no meu Projecto priiuitívo, se lnànti
nharn as linhas geraes da. lei vigente do casa
n:,ento civil ; porém, com algumas modifica
çoes de redacção e mesmo de principio!J. 

A_lgymas das defesas que estou agorà aqui 
add1c1onando são de obra alheia. 

Ao art. 249, foi apresentada a ségi.linte 
emenda: {Lê.) ~Suppri-inatn.-se as iiltimas pa
lavras: oi, o legal estab13lecido no tit. 3°, et<J."» 

Esta qud~tão se reproduz mais ti-es vezes 
nas emendas, porque o intuito do Sr. con
selheiro Andrade l<'igueira é acabar com o 
regímen legal estabelecido para certas pes
soas, a quem a lei procur~ \iifficultar o càsa.
mento. 

Es3as pessoas são o viuvo ou viuva que se
casar infringindo as disposições do art, 226. 

Sr. Presidente, aproveito a occasião para 
declarar que seria melhor dizer .aqui« a pes
soa que se cásar, etc.», em vez de " viuvo ou 
viuva», porque nos ns. 12 e 13 não se trata 
simplesniente de viuvo ou viuva, ha· tambe.ril 
mulher separada do marido, por ânnullação 
do_ casamento, que não é uma viuva. 

Mas, como eu ia. dizendo, as pessoas a 
quein se quer difflcultar o casamento são as 
releridas no art. 328: (Lê.) 1. 0 O vít1vo 9u 
viuva que be casar infringindo .as disposições 
do art. 226 em seus ns. 12 e 17; 

2. 0 A pessoa que se ca~ar com infracção dos 
ns. IQ, il, 14 e 15 do me~mo artigo; 

3. 0 O homem maior d.e sese.enta. annos e a 
mulher maior de cincoenta, tenclo herdeiros 
necessarios. 

Quanto ao homero maior c;le 60 annQs e â 
mulher maior de 50, que tiver herdeiros 
necesr;arios, coinprehende-se o intuito dô le-
gislador. . 

Ja rias ordemiçõ,;s havia a prohibição de 
qufl a viuva qúiuquagenaria cornmtmicasse 
2/3 partes de seus bens, si tivesse descen-
dentes. . 

Esta medida, senipre foi con&ideràda boa, de 
accordo com a moral e propria para evitar 
especulações pouco_dignas. 

E o que se diz dá viuva quinquàgenaria, 
creio que deve ripplicar-se pouco mais ou 
menos ao varão de 60 anrios. . 

Não devo insistir sobre este ponto, pqrque _ 
uie pal'ece que o conselheiro Coelho Rodrigues 
es1?otoú o assumpto. . . 

Quanto ao art. 284, que e de processo, se 
passár, diz S. Ex:., em vez de acção summa· 
ri:J, diga-se acção ordinaria, na qual será 
nomeado curauor que a defenda. 

Acho qne é preceito processuál o deste 
artigo, e, por consequencia, concordo com a 
emenda, qu11nuo propõe à suppressão. 

A,o art. 287
1 

é proposta a seguinte emenda: 
( L'ê.) Sub~t.ítua-s~ pelo seginle: O viuvo ou a 
viuva com filhos do conjuge fallecido que s~ 
casar antes de f,1.zer inventario do. casal e dar 
partilha aos herdeiros per.derd o dii'eito ao itsu-
fri,cto dos bens dos m(!smos fi,lhos. . , 

A penalidade do Projecto é mais forte. 
julgo opportuna a occasião para <leclarár qúe 
concordo com S. Ex. e com o illustrado re
lator em que é tal vez excessivo rigor annul
lar os casamentos contrahidos com infracção 
dos ns. 13, 14 e 15. 

( Lê) Substitua-se a penalidade ligeira aUi 
designada p'.Lra iufracçôes alids graves pela 
penalidade em que o réo póde incorrer, eom
minada no üodigo Penal, em processo cri
minal a que deverd ser submettido, acerescen
tando-sea perda do emprego e ti multa de 
f.00$ a 500$000, 
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Não estava tambem no Projecto primítivo. 
parecia-I4e que o offici..;ll do registro, 

commettendo um cr~me, a, provilencia a ser 
tomada pel,o legislador entra, na alçadJ. do 
direito penal, e não do direito civil. 

Por ,isso havia passado em silencio sobre 
eSfo, hypotbese, para que o legislador cri
minal comminasse pena com a severidade que 
lbe parecesse conveniente. 

dontinuo a julgar imp1 oprio dJ Codigo 
· Civil est.1belecer penas, invadim1o a esµqera 

de outro corpo dP. 1eis. E nc,m se justific, 
que estabeleçamos no .Cotl;go Civil uma pepa 
para e~le caso e sejamos silencipsos p~ra todos 
os outros, qualqm·r que seja a gravidade du 
deljcto que defrontemos. 

Art. 302 n. 1. . 
Dispõe este artigo,: que o. marido não póde, 

sem consentimento da mulher;. fLê) 1, 0 alie
nur, hypothecar ou gravar de onus real os 
bens immoveis commus, nem difpor; ,Fle _qual
qu,e,r rr1odo, çios direitos reaes que o casal tiver 
sobre bens dessa especie. . 

O Sr. Coriselheiro Andt'~de Figueira 
quer que se mantenha o direito vigeute, 
estenderic1o a necessidade da outorga uxo
riaria á àlienação e gràvame ele onus reaes 
so\Jre irilmov,eis., m,e;;mo proprios do m(lrido. 
Recordand,o um pouco a historia do in;;tituto, 
re~alta que a. providencia estabele.cida pelo 
Codigo atteude melhor aos intu_i.tos que fi
zeram ~urgir na evolução do direito a neces
cé~sitla';!e desta outorga , da mulher I'ªril 
ahenaçao dos bens do casal. , . 

Este institutó nos veio do dfreito germa
nico . 
. Era costume ein algü1tias tribus duqilelle 

povo qne . o morgttengabe fosse uado uuma 
comparticip:i.ç_ij,o. dos bens adquiridos no ca~ 
sarnento, sli1'g1ndo ~riião o iil,stituto da ter1,ia 

. cpll,aúorationis. , O .nol vo, . n~o dispondo . IÍQ 
momeliü> tle um b:m1 para uàr no dia seguinte 
á ,suá q~c;p_osada1 fazia doa.ção da ter~a parte 
do~ beri~ ql/-e actquirisst;i. Em gàránlia deste 
bem doado a imlihêr foi preciso estabelecer 
a necessidâde da sua intervenção nas alie
nações dos immoveis, porque sobre isto é riue 
repous.ava a garautia doJJ1orgi,engabe,. em cuja 
p_o~se de.via ellai entq,r quan1o enviuvasse. 
TeJ:!do_ ella de i,1t~1vir M alienação dos im
movei_s, daya a pu_a ou~orga, sem .o que 
o acto da ;tllenação seri11, inellkaz. Pareceu 
mais tarde que, si a mulh~r devia intervir 

. na a!ienação dos imwovei.s do marido, .por 
um priucipio de reciprocidade, deveria este 
intervir tambem mt alienação dos immoveis 
da mulher. Si não !1avia o motivo da g1.rantia, 
havia o da igualdaµe das duas pessoas que 
constituem a sociedade conjugal. 

Deste facto súrgiu a , communhão de bens 
resfficta . aos i!Ilmoveis, communhão que 
mais tarde se extendeu a.os moveis, fazendo 

assim surgir no direito germanico esse bell 0 

instituto da cornmunhão universal de bens 
entre cnnjuges, que é a mai8 exacta traducção 
economica <la identificação da interEs:;e3 de 
toda ordem que a vida conjugal é chamada 
a effectuar. 

Com essa transformação juridioa manteve 
se a necessidade da outorg;J, da mulher 
para a alienação dos bens irrimoveis do ma
rido e vice-ver-"i.a, porque no di reito geema
nico a commuuhão ficou se11do regímen geral
mente rnguicto. 

Quando, porém, ao lado ..do regimen da 
communllão universal de bens ~e foram des
enyol vendo 011.tros regimens reguladores das 
relações economicas eutre os conjuges, pa
receu cle,meces~aria a outorga da mulher 
p1ra a alienação do3 immoveis do marido, 
porque então foi preciso attender tí. natureza 
propria de cada regímen. 

Si elle fossa o da communhão, esh ou
torga era indispensavel, porque os dous 
conjuges eram possuidores d,1 totalidade fle 
bens ; porém si se tratassa do regimen da 
separação, cada um devia ter liberda•Je plena 
para dis1,ô1· de seus beus, visto como não po
deria, com suas a.lienações prej udicar os inter- . 
esses do outro. E, tra tanrlo-se do regimell 
datal, o direito <la nú1Jher está g-arantido, 
rriocipalmente entre nó;, pela hypotheca 
dos imínoveis do marido. 

Não ha, pois, r·azão de utÜidade que justi
nque a necessidade tle se manter a exi gencia 
da outorga da muihei·, para as alienações 
dos bens proprios do marido, ppis _est a foi es
ta bel.ecida uqicamente em garantia dos bens 
de que a mulher era co-proprietaria,, 

Preciso i.r ligeiramente, porque a hora se 
esgota e as emendas são em numero cresci
dissirrio. to contrario faria ainda algumas 
observações sob1 e este assurnplo curioso, quer 
sob o ponto de vista htstorico, quer sob o pauto 
de vist!!, economico. 

(Lenda) Suppr1ma,-se o art. 305. 
. O art. 3t,5 estatue: (Lê.) O supprimento ju

diciat da ou.torga ualid & o acto do marido, 
mas nao obriga os bens ela mulher, nem a sita 
meação nos cornmuns. 

Esta disposição parece-me de inteira equi-
~~- , 

Si a muHter teve razão bastan:e .Poder.osa. 
para r~cusar a sua .outorga ao marido para 
a alienação de um immovel, talvez o unko 
do casal, e este recorreu ao juiz e assim pôde 
realizar o seu intento, que parecia á mul ller 
prejudicial aos interesses dtt familia, nã.o deve 
acarretar com as censequencias funestas 
deste acto, a cuja rnafüação oppoz todos os 
rrnimsos qne as boas manairas e o dil'eito 
lhe facultavam. Seria injusto fazel-a sofl'.rer 
quando os factos veem j ustifical•a, mostrando 
que a sua opposição fundara-se na previsão 
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das consequencias ruinosas qué o acto neces
sariamente acarretaria. 

Por outro Iarlo, além de equidade, este dis
positivo pretende fazer com 4110 os juiies, só
mente intervenham nessas relações entre 
conjuges em circumstaricias graves e quando 
a sua intervenção fôr indispensavel. 

Si o marido souber que da alienação de 
um bem do casal, resultando cons!qnencias 
ruinosas, sómente os seus bens é que serão 
prejudicados, será natul'a!men te mais cau
telo5o, e menor numero de vezes ba de 
procurar a intervenção dos iuizeil. 

Art. 317 n. 5: (Lê.) Independentemente 
de autorisaçcio póde a mulher cas .ida : Di,
por rios bens aclqufridos na conformidwie do 
numero anterior, e de quaesquer outros que 
possua liures da administração do mariáo. 

S. Ex. m,tnda eliminar esta ultima parte, 
po1•que arfü\nte propõe uma emenda. da 
qual resulta que em bypothese ne11huma a 
mulher pôde dispôr livremente dos seus 
bens, salvo quando assim estipular em pacto 
anti-nupcial. · 

Mas, mesmo partindo das idéas de S. Ex., 
desde que ha esta possibilidade de num co11-
tracto anti-nupcial tt mulher reservar para 
si a administração dos seus bens/e o direito 

,de alienai-os iodependantemente de autori
sação marital, parece que não ha motivo 
para que, desde já, nós vamos cortando a 
phrase do art. 317, n. 5. 

No art. 308 ha um erro typogrnphico: 
onde se diz ns. 2, 3, 4 e 7, deve serns. 2,-3, 4 
e 6. Si não fosse assim, haveria contradi
cção. E apoiado nessa contradicção resul
tante de um erro typographico o S:·. conse-
11).ejro Andrade Figueira architectou um 
castello, para ter o prazer de derrubai-o. 

A emenda ao art. 327 ó acceitavel, os 
termos da emenda são mais expressivos, 

. mais juridicos do que os do Projecto. 
Ao art. 310 a emenda é est-t: (_Lê.) -g em 

geral toclos o.~ actos para que a mi·J habilite 
lei expressa ou contracto anti-nupc,.al. 

Em relação a este artigo en precisava 
dizer muita cousa, porque nelle se accentua 
um dos pensamentos dominantes no Projecto; 
que é levantar a condição civil da mulher. 

E si este projecto tem de foi tos, e ha de os 
ter em grande numero, estes serão, a meu 
ve1•, desculpados, principalmente si se atten
der ao intuito generoso que presidiu á ela
boração de muitos de seus dispositivos, que 
procuram crear uma condição ma.is digna. 
mais nobre para a mulher hr11zileira. 

O tempo está quasi esgotado e estas cor,
sideraçôes iriam prejudica1• outras. Os ar
tigos 31 l e outros .obedecem ao mesmo pen-
samento. . 

Segundo Augusto Comte não se póde 
~omprel1ender bem um instituto sem estu-

dar-lhe a historia, e, estudando a historia 
das relações psssoa·es entre os _conjuges, ob
serva-se que, a partir do patriarchado veio 
a mulher, de simples escrava que era, desti
nada aos serviços mais groseiros do lar, 
pouco a pouco, conquistando uma posição 
na familia, até chegar ao estado presente, 
em que reelama, na ordem privaria, direitos 
iguaes aos do homem, e 9 direito civil mo
derno, tal como eu o_ vejo expresso nos mo
numentos dos povos que vão na dianteira 
d,t cí vilisação, procura nobremente satisfa
zer essa aspiração. 

Apenas a mulher casada necessita de al
guma restricção na sua actividade, pa1•a que 
se possa estabelecer a sociedade conjugal, 
tendo esta por chefe o m11.rido, que é a pessoa 
indicada para es$a func;ão. 

Vê V. Ex. qu3 o thema era vasto e sedu
ctor, mas a urgencia da hora não me per
m.itte desenvolvel-o. . · 

Art. 323. (Lê): Os actos da mulher, auctori
sada pelo marido, propõe a emenda, o6rigam 
torfos os bens do casal, qualgue1· que seja o 
regímen matrimonial. 

o Projecto estabelece uma distinccão-actos 
auctorisados pelo marido no regimen da ,.om
-munhão, e actos auctorisados pelo marido 
·em regímen exclusivo da com.munhão. 
- Uma. vez que se admitte que a mulher 
possa ter em alguns casos, a livre adminis
tração de seus bens, é logico que usando 
desta liberdade, eila tenha a responsabilidade 
exclusiva dos seus actos. O artigo do Pro
jecto é coherente com a sua doutr;na. 

Os arts. '328, 329 e 331 são su!1stítuidos 
por outros em que se condensam a-i mesmas 
irleas do Projecto, com accrescimo do quo 
esta estabelecido no§ 3° da emenda (LB): «Se 
forem (as convenções antenupciaes) declara
torias ou limitatiu:is da communhão legal, nero 
volerlio sem que se especifiquem expressamente · 
quaes os bens presentes ou futuros !JUe ser,io 
incluidos netla ; e se forem exclusfoas rlr~ 
coimnunhllo, n,ro vale1·cto sem expi·essa exclu
são cfo. eom·m;unltão e sem intimaçlio >. 

Não vejo necessidade desta emenda. 
Se os regimens matrimoniaes forem exclu

sivos da communhão, isto deva constar do 
contracto e a propria indicação da natureza 
do f 1cto anti-nupcial determinará a exclu
são da communhão. 

Explica-se a sua apresentação por haver 
alguma cousa de similhaute c;;tabelecido cm 
nossa legislação, e porque h,t entre alguns 
juristas o preconceito de que sendo o regi- -
men legal o da communhão, diante devia ce
der todo5 os outros, mesmo quan,io venham 
estabelecidos em facto anti-nupcial. De modo 
que tudo que não estiver expressamente re
gulado pelo pacto anti-nupcial, em seus por-
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menores, deve ser regulado pelo principio de 
communhão. · 

Mas esta doutrina não é correc-ta ; a dou
trina correcta é aquella que res0lve os casos 
omissos ou duvidosos, segundo as regras elo 
regimen matrimonial acceito. 

Se o regímen matrimonial é o da separação 
todos os bens que não forem della éxcluidos 
expresrnmente devem estar submetidos á 
separação. · 

Adaptado este crite:rio rigorosamente jurí
dico e perfeitamente logico, parece-me ociosa 
a emenda·do Sr. Andrade Figueira. 

No art. 332, S. Ex. manda accrescentar as 
· ~eguintes palavras (Lê): direitos e obriga
ções. 

Parece que s. Ex. tem razão; creio, po
rém, que mais completa é a emenda qne pro
pcz, pedindo o restabelecimento do Projecto 
primitivo que preceitua em seu àrt. 307 (lê) : 
O regimen ela communhao universal · importo 
a communicação reciproca de todos os bens 
z1resentes e futuros e das dividas passivas de 
ambos os conjuges, attendídas as excepções dos 
artigos seguintes. 

Ao art. 33, n. 3.889 apresentou a seguinte 
emenda (lê): Elimine se a itlti·ma parte e bem 
assim os bens herd idos, etc., até o fim. 

S. Ex. que se tem aqui apresentado como 
paladino do direito vigente, neste momento 
afastou-se delle, para introduzir uma emenda 
no Projecto, quando este se mantinha fiel ao 
direito actuaI. 

O Projecto diz o seguinte nesse artigo e no 
que se excluem da communbão (lê) : os bens 
herdados pelo pae e ma:e binubos do filho do 
leito anterior, existindq irmão germano do 
filho r allecido. 

Não preciso insistir sobre a necessidade da 
conservação deste preceito, que tem por fito 
garantir, em prin.eiró logar, a integridade 
do patrimonio deixado _ pelo conjuge per
morto ; e, em segundo lagar, obstar, oppor 
uma pequena f[itliculdade ao contrabente nu
pcias repetidas. 

Os arts. 339 a 345 são substituídos por ou
tros que desnaturam o regímen da cornmu
nbão limitada aos acquestos, ou, melhor que 
nenhum regimen traduzem. 

·Assim como rn acha redigido a predig1na, 
que nos nos offerece o Sr. conselheiro An
drade Figueira é que é inteiramente des
necessaria. E umn. resultante dos factos 
anten_upciaes, não é propriamente um modelo 
que proponha aos nubentes. E o Projecto 
como todos. os codigos civis, preoccupa-se 
no estabelecimento de diversos regimens de 
bens como apresenta modelos, predigmas ; 
deixrmdo á liberdade dos contrahentes com
pletal-os, modifidal-os, ou combinai-os como 
lhes aconseillarem os seus interesses. 

Este é o caso da lei suppletiva. 

Sr. presidente aiwla ha outras emendas 
com as quaes não concordo e á mingua de 
tempo reservo-me para na occasião da vo
tação dizer o que me parecer necsesario. 

Havia ainda que considerar as emendas do 
Sr. Dr. Fabio Leal, a respeito das quaes não 
posso infelizmente dizer neste momento, 
senão que as abraço e esposo. 

S. Ex. pede a suppressão do paragrapho 
unico elo art. 392 e a suppressão do outro 
artigo por inteirr'. 

As razões por S. Ex. expostas em justi
ficação dessas emendas dão- lhes completa 
defeza, dispemando a invocação de outras 
que por ventura puc1esse eu adduzir, col
locando-me em outrn ponto de vista. Não 
me cabe agorn, portanto, outro alvitre senão 
pedir a Commissão que attenda á proposta 
do illustre membro do Instituto dos Advo
gados. · 

(.Llfuilo bem Mitilo bem). 

O Sr. Anizio de Abreu - ob
Fe!'va que não é depois de terminada a hora 
dos t!'abalhos, em alguns mi1mtos, n·1 ausen
cia de quasi todo_s os membros ela Commissão 
e dos estranhos que teem collaborado na co. 
rlificação do novo direito civil, que el!e po
derá, como relator desta difficíl parte do ca
samento e da constituição da familia, res
ponder aos eminentes oradores que tomaram 
parte no debate e expender as suas idéas. 

Comprebeude a necessidade imperiosa de 
pôr termo á discussfi.o desta parté, que já 
mui to _se tem prolongado e vespeita a deli
beração do Sr. presidente de eocerral-a, com 
o justo intuito de accelerar os trabalhos da 
Com missão. 

Usa, pois·, da palavra simplesmE\nte para 
breve resposta. ao honrado · auctor do Co
digo, quanto ás idéas que acaba de expen
rler sobre as promessas de c;:i.samento, unico 
ponto em que elle se mostrou divergente das 
01-iniões que austentou "no parecer. Quanto 
ás emendas apresentadas e ás opiniões ex
pendidas pelos outros oradores, cornpromet
te-se a tomai as em consideração no parecer 
que tem <le foJ.'.muhir e onde se lhe o!l'erece 
ensejo de bem elucidai-as. 

Sustenta e desenvolve as ideas do parecer 
sobre as prome~sas de casamento, assignala 
o que é este instituto nos codigos modernos, 
aprecia as objecções do Sr. Clovis Bevilaqua, 
e combate as emendas dos Srs. Correia e 
Torres Netto. (Mii-ito bem.) · 

O !Sr. Presiden:te- Está encerra
da a discussão. V. Ex., como relator, t.em o 
prazo de cinco dias para dar o seu parecer 
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sobre as emenrlas. A ordellJ. do. dia para a 
reunião do dia 25, segunqa-fo1rn, é a se
guinte: 

N_ova votaçã.o da materia 11.diada na re~ 
união de 20 e tlifmuseão do parecer do Sr. Jose 
Monjardimsobre osarts. 4Ii a 575 da Parte 
Espeéial-1·elações de pxrentesco. 

Termina a reunião as 6 l /2 horas da tard~, 

29ª REUNIÃO El\1 25 DE NOVEMBRO DE lQ0! 

(Presidencia do Sr. Seabra) 

A's 3 boras da tarde começa a reunião'. 
estando- prernntes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Romero,- Sá Peixoto, Arthur 

-Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, 
camillo de Holland,1., Teixeira de Sá, Araujo 
Góes ,José Monjardim, Sá freire, Oliveira 
Figu~irédo, Alfredo Pinto, Benedicto de 
Souza, Alenca1• Guimarães e Rivadaviçi, 
Corrêa (17). _ 

Faltam com causa participada os Sri,. 
Azevedo Marques, Tavares ~e Lyra e Herme 
negildo de Moraes e sem causa participada 
o Sr. Anizio de Abreu (4). 

Dos convidadoª peJa r,om missão compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, Bandeira de Mello, M. F. Corrêa, 
Fabio Leal e Solidonio Leite. 

E' lida e sem debate approvada a a')ta da 
rauni1o anterior, depois do Sr. F. Tulentino, 
secretario, communicar que o Sr. conselheiro 
Alencar Araripe deixava de comparecer por' 
enfermo. · 

ORDEM DO DIA 

Votação a·,). matetia, at.liú.da da reunião de 
20 e discussão do parecer do Sr. José Mon
jardim SJbre os arts. 412 e 575. 

O Sr. Presidente põ_e em discus,ão 
o parecer, aguardando n'umero para a vota
ção adiada . 

São lidas as seguintes 

EMENDAS 

Art. 486. Sejam eliminados os ns. 4 e 5. 
Art. 499, n. 1. $ajam eiimi0tvlas as pala· 

vras tinaes «si ,u7o · fôt'"Dinuba» . ' 

Art. 439. A materia do n. 2 passe a ser 
a do n. -3 e a deste pâsse a ser a do n. 2 

Art. 510. Accrescentem-se as palavras 
« salvo si não tiver meios de 'fa-.el-o e /ôr d,i 
reconhecida idoneidades». - Oliveira Figuei-
redo. ' 

Emendas do relator ao parecer n. IX sobre 
os arts. 412 a 575: 

«Accrescente-se ao art. 539, n. 3-0$ nro
digos »·. -Em virtude de deliberação anterior 
da àommissão'. ·os prodigos não podem ·ser 
exclui Jos da' curate1a, neste capitulp. 

Propoqho'i~ualmente a sup1:1ressão ~as pa- . 
lavras-do ausente, que se seguem as p~la
vras-sucessao p1·ovispria, substituindo as 
expre~sões-ministeriq J?U,~liqo estadual, pela~ 
seguintes-o curador de qus~ntes, na emenda 
ad<lítiva ao art. 562, que se contém no meu 
parecer. 

Redija-se, finalmente, o § ~· qo art, 53~ 
pela forma seguinte: 

« Por incidir o patrio poder, pore :!feito ele 
legitimação ou reconhecimento · ( ~cando sup: 
primidas as palavras-oii adopção). - Jose 
,Wonjanlim. 

No art. 455, onde se diz-m:iiores ele 50 
annos, diga-se --maiores de 4ff annos. - M. 
F. Correia.-F'. Tolen'tino. 

Sbstilua-se o art. 471 pelo seguinte: 
ArtiO'O, A mãe natural tem a plenitude 

do pat~io poder sobre seus filhos havidos de 
paes incognitos. -Gabriel Ferreira.-F. To
lentino. 

Art. 328 n. 1-Em vez de-o viuvo ou viuva 
que se ca.sar, etc.-cljga-se.:_A .pessoa que se 
casar, etc. 

Art. 433-Substilua-se pelo ·seguinte: 
« Na falta ·ou defeito do térmo do na,sci~ 

menta e não -podendo ser estabelecida a 
posse de. estado, poderá provar-s.e_ a _filiação 
legitima por qualquer modo adm-tss1vel em 
direitó quand() houver um começo de prova 
por és~ripto, proveniente dos paes, conjuncta 
ou separada.mtonte e qu1J.ndo existir~_m fortes 
presumpções resultantes de factos Jª certos.» 

A rt. 497-Substitu·,-se pelo se!l"uinte: 
<< Q direito de nomea~ ~utor pert')~ce, ell). 

pr·imejro togar, ao ?PPJq~e _sobr(lv1y13nt e: 
Ess11 nomeação poqera set' fei~a P,or teM~· 
níento 011 por escripturf), púl'>lica,. »-Olovis 
Bevilaqua .~$ylvio Romero. 
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Ao art. 444. Em vez de-E1 vedado, sob pená 
de .,nullidade, fazer -qualquer m1mçcío, ?IC,
diga-se- E' nulla qualquer mençcío, etc. O 
mais como está no artigo.-Teixeira d~ Sá. 

Ao art. 427. Em vez da palavra - inici;da, 
diga-se-constestada.-Teixeira de Sá. 

Supprima-se o art. 427.- Bandeira de 
Mello.-F. Tolentino. 

Ao art.453. Depois da palavra-reconhe
cimento, accrescente-se :- quanto ao direito 
de pedir alimentos. -Sá Peixoto. 

O s.i~. M. F. Correia - Ence
tando a discussão do importante assumpto 
ora sujeito á illustr_ada commissão, começarei 
mostrando os pontos em que me acho de 
accordo com o projecto e com o illustrado 
relator. Este aponta duas innovações que 
o projecto introduz em nossa ]egislação ; a 
primeira, relativa ao patrio poder conferido 
á mãe illegitima, ea segunda, á investigação 
da paternidade. 

Concordo tanto com o autor do projecto, 
como com o illustre relator, na introducção 
dessas innovaçõ2s. · 

Quanto á primeira, porque, como já tive 
occasião de declarar nesta mesma assembléa, 
domina-ll'je o criterio de favorecf;lr quaQ.to 
poss~vel a condição dos filhos, a situação da 
prole. E seja-me permittido recordar com 
louvor, a opportuna citação que a esse res
peito faz o nobre relator, da opinião de 
Cambaceres : « num governo baseado na Ii
bel'dade,. os individuos 11íí,o podem ser victi
mas das faltas dos paes. » 

Ora, o que tel'á de Sl)cceder si a innovação 
introduzida ácerca da concessão do pat'rio 
poder á mãe illegitima não for acceita pela 
illustrada Commissão 1 

O filho passaria a ficar sob tutella; e não 
vejo pol' que motivo se deve prohibir a in
tervenção da mãe, para entregar ·desde logo 
o filho á tuteJa. Porque ritiq experimentar, 
como o projecto propõe, a dedfoação da mãe, 
emllora illegitima, pelo filho'? Não aprovei
tará a este o ·sentimento natural da mater-
nidade, que 'Chega a ser heroico~ · 
· E' possível que essa mãe não se mostre 
capaz para o desempenho de seus deveres. 
Neste caso, como .o codigo dispõe, o filho 
ficará sob a condição da tutela. Assim, pois, 
tenho por muit'0 justificada a opinião do 
autor do projecto, reforçada pelo ili ustre 
relator. Esta innovação é, para mim, digna 
de ap_provação da Comrnissão. · 

A segunda inuovação é a concessão de in
vestigar a paternidade. 

O mesmo criterio, que serviu para formflr 
o meu juízo sobre a innovação de que acabo 
de tratar, inclina-me a acceitar a .outra. 

O meu pendor, como sabe a Commissã-o, é 
de favorecer a prole innocente; e levo este 
meu proposito até onde não esbarre com o 
escandalo, limite final, em attenção á boa 
ordem social. 

Tenho ainda uma razão especial para 
applaudir essa innovação, e vem a ser a de 
que tive a honra de -apreséntar á illustrada 
commissão uma emenda, concedendo effeitos 
civis aos casamentqs religiosamente ceie• 
brados até a data da publicação do Codigo, 
desde que, dentro de seis mezes, forem le
vados ao registro. São tantas as considerações 
que favorecem esta emenda, que afago a 
esperança de que terá bom acolhimento no 
seio da Commis~ão. Elia em nada contraria. 
a Constituição, e aproveita a muitos filhos 
em quem asseµta a :protecção da lei. 

N'um Codigo em que, com justa benigni
dade, se attende aos filhos espurtos seguindo
se o casamento dos paes, não se pôde deixar 
de ter em consi!:Jeração os filhos oriundos de 
casamentos religiosamente celebrados; caben
do aqui notar que, entre os motivos que · 
permittem investigações da paternidade, 
inclue-se o de ter sido o pae assim casado. · 

Tenho, porem, uma duvida a suggeri1' ao 
illustre autor do projecto e ao nobre relator, 
que della não trata no seu parecer, mas, que 
o confronto de dous artigos suggere. 

E' assim que o projecto exige para o re
conhecimento <lo filho legitimo a escriptura 
publica, e em seu trabalho justificativo, o 
_illudtre Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, dá nessa 
sentido, razões que não podem deixar de ser 
tornadas em cop.'litleração; mas, quando trata 
do reconhecimento da paternidade por acçã.o 
propo~ta pelo filho, dispensa o documento 
pub1ico. 
· Refiro-me a isto, apenas, para que o nobre 
relator se digne de ver se ha alguma redac
ção que mais conv!'lniente seja. 

O relator propõe a suppressão rle dous 
paragraphos do artigo referente aos alimen
tos ; entendo, a meu ver com· r·azão, que o 
projecto leva muito longe esse dire-ito, es
tendendo a obrigação ao s0gro e á sogu. 

Nem será muito prudente, quando a sogra 
recusar, obrigai-a judicialmente a conceder 
alimentos. 

Agora, vou pedir eseusa ao nobre relator 
que com tanta modestia redigiu o seu parecer, 
que aliá~ revela aprof11ndado estudo, para 
divergir de V. Ex., acolhendo-me á frondosa 
sombra do illustre autor e da Commlssão 
Revisora, de quem por momentos, me afastei 
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com risco de por-me a dardejantes raios 
do sol. . . 

A minha discordancia com o 11lustrad_o 
relator, está na opinião que S. Ex_. mam
festa, de que é inulil a parte do Codigo, que 
se refere á adopção. 

s. Ex. julga inutil esta parte do proJect~, 
mas, quando mesmo ass_im_ fosse, qu_e ~ao e, 
não seria razão para el1mmal-a, so sim, se 
fosse prejudicial. 

Senhores, em que póue ser prej urlicit,l ess _1 

faculdade concedida a um varão maior. de 50 
annos ~ 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para que 
esse limite de 50 anuos 1 

O SR. M. F. CORREJA. - E' o do projecto. 
Pê1ra reduzil-o apresentei emenda. 

o SR. ANDRADE FIGUKIRA - E' bastante 
ter idade tal que possa acloptar ;· estabeleça-
se o limite natural. ' 

o SR. M. F. CORREIA - Vê a Comm\ssão 
que o meu illustre companheiro vae adeante 
do meu pensar. 

Julo-o necessario esta parte; considero que 
seria ~ma lacun_a na e~tructura juridka do 
projecto, se ella desapparecesse. 

o SR. BANDEIRA DE MELLO --- Cuhiu no 
desurn a adopção. · 

o SR. ALFREDO PJNTO - o Sr. conse
Íheiro La(ayctte não julgou di~na de com
men,tarios no seu livro sobre o direito de 
familia, deixou a este respeito uma pagina 
em llranco. 

O Sa. M. F. CORREIA - Responderei. 
o nobre relator, apoiado tambem no meu 
amigo e companheiro de governo, o Sr. con
selheiro Duarte de Azevedo, que é reconhe
cidamente grande jnriscortsulto, qualifica a 
adopção de instituto absoleto. 

Mas, senhores, porque ci1hiu em desuso 
a adopção e ha partes em contrario, segue-se 
que ella deva ser eliminada 1 

Em que o/fende á ordem social o con3cn
tir-se ao .varão maior de 45 ou 50 annos, que 
adopte urna pessoa, sobre quem recabia os 
seus affectos i 

Já, com identico fundamento, se contPariou 
a emend,t que apresentei relativamente aos 
esponsaes, a que me pro puz dar o caracter 
elevado que deve ter em honra da familia. 

Pareceu-me então que pouca probabilidade 
havia de ser ella aLloptada; e não me con
formando com o fado mercantil pelo qual o 
pr<•jecto marca a questão, prefiro por isso 
indicar que o codigo deixe de tratar do 
assumpto. 

Quanto á adorção, renova-se a allegação 
de ter cabido no desuso. 

Mas, se alguem quizer fazer uso, não será 
isto em bene:foio da sociedade 1 Sem divida 
nenhuma. 

Diz o illustrado relator, firmado na opinião 
do conselheiro Duarte de Azevedo (lê): 

<< Nas condições em que o projecto admitte 
a adopção, nenhuma utilidade tem. Não 
ser-ve l"t educação do adaptado, attertta á 
idade de l8 annos, pelo menos, que se lhe 
exige.» 

Nao é isto o que enqootro no projecto de 
codigo, sim a declaração de que o adoptado 
terá 18 annos menos que ,o adoptante. 

o SR. JosÉ MONJARDIM - Eu pediria a 
V. Ex. o especial -obseqlliO de Jêr as dispo
sições que se verificam nps arts. 455 e 456. 

O SR. M. F. CORREIA. - Conformam-se 
com o que estou dizend-0. E a adopção do 
menor está expressamente permittida no 
art. 460: « A adopção não se póde realisar 
sem o consentimento da p :c,ssôa sob cuju. 
guarda ·estiver o adaptado, se for menot• 
ou interdicto». 

Como se vê, o prc,jecto não exige absolu
tamente que o adoptado seja maior de 18 
annos. 

Uma cousét é Lleterminar que o adaptante 
tenha mais 18 annos que o adaptado, e outm 
é dizer que não pôde ser adoptado sinão de 
18 annos para cima. 

Póde, porfonto, o adaptante ter· de cuidar 
da eiJ.ucação do adaptado. 

Pelo prQjecto, a maior - idade que pode 
ter o ai!optado é a de 32 annos, pois, só na 
idade de 50 annos se permitte a adopção. Si o 
adaptante ti vel' 60 annos o adaptado deve, 
pelo menos, ter 42 1 

'A ultima razão aporit.ada pelos Srs. rela· 
tore cons3lheiro Duarte de Azevedo, e que 
igualmente em aparte ou vi (Lê). 

«A adopção não é essencial lla,ra a succes
são, que póde ser devolvida por testamento» 

Esta razão é contra.producente; favorece 
instituiç:'io da adopçãci. Pois, si posso dispor 
de meus bens em, testamento, em beneficio 
da pessoa que queria adoptar, porque não 
hei de potler fazer em vida dispensa de parte 
dos meus bens em favor della? 

Consegue-se d'esse modo o que deseja 
o conselheiro Duarte de Azevedo, dada a 
adopção ; cuida-se da educação do adaptado, 
formando-lhe o caracter, e preparando-o 
para representar na sociedade um papel dis
tincto. 

A emenda que ofl'ereci reduz a idade de 50 
annos, exigida para o adaptante, aliás com
mumente acreita, pat·a a idade de 45 annos. 

o Sr. ANDRADE FIGUEIRA-Não, senhor; é 
imitar a natureza, ter idade que possa ser 
pae do adoptado. · 
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O. Sr. M. F. CoRREIA.-Apoia-se a. emenda 
em razões nossas, que passo a expender, 

O recenseamento da população brazileira 
feito no começo deste anno revelou que 

. temos: 
Da idade de 45 11 46 a.nnos 189.282 habitantes 

» 46 a 47 » 90.366 » 
» 47 a 48 » 53.472 » 
• • 48 a 49 > 119.516 » 
» 49 a. 50 > 55.522 » 

Ha, pois, 508. 158 habitantes a quem póde 
interessar a. disposição da emenda. Mas, esse 
numero tem de sofl'rer reducção. A primeira 
é a. dos casados. 

Vamos elevar a dous terços o numero de 
casados. 

Podemos assegurar que é excesivo, porque 
o. mesmo recenseamento mostra. quanto es
casseia o casamento entre nós; e é este um 
ponto para chamar a attenção dos legisla
dores e philantropos. A estatística demons
trou que o numero de solteiros é fora de 
toda proporção; mas concedemos que dous 
terços são casados. 

Dos 169.386 que restam, muitos haverá 
qtie nada possuem e de quem o adaptado 
terá só a protecção pessoal. Ainda assim, fi
carão 100. 000 babitan tes a quem esta lei póde 
aproveitar, e basta que um só delles apro
veite para que não se priye a sociedade desse 
beneficio. Se a. razão por que se exige 50 
a.nnos é para. que possa o adaptado ser o 
maior, este com a emenda pMe tambem ser 
adoptado. Quanto ao menor não ha duvida. 

Uma observação que ouvi em apar~e do 
meu illustrado amigo Oliveira Figueiredo, é 
qué se deseja evitar a complicação de filhos 
legítimos e adoptivos. Respondo que o pro
jecto do Codigo exclue do "direito de adopção 
aquelle que tiver descendentes ainda que 

. simplesmente concebidos. A complicação al
ludida não póde ser frequente, quando se 
queira classificar o facto como complicação. 

O projecto nada dispõe com relação ao 
ascendente que ainda possa ter o adoptante. 
Em tal caso ha necessidade do consentimento 
delle Y 

Notaveis jurisconsultos opinam afflrmati-
vamente. · 

Receiam que se recorram a adopção expres
samente para prejudicar o·descendeute. 

Sujeito esta ob~ervação ao illustraclo autor 
do projecto, que, decerto a. ella attenderá 
se a. julgar procedente. · 

Vou terminar com . o que talvez se con
sidere digressão: será mui curta. 

Leio em Borges Carneiro que « os a.dopti
vos nos Estados hereditarios são exclultlos 
da successão da. corôa.» 

Não era assim anteriormente ; e os mem
bros da Commissão conhecem a be!Ja pagina.

Vol, V 

de Tacito, por occasião da adopção de Pisson 
pelo imperador Galba, a qual aliás trouxe 
o infortunio de- ambos. 

O que pretendo notar numa assemblé[(. 
de republicanos, -que me fazem a. honra de 
ouvir, é que, quando mesmo fosse o caso 
de regular no codigo civil esta questão de 
successão, . não havia que temer a figurada. 
hypothese. Na Repuhlica não ha. adópção 
para cargos e dignidades. (Muito bem). 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
- Sr. Presidente, deixando aos mais com
petentes a analyse em globo do systema 
seguido pelo projecto, na parte em discussão, 
venho limitar minhas breves considerações 
sohre a materia de alg-amas emendas, que 
otTereci a determinados artigos dessa mesma 
parte. 

Antes de entrar na. sua defesa,. ouso so
licitar do nobre autor do projecto e do. 
honrado relator do parecer, esclarecimento 
que dissipe a antinomia, que me parece 
existir entre dous artigos daquelle. 

Refiro-me ao disposto no n. 4 do art. 311, 
que genericamente, permitte á mulher ca
sada, mediante licença do marido, acceitaJO 
o cargo de tutora. 

Essa faculdade, nos termos em que está 
concedida, comprehcmde todas as mulheres 
casa.das, qualquer que seja o regimem do 
casamento. 

Entretanto, o art. 504 n. I prohibe a 
tutela ás pessoas que não tiverem a livre 
administração de seus bens. 

Ora, é incontestavel que a auctorisação 
dada pelo marido á. mulher meeira para 
aceitar o cargo de tutora, · não implica da,r 
a esta a administração dos bens do casal. 

Convém, pois, indagar si o disposto no 
art. 311, n. 4, se applica á mulher casada, 
sem distincção resultante do regímen 
adaptado para os bens ; ou si o disposto no 
art. 504 n. 1, que véda a. tutela a quem 
não tem a. livre dispQSiçã.o de seus bens, 
constituà uma. excepção ao n. 4 do art. 311. 

Si é uma exepção, convém que fique isso 
bem explicito para ·serem evitados emba
raços, resultantes da vaidade de futuras 
interpretações. . 

E' necessario estabelecer-se precisamente 
que só a mulher casada pelo regimen da 
separação de bens, póde ser nomeada. tutora, 
consentinrlo o mariilo. 

'Feita esta observação, que me parece 
opportuna, passo a examinar as emendas por 
mim o:ft'erecidas. 

O art. 499 n. 1°~ permitte a avó, em 
dadas circumstancias, ter a tutela do neto,
comtanto que não seja binaba. 

Essa. restricção imposta a capacidade da. 
avó para exercer tal tutela, me parece dis-

25 
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cordaote rla ampla faculdade dada p~ra 
io-ual fim ás outras mulheres casadas, obt1<la 
aº acquiescencia dos maridos. 

Porque est,\ exc~pção para. com a avó? 
Não me parece justificada. 

E' verda•le que o projecto, no art. 482 
retira o patrio poder• á mãe binuba. E' 
igualmente certo que a Ord. L. 4°, Tit. 102 
prohibe tanto a mãe coma á avó, que passam 
a outras nupcias, o exercício da tutela do 
filho, ou do neto. 

Esta ultima consideração não tem valor, 
uma vez que esta.mos cogitando de reformar 
a lei civil, e que o projecto, em partes 
mais importantes, grandes alterações tem 
admittitlo ,i. referida ordenação e tL outras. 

A prohibição feita á mãe binuba não deve 
influir a respeito <la avó, porque não militam 
as; mesmas razões em relação a uma e a 
outra. 

A mãe binuba esta sujeita á influencia 
110 marido, o qual, como padrasto, não ser(L 
um bom defensor dos direitos do enteado 
o nem zelador de sua e-ducação, tanto mais 
quanto poderá se deixar dominar por mal 
entendido amor paterno, prejudicando o 
enteado em proveito do filho. 

Mns, taes receios me parecem sem funda
mento em referencia ao marido da avó. 
As relações do parentesco por al!lnidade são 
mais afastados, e o confiicto dos interesses 
estre sau fllho e o neto de sua mulher 
menos provavel. 

Penso, pois, que nada justifica a inoapa
citlade da avó casada para tutora de seo 
neto, quando o art. 3ll n. 4°, reconhece 
a capacidade para o cargo em geral as 

· mulheres casadas. 
Por estas razões proponho que sejam eli

minados do art. 499 n. 1°, as palavras 
<< sí não fôr binubt\ ». 

Esse mesmo art. 499, estabeltlcendo a 
gradação de parentesco para a nomeação 
de tutores dotivos, dá no n. 2° preferencia 
ao tio do tutelado sobre o irmão deste, 
o qual fica para o n. 3°. 

Não lobrigo a menor conveniencia para 
semelhante preferencia. A Ord. L. 4, T. 
102 manda preferir os parentes de gráo 
mais proximo. Por ella, pois, o irmão do 
menor é chamado á tutela antes do tio. 

O Codigo Italiano, art. 252: o Fra.ncez, 
art. 408; o Portuguez, art. 207, e outros 
mais dão igualmente preferencia ao parente 
mais proximo, caso em que &e acha o irmão, 
em relação ao tio. 

Nem, pois, o direito vigente, nem o das 
nações cultas, e nem razões de ordem moral 

.justificam a preferencia dada pelo projecto 
ao tio, sobre o iPmão do meuor. 

Nestas condicôes proponho que o n. 2° do 
art, 499 p(l,sse a ser 3" e este a ser 2°. 

. ~ ~,,(, 
\ . 

Dispõe o art. 510 - « si os immoveis não 
valerem o patrimonio do menor, deverá o 
tutor refo1·çar a hypotheca com caução real 
ou fidejussoria.» 

Proponho que a osso artigo se accrescen
tem as palavras - « salvo si não poder fazer 
e fôr de reconhecida idoneidade >, 

O projeeto, si bem que de um modo in- .. 
directo, uão permitte que seja tutor quem 
não tenha bens sufficientes para garantir os 
do menor, e no art. 51 l estabelece severa
mente a responsabilidade do juiz pela insol-. 
vabilidade do tutor. 

Assim, pois, o tutor, que não tiver in_i· 
movois para dar cm hypotheca, ou moveis 
pa.ra empenhar, ou não encontrar fiador, não 
podera exercor a tutella, e, si a exercer, o 
seu fiador sera o juiz, que o houver nomeado; 

E' uma exigencia muito gravo, e que trara 
grandes difflculdades para o futuro. . _ 

E' pl'eciso desconhecer as nossas condrçoes 
para crêr que haja facilidade na nomeação 
do tutor com taes exigencias. 

o projecto difficulta a fiança, a fi.dejussoria, 
desde que exige para ella o eo11hccimento da 
mulher casada. 

Já por sí a fiança é difficil ; com esta clasula 
mais clifficil se tórna. 

o juiz, atlerrado pela rasponsabilidade que · 
o espera, não se animarú, a nomear tutor, a 
quem não podendo dar garantia de hypotheca 
ou de penhor, não encontrar fiador idon~o. 
D'ahi, a consequencia de ficarem mm~ 
menores sem tutores, mesmo na sua pl'opr1a 
familia. O summo rigor será o summo pre
iuizo do menor. Não é de bom conselho des
attender a estas difilculdades. 

O Codigo Allemão, art. 18i4, é mais, pre, 
vidente e cauteloso. Elle deixa ao Tribunal 
da tutela a fo.culdade de exigir a garantia 
do tutor quando o entender conveniente. 

Não penso que devamos ir tão longe, isto 
é, deixar que a exigencia ela garantia seja 
excepção e não regra ; mas penso que a 
excepção do dispensa da ga1•antia é indis
pensa vel. 

0.lfereci mais uma emenda por não ter 
ainda lido as emendas o1ferecidas pelo illus
trado relator do parecer, entre as quaes on· 
contro uma identica á que otrereci, e por 
este motivo retiro. E' a que ma.nua eliminar 
os ns. 4° e 5°- do art. 486, os que obrigam 
a prestação de alimento o sogro e a sogra, o 
genro e a nora. 

Estd. bem bem visto que estes numeros se 
reportam 11. obrigação depois de roto o vinculo 
conjugal de que resultou o parentesco, por
quanto, na vigencia do casamento o sogTo e 
a,sog-ra, o genro ou nora são obrigados :l pres
tação de alimentos como esposos do parente 
coosanguineo. 

. ; 
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Rôto o vinculo. não sei por que ordem de 
interesses ha de subsistir a obrigação de 
pr~star alimentos ao que não é mais pa
rente. E' verdade quJ o art. 417 do projecto 
conserva. o parentesco por a.fflnitla.de na 
linha racta. Suppunha eu, porém, que o fiz 
para manter o impedimento do casamento 
em qualquer tempo, de quo trata o art. 226 
n. 2°- . Para outro qualquer e.tfoito não 
alcanço razão jurídica. 

São estas as observações que o.tfereço 
á consideração da honrada Commissão, ao no
bre autot• do projecto e ao ilustrado relator 
do parecer. 
· (ilfuito bem ; muito bem.) 

O Sr. Presi<.leute-Vae se pro
der á votação de algumas ma.lerias adiadas . 

E' de novo adiada, por falta de maioria 
absoluta de votos, a emenda do St. Andrade 
Figueira, supprimindo o art. 165 do pro
jecto. 

E' submettida a votos e approvada a se
guinte emenda substitutiva do Sr. Andrade 
Figueira ao art. 19t, iicando projudicado o 
arlign: 

« As pessoas jueidic1s de qualquet• cate
goria, relativamente aos seus direitos e 
obrigações estão sujeitas aos etfeitos da 
1)rescripção e podem igualmente invocai-a 
sempre que lhes aproveitar.-Ancfraclo Fi, 
gueira». 

Vou submetter a votos este substitutivo, 
sem prejuizo de algumas emendas, que pos
srm see apresentadas aos paragraphos delle 
constantes. ' 

E' approvada por 11 votos a emenda do 
Sr. Figueira. 

Po3ta a votos a emenda do Sr Oliveira. 
Figueiredo, mandando eliminar a segunda 
parte do§ 3° dessa. mesma emenda do Sr. An -
drade Figueira, é approvada. 

Posta a ,·otcs a emenda do Rr. Solidonio 
Leite, ao n. 6 do art. 212, o Sr. Presidente 
á declara ficar adiada a votação por não ter a 
emenda obtido maioria abs0luta. 

Posta a votos a emenda supressiva do 
Sr. Figueira, ao n. 9 do mesmo art. 212, o 
Sr. Presidente declar::i. igualmente adiada a 
votação por não ter a emenda obtido lll!!.ioria 
absoluta de voto.;i, 

O Sr. Alf"redo Pinto (pela ordem) 
-S1•. Presidente, pederia a V. Ex: . licença 
para fazer uma observação a 1•espeito das 
nossas votações. 

Parece-me que o Regimento obriga a 
maioria absoluta para que sejam iniciadas 
as votações; desde o momento, porém, que 
uma emenda tenha maioria relativa, con
sidera-se a approvada. 

Não ha necessidade de maioria absoluta. 
Fui relator do Regimento e este foi o meu 
pensamento. 

O Sr. Pt•esident.e-Jã. deliberàmos 
que é preciso maioria absoluta para appro. 
vação ou rejeição das emendas. 

O Sr. 1:-~residente-Aos arts. 206 somos uma Commissão da Camara. e a 
até 20::l o Sr. conselheiro Andrade l!'igueira Commissão approva pela maioria absoluta e 
apresentou um sub:;titutivo, consubstanciando não pela maioria dos presentes. _ 
estes artigos em um só com trcs paragra-. A Com missão de Re<lacção está em difll-
phos · culdades para redigir o projecto, porque 

O substitutivo é o s-Jguinte: estão adJiadas varias emendas. 
« Art. A interrupção da prescripçtío feita Vou por em votação uma outra emenda 

por um dos crellores não aproveita aos ou- que ficou adiada. 
tros; assim como a interrupção feita a de- E' a emenda do relator, ao art. 216, tendo 
veioi• ou herdeiro commum não prejudica ficado adiada a segunda parte, que inclua 
ao3 demais co-l'óos. entre as que prescrevem em cinco annos as 

dividas passivas dos Estados ou municípios. 
§ l. 0 A interrupção, porém, feita por um Houve divergencia, ententendo alguns que 

dos credores solido.rios aproveita aos outros; era inconstitucional a emenda. 
assim como a interrupção feita a devedot' Foi approvada a emenda. Terminada a 
solidaria prejudica aos demais e a seus her- votação, continúa a discussão do parecer do 
deiros. SI'. Monja~dim. 

§ 2. 0 , A interrupção feita a um dos her- o Sr. Bandeira de l\'.Cello vem 
deiros do devedor solidaria não prejudica aos justificar · uma emeu<la suppressiva do 
outros herdeiros ou devedores sinão tratan- art. 427 do _projecto. 
do-se de direitos e obrigações indivisíveis. Dispõe este artigo que a acção de que trata. 

§ 3. 0 A interrupção em relação ao deve- o nrt. 425, isto é, o direito que tem o ma
dor principal prejudica ao füidor, e recipro, rido, pri vativam@ te, do contestar a le{fiti
camente, a interrupção feita om relação a midade do3 filhos nascidos de sua mulner, 
este prt>judica ao devedo1• principal. - An- um:1 Yez iniciada, pasFa aos berdoiros do 
drade .Figuei1w), mai·ido, 
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Pensa que ha uma incoherencia. S1 a 
acção é personalíssima, porque ra:ião com a 
morte dó autor ficam os herdeiros com esse 
direito 1 

Vir qualquer discutir uma acçâo destas é 
levantar um acervo de calumnias e indigni
dades 

Portanto, que se dê ao marido privativa
mente esta acção, comprehende-se, desde 
que se trata de salvar sua honra, mas, que 

· se a dê a qualquer herdeiro do marido e tão 
sómente por votar a acção iniciada, não é 
justo. . 

Cita o orador a hypothese de ter o marido 
iniciado e abandonado depois a acção. Pois 
se ha de dar, pergunta o orador, a seas her
deiros o direito de proseguir nesta acção 
que lhe é personalíssima, quando elle proprio 
a abandonou i 

Não fará considerações philosophicas e 
moraes sobre o caso; limita-se a o:fferecer 
uma emenda suppressiva deste artigo. 
(Muito bem.) 

Qualquer das questões de que se vae oc
cupar é de extrema gravidade; são mesmo as 
mais graves _do direito civil, e não só do di
reito civil constituído, como do direito civil 
constituendo. 

Primeiro ponto - O projecto consagra vir
tualmente, expressamente, a legitimação, 
quer por subsequente matrimonio, quer por 
acto do pae ou mãe, pelos progenitores, o 
reconhecimento dos filhos adulterinos, inces
tuosos, que elle denomina espurios. 

Elle não fez, é verdade, esta inclusão ; mas1 
o orador faz, porque elle distingue clara
mente os filhos illegitimos em filhos simples
mente naturaes e filhos espurios. • 

Ora, jogando com as noções conhecidas, 
essas duas especies não podem estar compre
hendidas _sinão na denominação de filhos 
espurios. 

Vós sabeis,diz o orador, que esta questão foi 
julgada pelo direito canomico em sentido 
diametralmente opposto. 

O direito canomico deu ao sacramento, que 
santificava a união da familia, tanta força 

o sr. Andrade Figueira ("') que fez reputar como ligitimos, os filhos assim 
- Diz que compareceu á reunião de hoje para havidos - tanta eSt vis sa_cramenti ut qui 
responder ao honrado preopinante, cujo nome anti Siint geniti legitimi habeantur. 
pede licença para declarar, o Sr. Coelho Fundªdo nesta decretal, 0 jurisconsulto 
Rodrigues, sobre a impugnação que s. Ex. allemãoBoemero,pretendeudesviardellaque, 
fez ás criticas relativas á lei · do casamento assim como " sacramento, symbolisando O 
civil. casamento catholico, tinha tanta força para 

Sente que S. Ex. não se ache presente. leg-itimar as uniões illegitimas, cessando o 
Todavia para que não se encerre a dis- impedimento, dos proprws adulteras, que 

tinham concebido os filhos em estado de 
cussão desta parte do projecto, sem algumas adulterio, para legitimar as uniões dos in
observações de sua parte, vae aventurar 
algumas considerações, sobre tres pontos, ce;tuosos, dos que tinham praticado igual 

, t peccado, por que razão diz elle, cessado o 
com que não pode absolu amente concordar. impedimento e legitimada a união, não ha 

Pela simples enumeração deates tres pon- de o beneficio se estender aos filhos que são 
tos, verão os nobres membros da Commissão inoocentes '/ Em vista desta observação o 
que elles são de extrema gravidade. 

O primeiro, refere se á legitimação dos can~onista allemâo co~servou o tom. interro-
filhos adulterinos e mcestuosos, quer por gativo, nasceu ª doutrrna dfl que,_ assim como 
subsequente mat11imonio, quer pelo reconhe- :l_~ adulteras, ~ssando O i,:nped1mento, _po
eiment.o do pae, meios que o projecto cousa- · iam casai:, ª8SJm ~ambe~ os ~lhos ~avidos 
gra expreEisamonte. do ~dulterio, ntJ. existenc1a do impedimento, 

O segundo, refere-se á investigação da pa- podiam gozar do mesmo favor, co~o os paes, 
ternidade, para forçar os paes a reconhecer porqueª força do sacramento era igual para 
os filhos naturaes ; e o terceiro, refere-se ao os dous casos_. . . .. 
systema adaptado pela lei de 2 de setembro Estª doutrma seduzm mmtos espmtos,_ e 
de 1847 para o fim de reconhecer a paterni- d~ve confessar.que tambem ao orador, nao 
dade n~tm•al. so pela auctoridade de B?emero, ma~, tam-

Sobre todos estes pontos, o projecto em bem pel'.'1- de ~ell_o Fr_eire, que ,foi o seu 
discussão faz innovações tão profündas na c~mpend1? ~e direi!0 _civil, e que e sem du
legii,Jação que O orador, paladino, como O vida o prmc1_pe dos Juri~consultos ~or~ug_u~
illustre autor do projecto O intitulou, da zes, e honraria sem du v1~a as lettras Jur1d1-
legislação actual, no que ella tem de conve- cas de qualquer outra naçao onde a~parecesse. 
niente, não póde deixar de levantar a sua Elle consagrou uma gran~e e lummosa nota 
voz cm defeza. dessa legislação. para sustentar esta dol!trina. 

Abraçou-a pelas razoes que elle d4., mas, 
com o correr do tempo reflectiu e achou o 
que costuma. achar nestas cousas, que a Igreja 

(*) Este discurso não foi revisto peloorâ.dor. é mestra mais correcta que todas as opiniões· 
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que appare<;am, e · está convencido de que Não. 
taea filhos não pódem nem devem ser legi.ti- Os factos praticados, emquanto subsiste o 
mados, como quer o projecto. impedimento, não podem ser descurados pelo 

Primeiro que tudo, é preciso afastar essa legislador. E' o ponto de vista jurídico e é 
susceptibilidade doentia, commum á. ra<;a sob esse ponto (lUe a igreja. decidiu correcta-
latina e especialmente á brazileira. mente a questão 

Desde que os filhos não tiveram culpa, e os No ponto de vista moral, sobretudo, é que 
paes podem casar, dizem, por que não podem esta doutrina devia ser inventada, se ella. 
ser legitimadosi · não existisse, porque em verdade, reconhecer 

E assim entende-se qÚe é uma cruelda- o fructo do adulterio, a infracção de todas as 
des, que é atroz não extender aos filhos a leis mora.as e divinas é animar estes actos, 
legitima<;ão pelo casamento posterior do;J as passo que negar-lhe todo o effeito é des
paes. animar os delinquentes para tirar-lhes, ~ 

Em segundo Jogar, -póde-se invocar em probabilidade de legitimai' aquillo que a. lei 
apoio desta opinião os a.restos dos tribunaes, declarou essencialmente nullo. E', portanto, 
q"ue são muito contradictorios, porque, se- muito mais correctivo dos costumes publicos, 
-guindo uma corrente de opinião, vigorou a muito mais moral do que a doutrina opposta, 
doutrina do·puro direito economico e depois que conduz á relaxa<;ão. 
uma outra; a do reconhecimento, segundo a o SR. BANDEIRA. DE MELL0 - Não deve 
doutrina de Boemero. permittir O casamento. 

Vai, porém, collocar as cousas no terreno 
em que o legislador deve collocal-as quanto O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Desde que, 
ao rigor de direito e depois sob 0 ponto de cessa o impedimento, não vê motivo para 
vista moral e social. prohibir, mas do que trata é dos effeitos em 
, No primeiro ponto de vista, a igreja sus- rela<;ão aos fllhos. V. Ex. proponha uma 

tentou opinião verdadeira : embora cessando emenda prohibindo o casamento; estas cousas 
o impedimento, nem por isto se póde reco- o orador não pfopõe. 
nhecer e legitimar um fücto altamente pec- Socialmente considerada a questão, ainda é 
caminoso, como foram as relações que os cón- digna da maior recommendação a decisão da 
juges tiveram quando existia o impedi- igreja, porque se· estes impedimentos, por 
mento. Este pode cessar, e com elle a im- ella chalJ}ados derimentes, teem tal força que 
possibilidade que os conjugas tinham de con- impedem uniões, por motivo religioso, social 
trahir nupcias; mas a questão de direito é a e mol'al, está claro que a sua violação fia- , 
posição dos filhos havidos emquanto subsistia grante não póJe ser reconhecida pelo legis-
o impedilJ?-ento. l_!tdor e n~~a mais flagrant~ do que reconhe<?8r 

A igreJa. reconheceu bem que alies não como leg1t1mos fllhos haVIdos em adulter10. 
podiam ser reconhecidos, porque, em regra As considerações moraes devem prepon• 
de direito, nad_a mais contradictorio do que. derar nas questões sociaes, pol'que a sociedade 
reconhecer o vmculo como santo e reconhecer só tem a lucrar em manter a moralidade nas 
a santidade do filho adulterino nascido com famílias, com todo o rigor. 
desprezo del!t,. A posição dos conjugas é di- Portanto, volta â. doutrina da igreja, a 
ver~a. Os filh_os havidos quando existia o im- qual já voltou ha muito tempo e entende 
pedunento na.o podem gozar do beneficio, que é preciso separar a posição dos conjugas 
porqu~ foram _gerad~s, foram concebidos sob da posi<;ão dos filhos que nascerem em estado 
o reg1me11 do 1m~ed1mento. de impedimento. 

Isto leva o legislador a reconhecer que __ é O nosso direito-diz o orador- a seme-
impossivel nascer de semelhante umao lhante respeito, não variou, porque a nossa. 
aquelle filho, a me_nos que não se queira de- ordenação, não trat,~ndo da especie, fez remís
clarar que a santidade do casamento é uma são do direito canonico, como era praticado 
burla. pela igreja e como era. observado em Portu-

_Quanto ao incesto, ainda é mais rigorosa. gual. 
Nao sómente ha casos em que a Jei não póde Quanto á. praxe, já disse que ella tem va
c~nc~ber este facto, como, em relação á si- riado; mas que a opinião antiga da igreja 
tuaçao moral, _1~or 1!1enos culpa que haja, prevaleceu emquanto houve costumes; depois 
!epl_!gna a .. leg_1timaçao, como nos till).os de que estes começaram a relaxar, tem havido 
1rmfJ.O com 1rmao,. ~e ascendente com desceu- um ou outro julgado, admittindo a successão 
dente e até de rehg12s0s professos. _ dos filhos adulterinos na bypothese de que 

,Isto é um facto tão absurdo que, na.o se trata. Mas uma vez quo se intenta formar 
pode con~eber. que o filho nascido, gerado lei nova, em vez de legalisar ãsta praxe, como 
sob este impedimento absoluto, possa vir a o project(,) propõe, é melhor restabeiece1• a 
ser reconhecido i;ó p:irque cessou. o impedi- verdadeira doutrina e dar ao casamento a 
manto, santidade que lhe é devida, 
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Passará a tratai• do segundo ponto que é a 
legitimação dos filhos naluraes . 

o Projecio não só alarga a !ôrma de legi· 
timação dos filhos simplesmente naturaes e 
até incestuosos e adulterinos, como ta.mbem 
restabelece, em varias bypothescs, a acção 
d,\ investigação da paternidade. 

Sabeis o que estabelecia o nosso antigo di· 
reito portuguez; elle considerava duas elas· 
ses-os plebeus e os nobres. Em relação ao 
nobre prohibia que os filhos naturaes herdas
Eem, porque era preciso manter a. aristo
cracia em toda a pureza da sua linhagem; 
ao commum do povo. aos plebeus, com uma 
largueza, de que não ha exemplo ei:n 1?enhut?a 
outra legislação da Europa, perm1tt1a a m
vcstigação da. paternidade, assim coma o re
conhecimento dos filhos naturaes. 

Proclamada a nossa independencin, que 
extinguiu esta distincção entre nobres e ple
beus, entrou-se em duvida sobre o que devia 
prevalecer, se a prohibição ao uobre de não 
legilimar os filhos naturaes, tornando essa 
disposição a todos ou se, ao contrario, fuzer 
vigorar os direitos dos plebeus, isto é, n!l
investigação da paternidade e do reconheci
mento feito por elles da filiação natural. 
Este é um dos pontos de que trata e tlesejaria 
que esti vess~ presente ? Sr. Dr .. Coelho R_?
drigucs. Como não esta, mas veio a quesfa.-0 
a ta lho de foice, não pódo deixar de occup~r
se delfa. 

Foram divergentes as decisões dos tribuaaes, 
até que, afinal, entendeu o legislador br'.'-
sileiro e, entendeu muito bem, que devia 
intel'Vir p1ra restabelecer o pt·incipio da 
igualdade, firmado na Constituição, que tinha 
acabado com essa distincção das duas classes 
de nobres e plebeus e então dispoz no art. l 0 , 

desta lei de 2 de setembro de 1847, que o 
mesmo direito applicavel aos plebeus seria 
applicavel aos nobres, isto é, haveria. igual
dade e observar-se-ia o mesmo direito. Porém, 
ao mesmo tempo, muito sabiamente, quiz 
corrigir a amplitude que pelo direito por
tuguez tinham os filhos dos nobres de 
fazerem reconhecer a sua filiação natural, 
investigando a paternidade e então ella 
estabeleceu que a paternidade dependeria 
essencialmente do reconhecimento do pae, 
por uma fórma solemne, por escriptura 
publica ou por testamento e que sempre 
que se tratasse de successão de filho natural, 
em c()ncmrencia com filhos legi ti mos nascidos 
de um consorcio que o pae viesse a contrahir, 
este reconhecimento del'ia ser feito por 
escriptura publica, anterior ao casamento do 
pae. 

Ora, o illustre preopinante, a quem res
ponde, achou mil arguições a. fazer a esta 

· lei, 

Não tomaria a defesa da lei, se tratasse de 
constituil-a de novo; mas uma vez feita, e 
que está hoje nos costum:is do povo, a de
fende bravamente. 

A primeira censura que S. Ex. fez foi um 
desconhecimento completo dos intuitos do le
gislador r,ortuguei, fazen<!o distincção entre 
nobres e plebeus. . . . 

Se o illustre censor qmzesso ser mais Justo 
devia reconhecer que nenhum daquelles le
gisladores admittiu esta acção indefinid,1 dos 
filhos naturacs fazernm reconhecer a sua fili
ação pelospae~, ·por todos os meios: teste
munha.s, confissão, escripto, etc., de qué o 
Projccto falla e havia de reconhecer que, 
quanto aos nobres, como era preciso manter 
a pureza dessa linhagem; a lei não podia es
tabelecer senão o que estabelecau. 

A segu~da acllusação que S. Ex. ftiz é que 
não menos barbara foi a lei de 2 de setembro 
de 1847, igualando classes que já a Consti
tuição t inha igualado. 

S. Ex. suppõe que, pelo facto da Consti
tuição ter dito que a communhão brnzileira 
formaria uma só nacionalidade, sem distincção 
de classes, com perfeita igualdade de direito, 
que isto tudo er,1 sufficiente para revogar 
toda a legislação portugueza, que assenh\fa 
sobre a organisação social, a. qual pres~p
pnnha a Nação dividida cm tres braços d1s
tincto : clero,nobreza, e povo, cada qual com 
seus direitos, regalias e privilcgios. 

E' um modo muito singular este de argu
mentar, sobretudo para um jm•iscousulto 
tão distincto e que deve conhecer a legislação 
portu,,.ueza adaptada entre nó3, ainda hoje 
obser~at.la e muito sabiamente concebida. 

A l<>gislação portagueza dfapõe, ell_! mais 
de um tracto expresso, que a revogaçao das 
leis não se faz pol' modo gm·al. 

Os reis, que tinham a faculdade planaria 
de revogar e alterar as leis, diiia.m:. quaes
quer que sejam os termos genericos de que 
nos sirvamos nos alvarás, mercês, etc. e 
quaesquer actos de autoridade real, não re
vogarão uma ordem ou lei anterior, sem 
que haja ravo.gação expressa e individual. 

Este era - diz o orador - o nosso direito 
civil, que só tinha uma restric,;ão: era o 
desuso, a abnegação pelo desuso, para, entrar 
o direito popular que, em PortuguaJ, teve 
uma larga parte na formação do direito 
civil e que esta Commissão desprezou, porque 
estabeleceu que a lei só seria revogada por 
acto e:xpres,o. 

Assim sendo; sendo este o pl'incipio, está 
claro que a ordem permittia aos filhos dos 
plebeus a investigação da paternidade e n 
vedara aos dos nobres; está claro que essa 
ordenação não se poderia considerar revo
gada, sinão havendo uma lei expressa nesse 
sentido. 
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O nobre p1•eopinante devia saber que 
theses constituicionaes não podem ultrap:.tS· 
sa.r o circulo das leis constitucionae3. 

A constitnicção estabelece thgses geraes 
que têm effeitos políticos immediatos quanto 
a organisação dos poderes publicos, ás rela.
ções para com subditos mas não podem re
volucionar a legislação e,tabccida. e.m tem
po anterior sob outro regímen de outros 
meios e com outros intuitos. 

Se fosse pJssivcl dar á constitui1,ão este 
effeito, a constituição seria uma fatalidade, 
uma desgraça p:1ra quàlqner paiz, seria des
organisar tudo. 

Uma lei politica esbbelece a these, de 
accordo com a q,1 al se deve por a legis
lação, mas uma lei política não póde an
nullar toda a legislação civil, de criminal 
e administrativa.. 

Isto seria uma anarchia. 
A Constituicção de 2·1de fevereiro esta

belece que o anonymato de imprensa, fiüa 
abolido, entretanto o anonymato ahi existe. 

A lei criminal e.;;talieleceu é verdade 
que todos seriam respoosaveis pelas suas 
opiniões, otc; mas emlim estabeleceu o ano
nymato, pois ainda hoje todo o mundo 
escrave sem assignar os s~us artigos. 

Sr. JULIO DOS SA~T0S ~ A Constiluição 
diz r,mlmente qe ficam revogadas tod ,s as 
leis em contrario. 

Sr. ANDRADE FIGUEIRA-Leis politicas, por 
que as civis dependem de ser post,,s de ae
cordo com a Comtituição. 

A Constituição não pà'.'le ter o effeito de 
revogar tudo. 

V. Ex. como juiz, julgando um feito 
criminal, tendo por fundamento um es
cripto não assignado, que fazia ~ Havia de 
regular-se pela lei criminal, quo não está 
de accôrdo com a Constituição, nesse p:>nto, 
ou então não julgaria o pleito, o que 
não é possi ve l • 

Poderia multi plicar os exemplos, poderia 
citar outras theses da Constituição ; por 
exemY-lo, a relativa ás minas. 

A Constituição diz expressamente que as 
minas pertencem ao propriétario do · solo . 
· A legislação anterior dizia o contrario : 

dava isto como , direito imminente do Es-
tado. -

Pt>is bem, a Constituição revogou em 
principio, mas não revogou de facto. 

E o proprio governo, embaraçado como 
se tem visto, por causa das consultas, 
tomou a resolução de dizer que esta these 
ficaria para depois ; que uma lei ordinaria 
lhe daria desenvolvimento. 

O governo não podia dizer outra couza, 

.\ 

o JuLio nos SAN'l'JS dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ella entendeu 

que tudo se devia org·ànisae ele respente, 
como ella se fez - mal ; já se passararn 12 
annos, e n::da ha feito. E' muito cliflicil. 

Em todo caso, é este o ponto capital, esta 
accentuado no nosso direito o o peoject1J, na 
parte jâ. votada,, diz que as leis civis não são 
revogaveis sinão por declaração expressa do 
legislador. Não é por iuducções e por theses 
constitucionaes vagas ; não é faze ndo hboi:I. 
raza com principias constitucionaes que se 
póç!e reger o paiz. 

O SR. JuLro DJS SANros - Estou de ac
cordo ; mas, 'a Constituição não contém este 
principio . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Não póde 
deixar de conter. 

O illustre preopinante, a q uGm, sem 
querer, vae respondendo, porque d,1sejavt1, 
dizer estas cousac, na presença delle, accres · 
centou que esta lei foi cruel, porque deu ao 
criminoso pl'ogenitor, responsavel pela falta. 
de ter um filho natural, exclusivamente, a fa
culdade de rep::i.ra.r esta f&lta, reconhec;mdo 
o fllho; qu} isto era uma deshumaniJadé, 
uma legislação barbara qne destoava dos 
principias de caddade, de moralidade e dos 
prit1cipios reguladores do direito civil. 

Ora, t sm de oppóe ao illustre preopinante 
mais umas considerações a semelhante res
peito, e ellas serão outras tantas objecções 
contra a parte do p1•ojeeto, que comagra a 
medida. 

A primeira é que, para o orador, é sus
peita toda lei que pretende ter mais amor 
pa.ternal, do que, pelas leis naturaes, deve 
ter o pae. Para o orador é suspeito todo zelo 
que quer substituir e suppprimir o senti
mento · natural no coração humano e, sobre
tudo, quando este sentimento póle ser 
explorado, miseravelmente, como costuma 
ser, sempre que o legislador facilita esta 
prova artificial. 

Si o individuo tom a infelicidade de ter 
!ilhos naturaes e não os reconhece por qual
quer motivo, não comprehende como o legis
lador póde ter mais amor p'l.lerno do·que este 
homem, como ó que a lei ha de se substituir 
a este caso individual, em que sem egoísmo, 
sem delicto, deixa-se de reconhecer o ilfüo. 

Quer-se ~ubstituir a todas casas consiLle
ro.ções, até muitas vez-3s em benencio dos 
proprios filhos, para impôr uma paternidade 
que o individuo não quiz r econhecer por 
motivos muítas vezes de delicadeza para 
comsigo, para com o filho e para com a 
propria mãe ! 

Em segundo logar, a lei não é cruel, como 
S. Ex. suppõe, negando toda e qualquer acção 
ao filho. · 
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Elia tratou muito claramente em seu 
art. 2°, do reconhecimento indispensa-vel 
para que o filho natural, uma vez reconhe
cido, concorresse á herança paterna com os 
legítimos e, no art. 3°, tornou dependente 
este reconheciment1> de meios solemnes, 
de prova por escriptura ou testamento. 
(Apartes). 

Ora, diz o orador - a nossa doutrina tem 
acceitado que, quanto a este dever rigoroso 
de alimento, o filho o peça ao pae ; e tanto 
basta, porque, segundo as idéas modernas, 
o filho nat,ural, collocado em condições de 
ganhar a vida, tem sido attendido tanto 
quanto póde -ser o legitimo, porque em geral, 
entre nós, onde não ha grandes fortunas, o 
chefe de familia, que tem consegui40 educar 
e collocar o filho, tem feito bastante. 

Portanto, a lei não é tão egoista, 
Mas, nas cousas humanas, é preciso vêr os 

prós e os contras. Não ha duvida que certos 
paes podem não reconhecer os filhos, a res
peito dos quaes, tem provas de que lhes per
tencem,- e a pratica mostra que esses füctos 
se dão e com mais frequencia, do que po
derá parecer ; mas, a lei tinha de pesar os 
dous systemas : o da investigação da pater
nidade por parte dos filhos, e o outro sys
tema novo, introduzido em França, onde os 
filhos naturaes são tratados com muito des
favor, -além da desconsideração que a soeie
dade lhes vota. 

O legislador entendeu que a experiencia 
do passado já era bastante para fazer arri
pia_r · carreira em um systema de prova in-
detinido de filiação. · . · 

Especulações abundavam; pessoas que 
nunca se conheceram eram proclamadas paes 
pelos tribunaes, com provas solemnes, di
z~ndo que aquelle filho era de fulano e de 
sicrano e que delles tinha de herdar. 

As familias não tinham tranquillidade, no 
caso em que o marido tinha tido filhos natu
raes e queria casar•se, as familias onde elles 
se intruziam eram perturbadas e sua for
tuna delapifü1da. 

Foi em vista deste estado que o legislador 
entendeu dever arripiar carreira e abaB
~onar .ª 3:ntiga tradicção portugueza sobre a 
mvest1gação da paternidade dos filhos dos 
plebeus e voltar ao systema francez e exigir 
J?rovas e exigir então que a paternidade 
fosse reconhecida pelo pae por meio solemne, 
;para que ficassem advertidos terceiros com 
que o pae tivesse relações, as novas familias 
nas quaes quizessem casar-se e ao proprio 
tllho e a sua parentela materna. 

Ora, isso é muito mais tranquilisador, do 
que o systema que se pretende reviver 
agora, fazendo voltar parà aqui esses pro
cessos escandalosos da investigação da pa
ternidade. 

E' verdade que o projecto não consigna ent 
em sua totalidade a doutrina ; recúa, horro• 
risa.do, diante das suas consequencias. 

Assim, é que elle limita esta investigação 
aos casos que estão definidos no art. 450, o 
primeiro dos quaes é se o filho que pretende 
fazer-se reconhecer tem a posse continua do 
estado de filho natmal da pessoa cuja pa
ternidade reclama. 

Faz justiça ao illustre autor do projecto ; 
S. Ex. não mediu o alcance desta sua dispo
sição. S. Ex. é um lente muito distincto de 
uma Faculdade de Direito, é lente de direito 
comparado, tem lido essa disposição em 
muitas legislações, naturalmente achou que 
soava bem e transcreveu para aqui. 

Mas, lhe declara que com essa disposição e 
oom outra ano.Ioga, a respeito da qual não 
teve occasião de apresentar emenda; mas, que 
nem por isso mereceu a sua approvação, é 
uma porta aberta aos casamentos cland_~s
tino s. 

A disposição identica, de que falla, é essa 
prova do casamento pela fama de ter vivido 
calilado. 

Diz o projecto quando houver collisão de 
provas sobre a existencia do casamento, pre
valecerá essa fama de ter vivido na posse de 
estado. 

O Sn.. CLov1s 'BEVILAQUA - No entanto, 
isto é da Ordenação. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Mas caducou 
nesta parte, depois do Concilio Tridentino, 
V. Ex. bem o sabe. 

·o SR, CLOVIS BEVILAQUA - A ordenação 
Philippina é posterior. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já viu esta 
questão tratada em Alexandre Herculano; 
mas, elle equivoca-se gravemente. 

O que a .Ordenação pretendeu foi presumir 
a prova do casamento. 

o SR, CLOVIS Bl!lVILAQUA - E' isso. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - v. Ex. vae 

mais adiante e procura restabelecer o antigo 
costume portuguez que, adoptava estes casa
mentos como legítimos. 

Mas, não invoca a Ordenação. 
.Depois da lei de 13 de novembro de 1827, 

que mimdou observar como lei patria, o 
Concilio Tridentino, e que foi observado desde 
o principio do seculo até agora, não se póde 
presumir esses casamentos clandestinos que 
foram condemnados, pelo menos, depois da 
lei de '1827, e o Sr. Dr. Coelho Rodrigues teve 
a franqueza de reconhecer que a lei de 1827 
tornou impossível. · ' 

Estes são os nossos costumes e a disposição 
do Codigo vem abrir a porta aos casamentos 
clandestinos. 
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o SR. CLOVIS BRVILAQUA. - o projecto 
refere-se a pessoa fallecída nesse estado. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Se não se 
póde dar esse etfeito emquanto vivos, não 
sabe porque, fallecidos, não ha de ser a 
mesma cousa. 

Pela regra, não ha ninguem que não prove 
com testemunhas que estava na posse do es
tado de fl.lho. 

Esta é uma parte que precisa ser bem 
fixada; esta in~tituição do casamento deve 
ser _tratada muit_o sériamentB, porque o abuso 
se mtroduz facilmente; ·sobretudo, quando 
por elle se .chega a fortuna e o meio de prova, 
sendo testemunhal, muito facil será; uma 
pessoa poderá provar facilmente que é tida e 
havida na posse do estatlo de filho, para fa
zer-se reconhecer. 
. Segundo caso, constante do n. 2 do art. ,150 : 
quando seus paes eram casados apenas reli
giosamente. 
. -!_á se pronunciou a respeito. Essa dispo, 

siçao, bem longe de melhorar, vem peiorar a 
so~te dos filhos. O legislador não tem o di
reito de estabelecer -semelhante caso. Si o 
casamento civil é a unica fórma legitima de 
casar, todos os filhos havidos, sem essa for
malidade, não podem gozar de favor mnhum; 
são 1ilhos m.turaes como quaesquer outros. 
W ~m~ contradicção que o pr.oJecto não tem 
o d1re1_to de fo zer. Agora, se a consciencia 
do legislador remorde-se por ter sacrificado 
a ~rença da quasi totalidade da nação brazi
le1ra, adoptando imprurlentemente uma fór
rna de casamento que não. estava nos nossos 
costumes, que é repurliacla pela naç.ão e q11er 
favorecer, o meio de fazel-o não é este ....; de 
lançar o estigma sobre pessoas, que se julgam 
mais b~II! casadas, do que aquellas que se 
casam c1v1lmente. 

E' uma questão de opinião. 
Sit~_a9<"ío identica atravessou a França por 

º?casiao da revolução. E não é sem propo
s1to que traz o exemplo. 
. P?r _essa occasião, o clét·o foi proscripto e 
mst1tmu-se que o clero devia prestar Jura
mento ao poder revolucionario instí tuido em 
França. 

A parte mais notavel do clero francez não 
se prestou a isto; sómente · os a1ubiciosos se 
prestaram. 

Pois bem; a populacão que et'<• catbolica, 
nunca se importou com esse clero, não se 
cas,wa perante elle , casava-se peran te o 
clero, escurraçado pela revolução, como ani
maes ferozes, que faziam os casamentos em 
grutas. 

votada, que foi essa lei de 1792 até 1794' 
estava anarchisada, como o Brazil está. 

Aqui no Brazil não ha casamento civil que 
não tenha sido levado a Igreja e ha milha
res de ca;amentos religiosos, que não tem a 
sancção da auctoridade civil, sobretudo, em 
Minas, isto se verifica. São os filhos nascidos 
desta alliança santificada. pela Igreja, que 
o projecto pretende infamar, considerando-os 
como filhos naturaes. 

Ao contrario : os filhos do casamento civil 
é que serão reputado3 como filhos naturaes. 

Fói o que se verincou em França. 
Foi Napoleão quem, no Codigo Civil, resta

beleceu a ordem, admittindo esses casamen
tos. 

Uma providencia destas é ,indispensavel 
entre nós; é preciso que se imite • 

Se os paes, que se casam religiosamente 
tem os seus filhos como legitimas, qual o 
filho q ne lhes pedirá que os reconheça, como 
filho legitimo 1 . 

Isto não póde ser; é melhor o silencio; é 
melhor a cõndemnação 1 é melhor cliffi.cultar 
mesmo esse reconhecimento. · 

o SR. JULIO DOS SANTOS - E' um reme-· 
dio que o projecto propõe. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mais amargo 
do que o mal. 

Estes filhos, que estimam seus paes, que os 
respeitam hão de faltar-lhes em ser tidos 
como filhos naturaes, quando seus paes lhes 
affirrnam que são legitimamente casados 1 
Isto é um insulto, é um estigma! ' 

A medida lembrada pelo projecto, sobre ser 
ignobil é odiosa e impolitica. 

Ignobil porque o fllb.o vae lançar um , 
estigma sobre seus paes e sobre si proprio ; 
e impolitica porque vae lançar a si·iania nas 
familias. · 

Nfo ha ahi brazileiros 1iascidos destas 
uniões religiosas, que não ee tenham como 
filhos legitimas e como mais legítimos, do 
que aquelles que são nascidos de uniões que 
se verificam civilmente. · 

A emenda que apresenta, restabelece os 
casamentos, rivalida os outros já feitos e 
então ficará tudo sanado. ' 

Mas, foi apresentada uma outra emenda, 
<leterminctndo que esses casamentos ficassem 
ri validados, desde que. no prazo de 6 mezes, 
se os fizesse transcrever no registro. 

Primeiro que tudo, depende de fazer-se o 
registro .; e, em segundo Jogar, o numero 
desses casamentos é tal que, em seis mezes 
não poderão ser registrados todos • 

(Apartes ), 
. Este era qu\)m casava,quem baptisava,etc. 

o outro apenas percebia, no fim uo mez1 un:i 
miseraveis soldos, que a revolução lhe abo- Em Minas, por exemplo, cada vez recru-
nava. A sociedàde franceza, desde a lei ~escerri mais. 

Vol, V 26 
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O outro caso do projecto ê este : quando 
ao tem110 da concepçao, siia m«e se achawi 
conciibinada com o pretendido pae. 

O tempo de que dispõe, é insufficiente para 
~s observações que teria que faz0r sobre esfo 
ponto. 

O quarto caso é quanr:lo a concepção do 
filho reclamante coincidir com a data do 

, estupro ou rapto praticado contra ~ua mãe 
11elo suppo,to pae. 

Este c:iso, não ha duvida, é sério ; mas, 
t0t1avia, ainda as,im, diz o orador, quo não 
se rende. 

E' caso para forçar o raptor a casar com a 
raptada, si póde; mas não para recouhecer 
o filho. 

Dar o direito ao filho é renovar o es.;an
dalo, é alargar um processo escandaloso, 
sobre nma supposição, afürnl. 

O quinto caso é o seguinte : quando eo;ístir 
um escriplo emanado elo pretenso pae, reco
nhecendo expressamente a sita p citei·nidacle . 

E,te caso, si o acto é exponfaneo, poderia 
ser levado á cathegoria· de acto de reconhe-
cimento. · 

Assim como o projecto alarga a disposição 
restricta da Ioi de 2 de setembro, admittindo 
tambe.m a declaração no registro de nasci
mento, e crê que em outros ca&os mais, tam
b)m podia admittir este. 

Si houver um escripto emanado do pre
tenso pae, reconhecendo a paternidade do 
filho, este está reconhecido. 

Alem dos meios solemnes, r,ó::le-se admittir 
este, porque então dá-se o reconhecimento 
voluntario do pae e evita-se o escandal.o da 
investigação da paternidade. 

Desde que a lei assim dispõe : tollitur 
questio ; a acç·ão de filiação, que seria escan
dalosa, nerde a sua rJ zão de ser. 

Eis ah·i os caws. Com cxcepção deste ul
timo, os outros renovariam os perigos da 
acção de ventilação da paternidade, sem 
vantagem nenhuma para a sociedade e com 
grandes d csordens. 

Mantem, portanto, o pensamento da legi~
lação actual ; não admitte o reconhecimento 
dos filhos naturaes por outros meios que não 
os oxponta.neos. · 

A terceira questão de que pretendia oc
cupar-se, referia-se ao reconhecimento dé 
filhos havidos de progenitores casados eccle
siasticamente. 

A.Iludiu a este ponto para repellie este caso; 
mas, vae considerai-o para responder· ao 
illustre preopinante e tambem ao íllustre 
autor do projecto, que com este assumpto se 
occupou na ultima sessl'io, segundo viu, no 
resumo cio seu discurso. 
- Não ponde comparecer, porque tinila que 
fazer no escriptorio, e lá dii o d ictado : pri
meiro o dever e depois a devoção. 

Mas, pelo que leu no resumo do díscurrn 
do nobre autor do projecto e pelo que d..lpre
hendeu, da resposta, que lhe deu o illustre 
preopinante a quem respr,nde, estes malsina
dos ti lhos illegitimos de paes casados perante 
a Igreja incorreram em grande pecca.do, 
segundo .o cathecismo republicrino, por niio 
terem passado pelo chrisma do casamento 
civil. D:sse S. Ex. então que o casamento 
auctorisado pela :ei de 1861 não podia ter o 
caracter de casamento civil, que era reli
gioso, e que a Constituição, só permittindo o 
casamento civil, pi·escrevia toda e qualq110r · 
fórma de casamento que não fosse essa ou ufu 
typo semelhante', com exclusão de .-toda 
auctoridade ecclesiastica . ., 

Jó, disse, por mais de uma vez ~ue esse 
casamento ( e não vae ó, !egislaçio portu
gueza; quer partir da lei de 1.8.27 para cá, 
mesmo porque, tem a vanfage:.n' de desemba
r ;1çar de muitas questões a::vidosas perante 
o direito portuguez ), jó, disse - repete ..• 
que este casamento e,a puramente civil, na 
ma teria e na fórma. 

Era na materia., porque o que regulava era 
a lei civil que o adaptava. 

O legislador, em vez de fazer uma lei nova 
sobre o casamento, achou uma feita e mandou 
adoptal-a como civil. 

R' uma lei éivll e muito semelhante a esta, 
porque o autor já disse qne foi copiar Já. 

Tendo sido o Concilio Tridentino recebido 
no B1·azil, como na Hespanba, o l ~gislador· 
entendeu que devi.1 especialisar esta parte, 
mandando que a Secção 24 fosse observar.la 
no Brazil como lei civil. -

E' muito semelhante a esta que existe, que 
o qne tem de bom foi copiádo de lá ; e é, por• 
tanto, na materi'i , na fórma, um casamento 
civil. A Igreja catholica desde cs tempos 
primitivos, admittiu sempre o casamento 
como instituição mixta, como rncramento 
e como contracto; esta regula.do pela lei 
civil e aquellc administrado pelo respe·;li vo 
ministro. 

Houvo durante a mélia itlade da parte de 
um grupo de canonista.s, qne são conhccirlos 
pelo nome de cscolasticos, filiados fl. philoso
phia escola~tica; houve uns tantos sacerdotes 
que pregavam que 11este sacramento não 
havia ministro. 

Mas, os g1·ande3 cauonístas, sempre profes
saram doutrina opposta, e ainda no Concilio 
Tridentino os mais eminentes membros cio 
sacerdocio catholico estabeleceram qu3 o rn
cramcn to do matrimonio tinha ministro 
corno todos os outros sacramentos da Igreja 
e este ministro eva o sa0erdote que assistia 
e que os contrahentes não passavam ele par-
tes contractantes. · 

Mas, fosse o parocho o miuistro ou uüo, 
quanto ao contracto não ba duvida que a 
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Igreja o reputou sempre objecto da lei civil, 
o sacramento accede a essa ma teria, de modo 
que quando esse contracto era nullo o ~acra
mento não existia. 

Esta é a doutrina da Igreja e sempre foi_. 
Alexandre Hercu lano neste escripto qu13 

aqui traz, a restabelece com a auctoridade 
dos padres mais auctorisados, e entre elles 
frei Bartholomeu dos Martyres e expõe 
tambem a opfnião contraria tle ,alguns es
cholasticos. 

O Concilio Tridentino - diz o orador -
par,t evitar esta: questão, não tratou espe
cialmente dest'3 ponto ; mas, da maneira. por 
que elle definiu o casamento no seu duplo 
ponto de vista de sacramento e de contracto, 
a. instancias de todos os chefes temporaes, 
de rrgula.r o casamento como contracto, 
afim de acabar com a clandestinidade, o Con
cilio entrou a legislar sobre a materia e as 
refo1•mas do Concilio Tridentino passaram a 
vigorar entre nós não por urna lei da Igreja, 
m~s pela. vontade do nosso legislador, que, 
pela lei de 13 de novembro, mandou adoptal-
o como lei civil entre nós. 

Estes casamentos eram celebrados pelos 
mesmos ecclesiasticos a quem cabia admi
nistrar os sacramentos ; mas, isso não lhe 
tira a força de casamento civil que era. 

A mesma cousa se clava com o casamento 
dos acatholicos que, pela. lei de 1861, se cin
giu a disposições do Concilio Tridentino, 
sendo celebrados perante o pastor da respe
ctiva religião. Mas, por isto, deixava de ser 
c~samento civil ? 

A propria linguagem jurídica ahi está, diz
so - casamento civil ac,ithoUco. 

Esse casamento dos acatholicos era tão 
religioso como o da loi de 1827, com a. dif
ferença de que em .vez do sacerdote catho
lico era. o pastor protestante. 

Ahi está o casamento puramente civil, na 
ma.teria e na fórma. 

O facto do sacerdote atençoar a união 
tira-lhe a efilcacia? Não, ao contrario, ia 
dar-lhe todJ. e ainila hoje é isso que se deve 
desejar. 

A Republica nada tem que vercom isso; 
acceita o casamento civil feito perante o 
parocho, o mais é acto de consciencia. Se à 
consciencia c·atholica quizer abençoar essa 
união, como acredita que a Republica quer 
a estabilidade do casamento,.não tem motivo 
senão para applauclir que esse contracto, 
que ella quer· indissoluvel, · receba do clero 
a benção que deve tornai-o mais cstavel, 
mais indissoluvel. , 

E' preciso que todos se convençam de que 
louco será aquelle governo que desprezar o 
concurso da Igreja catholica, que é a melhor 
escola de auctoridade que se tem conheci'.lo 
neste mundo. 

E dirá a esses democratas de philosophia 
do um dia o, mesma cousa cm relação as li
berdades publicas. 

E' louca e céga a democracia que desconlwco 
e repudia o auxilio da Igreja catholica, que 
é a maior escola de liberdade que se tem 
conhecido no mundo. 

Quando a Europa jazia sob o despotismo 
feróz de todos os principes, o unico poder 
que levantou-rn, pregando o regicídio, fo
ram os jesuitas. 

Eis a tloutrina catholica o que é. 
E' ao mesmo tempo uma escola do auctori· 

da'ie e de liberdade. 
Como escola de auctoridade, não póde ser 

suspeif,a a nenhum governo e, como escola 
de liberdade, não póde ser suspeita à demo
cracia alguma. 

Ha dias invocou aqui a a1:ctoridade de Ale
xandre Herculano, e ainda hoje o illustrado 
autor do projecto, alludiu ao mesmo escri
ptor que se occupou desta questão da prova 
de casamento com a publica vóz e fama de 
casado. 

Quer citar a auctoridadc de Alexandre 
Herculano, no terreno om que se collocou cm 
relação áquellcs que querem reduzir o casa
mento a um contracto civil sem amliencla 
possível tia Igreja. 

Eis o que diz; Alexandre Herculano, no seu 
trabalh > « Estiidos sobro u c.isamento civit.» 

« Por outra parte deixamos á Igrej-1, o que 
ella quer, isto' é, que o catholico celebre o 
casamento perante o sacerdote e que o sa
cerdote abençoe o cont1•acto. Não lbe tolhe
mos que fulmine com todas as penas espi
rituaes possíveis o filho desobediente.. Dan
do lhe quanto cabia em nós dar-lhe. 

A lei civil podia ir mais long,~; po:lia re
vocar a si inteiramente o contmcto, e deixar 
à Igreja o sacramento. Podia, mas devia'? 
Esta questão tem direito a pôl-a o partido 
liberal e já alguem a tem posto. A Commis
Eão resolveu-a negativamente e resolveu-11 
assim, a meu ver, por gravíssimas razões. 
A disciplina d,\ Igreja é um systema de ga
rantia e publicidade : harmonisa-se perfeit1-
mente com a lei secular, logo que se retira 
ao clero o encargo do registro civil, qu,3 foi 
uma excellente instituição do Concilio de 
Trento, mas que depois se não organisou bflm, 
e que o poder temporal está ha muitos annos 
a remendar sem que a igreja proteste, pm• 
que sabe que isso tambem foi obrc1, da re
publica clii-istiania , do concilio, exercendo um 
poder emprestedo. E note-se que se os pa-
1·uchos fizerem gosto em con linuar a registrar 
os casamentos catholicos, a lei não lh'o veda. 
São cidadãos de um paiz livre ; façam-no á 
sua vontade. 

A manutenção, portanto, do contracto ma
trimonial do caiholico em poder da Igreja 
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não tem inconveniente, ao passo que a acon
selham considerações de alta monta. O·catho
licismo é a religião do E$tado; é a religião 
da maioria dos cidadãos. 

Aquella fórma da celebração do contrato 
vigora ha trezento11 annos em Portugal ; 
liga-se no commum dos espíritos á essencia 
do sacramento; nem se póde exigir delles a 
instrucção necessaria para distinguir essas 
cousas. Ha, até, uma grande parte do clero 
que de boa-fé pensa como o povo nesta ma
teria. 

Por outra parte, a disciplina do concilio, 
considerada em si, é obviamente sensata. 
Della não vem nenhum mal á sociedade. 
Pelo contrario. Que utilidade havia, pois, 
em ir ferir uma opinião religiosa., não im
porta se bem, se mal fundada, que representa 
uma praxe de tres seculos, que está radicada 
nos habitas, e cuja modificação pratica iria 
inquietar muitas conciencias, atlltgir muitos 
corações ~ Era a unidade, a symetria da lei ~ 

Nas legislações modernas parece-me que 
prepondera ás vezes de mais esta consirle
ração. O absoluto ó bom para os princípios. 

' . Na applicação delles cumpre que, sem os 
trahir, se dê um largo quinhão de prepon· 
derancia aos factos. As consciencias esclare
cem-se, não se forçam, sobretudo quando as 
preoccupações dellas são perfeitamente inno
centes. Se o catholicismo não fosse religião 
do Estado; se fosse apenas a religião da 
maioria, apenas a religião de um certo nu
mero, eu votaria pela manutenção do casa
mento catholico. 

A tolerancia, a liberdade de consciencia 
támbem são principias que valem, pelo menos, 
tanto como qualquer outro, se é que algum 
se póde invocar, do que duvido, para que 
não haja duas, tres, trinta formulas legaes 
para a celebração do pacto conjugal. 
., ........ ~; ....•......•..•.•....•.•..•.•. 
••••••••• o ••••••••••• •••••••••••••••••••••. 

venha da esquerda, é sempre a intolerancia. 
Se a formula catholica é innocente ; se da 
abstenção do acto puramente civil não de
riva nenhum damno, nem perigo, nem para 
à sociedade, nem para o direito dos indi
víduos, a manutenção legal da disciplina ca
tholica seria sempre da parte do legislador 
uma concessão justa, generosa, liberal, ainda 
quando o catholicismo não fosse a reiigião do 
Estado. Acons~lha-o, além disso, a pruden
cia. Qumpre attender á situação actual da 
Igreja, e não favorecer com um amor exagge
rado da symetria legislativa a especulaçã_o· 
reaccionaria que se está fazendo como senti
mento religioso. 
.......................................... .......................................... 

O catholicismo puro não quer _que forcem 
os que não creem nelle, a receber um .sacra
mento, porque não pede um acto que lhe re
pugna, que reputa uma profanação ; não 
pede que os poderes publicas constranjam os 
membros do proprio gremio a não peccarem, 
porque a inquisição é para elles a maior 
afl'ron ta que lhe tem feito os homens. O ca
tholicismo puro não confunde o sacramento, 
que é cousa espiritual, com o contracto, que 
é mat~ria jurídica, porque, desde os tempos 
apostolicos, confürme temos visto, jámais se 
confundiram as tradições legitimas da Igreja. 
Considerada a questão á exclusiva luz do di
reito, o sacerdote que authentica o contracto 
e o abençoa é, no primeiro caso, oflicial civil, 
no segundo, ministro . da religião. E' uma 
cousa simples, clara, inoffeusiva. Em nome 
da liberdade, deixemol-a ficar nas leis. 

• t I !--• I 1 • •. I 1 1 t t 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1. 1 t I 1 1 1 t 1 1 • 1 I II O. 

A Commissão sacrificou a unidade e, se 
quizerem, a logica da lei. Perrloem-lhe. Sa
crificou-as aos tres principios que tem civili
sado e hão de ci vilisar o · mundo social, ás 
tres manifestações de Deus que mais amar
guras tem evitado ao coração humano, que 
mais tyrannias tem impedido, que mais Ja
grimas tem enxugado; 1.1acrifi.cou-as ao chris
tianismo, á tolerancia, e á liberdade.» 

( Muito bem ; muito bem; ) . . 
O Sr. Presidente - Fica adis

cussão adiada · pela hora. A ordem do dia 
para amanhã ( 4"' reunião extraordinaria) é 
a seguinte: 

Mas, os que exploram que, no novo proje
cto de Codigo, o casamento civil não passasse 
absoluto, exclusivo, inflexível como a ra
soura, por cima de todas as convições, de 
todos os exemplos, de tortas as consciencias, 
uão creio que tenham ra.zão. Essa inflexibili
dade estabeleceu-se em França debaixo do 
scoptro de Napoleão I. Nada mais facil do 
que defendel-a á lei do direito positivo, e 
g-randes jurisconsultos francezes o tem feito 
com a fol'ça e clareza com elles o sabem ta~ 
zer. Tenho, porém, pouca fé liberal nas leis 
das grandes capitaes, quando as g-randes c&.
pitaes são chamadas pela providencia a reter 
o curso impetuoso das revoluções. Repugna
me tanto a violencia no casamento civil, 
como me repugna no casamento catholico. A 
intolerancia, quer venha da ·di:reita, quer-

Nova votação das ma terias da parte geral 'l 
que ainda hoje não obtiveram maioria ab
soluta, e continuação da discussão do parecer 
do Sr. José Monjardim sobre os arts. 412 
a 575 da Parte Especial. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

-
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30ª REUNIÃO EM 27 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Presidencia do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues,· Frederico Borges, 
Teixeira de Sá, Araujo Góes, José Monjardim, 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, 
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães e 
Jtivadavia Correia (16). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Anizio de Abreu, Tavares de Lyra, Camillo 
de Hollanda, Azevedo Marques e Hermene
gildo de Moraes (5)~ 

Dos convidados pela Commissão compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade Fl
gueira, M. F. Correia, Solidonio Leite, Torres, 
Neto, Gabriel Ferreira, Fabio Leal e Sal
vaâ.or Moniz. 

E' lida e ap.provada a acta da reunião an
terior, depois dei Sr. F. Tolentino (Secre
tario) communicar que o Sr. Anizio de Abreu 
deixava de comparecer por motivo de força 
maior. 

ORDEM DO DIA 

Nova votação das matarias da Parte Geral 
que não obtiveram maioria absoluta de votos 
pró- ou contra, e continuação da discussão do 
parecer do Sr. José Monj 1rdim sobre os 
arts. 412 a 575 da Parte Especial. 

o Sr. Sã Peixoto (pela Orllem)
O nosso illustrado collega, o Sr. Dr. Aze
vedo Marques, justamento receioso de que a 
Commissão se visse embaraçada para resol
ver algumas matarias,. pela impossibilldade 
de apurar maioria absoluta de votos, pr·opoz 
que se interpretasse o art. 3° do Regimento 
Especial, no sentido de referir-se este artigo 
aos membros presentes á reuni~o. 

Ponderei nessa occasi_ão que, si e:ffectiva
·mente era essa a disposição do § 6° do 
art. 1 ° da resolução da Camara dos De• 
putados, de 17 de novembro do anno pas
sado, no emtanto o pensamento de V. Ex., 
redigindo o mencionado art. 3° do Regi
mento especial e o da Commissão, appro
vando-o, fôra sómente considerar vencedora 
a mataria que alcançasse os suffragios de 
mais de metade dos membros de que a Com
missão se compõe, isto é, 11 votos pelo menos, 
e que assim tinha sido deliberado em at~ 
tenção á importancia do assumpto submettido 
ao nosso estudo. "' Accrescentei que, para 
os casos incoercíveis, a que o nosso digno 
collega se referia, a Commissã.o podia adoptar 

o alvitre de nelles, mas sómente nelles, 
resolver na sessão seguinte, por maioria 
relativa. 

Rejeitada a proposta do Sr. Azevedo Mar
ques, sem que a Commissão tenha decidido 
qualquer cousa quanto ao alvitre que · lem
brei, os factos teem demonstrado que não era 
gratuita a hypothese que S. Ex. formulou. 

De accordo com estas observações, indico, 
portanto, que, adiada qualquer materia, por 
falta de maioria absoluta de votos, possa ser 
resolvida na reunião seguinte, por · simples 
maioria, desde que estejam presentes mais 
de metade dos membros da Commissão. 

Esta indicação concilia perfeitamente a dis
posição rigorosa do art. 3° do Regimento 
Especial com a do § 6° d'o art. 1° da reso
lução de 17 de novembro, a que ha pouco 
me referi, resolução que foi explicada, na 
nossa ultima reunião, pelo seu autor, o digno 
representante do Estado de Minas Geraes, 
Sr. Alfredo Pinto, que declarou, que a sua 
intenção foi unicamente a de exigir maioria 
relativa. 

Esta solução, que proponho como additivo 
ao Regimento, vem assim harmonisar a in
dicação votada pela Camara, mais ampla e 
menos rigorosa e a disposição mais restricta 
ou mais severa que estabelece o Regimento 
Especial. -

O Sr. P.residen:te-A Commissiio 
acaba de ouvir o requerimento do honrado 
Sr. Sá Peixoto. 

S. Ex. indica que se faça uma modificação 
nos termos rigorosos do Regimento ; entende 
.que, desde que, em um dia, não se possa 
obter a maioria absoluta dos membros da 
Commissão, para approvação das matarias, 
uma vez que estas sejam adiadas, possam, na 
reunião seguinte, ser approvadas, desde que 
obtenham maioria relativa dos membros 
presentes. 

Está em discussão a proposta do honrado 
membro da Cornmissão. 

O Sr. Luiz DoID.ingnes-0 meu 
receio de votar esta indicação resulta de 
poder ser dada, como vencedora, uma de
cisão, que não tenha a maioria dos votos dos· 
que teem de assignar o parecer geral a en
viar á Mesa da Camara. 

Imaginemos que uma emenda é vencedora 
por 8 o:u 9 votos, maioria relativa; mas o 
parecer tem de ser assignado por todos os 
21 membros da Commissão. 
· O SR, SÁ PEIXOTO-Basta a maioria. 
o SR. LUIZ DOMINGUES-Mas não se póde 

affirmar que seja a opinião da Commissão 
uma opinião vencedora por 8 votos; não 
podemos afflrmar á Camara, sciente o con· 



206 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

scienlemente, ser esta: a opinião da Com
missão. 

Entretanto, precisamos tomar um alvitre, 
porque isto não póde continuar assim, e não 
teria duvida em propór que se considerasse 
como tendo abandonado a cadeira o deputó.do 
que faltasse a um certo numero de sessões 
da Commissão, sem motivo justificado, auto
risando V. Ex. a pedirá Gamara sub3tituto. 

As deputações estão ahi, e o deputado que 
abandona a cadeira está no caso de ser sub
stituído. A Commissão tomará uma delibe
ração a respeito. 

o SR. ALEREDO PINTO d.í um aparte. 
o SR. !..UIZ DOMINGUES-Todos os relatorios 

estão apresentados. 
UllI Sa. DEPUTADO-Mas quem vai SUS· 

tentalaOS? ' 
o Sa. ALFREDO PINTO-Acho que os mem

bros da Commissão são inBUbstituiveis, salvo 
força maior, como enfermidade. 

o Sa. LUIZ DOMINGUE;-A materia já tem 
parecer de toda a Commissão, que está 
hal.Jilitada, pela leitura dos pareceres e pelas 
discqssões, a se pronunciar sobre qualquer 
materia. 

ParaC!}·IDe mesmo que não adianta [muito 
o relator, na defesa do seu parecer, em uma 
commissão do pessoas que se presumem en
tendidas. 

O Sa. SÁ PEIXOTO-Este alvitre incorre na 
mesmit censura que V. Ex. faz ao meu; vai 
substituir membros da Commissão, e quem 
dirá que os substitutos estão de accordo com 
esses pareceres 1 

o SR. PRESIDENTE - Attenção ! Peço ao 
nobre deput::ul.o que rcsum:.. as suas consi
derações. 

o SR. LUIZ DoMlNC:UES-E' o que digo; 
tenho receio de vohr essa resolução, por este 
facto, apezar de ser necessaria uma solução 
para o caso. Vejo, entretanto, necessidade 
tle sahir-se desta situação, e a sabedoria de 
V. Ex. ou de qualquer collega poderü dar 
um remedio. 

Não acceito a indicação por estes funda
mento3. 

Votam llela indicação os Srs. Sá Peixoto, 
Arthur Lemos, Frederico Borges, Teixeira 
de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Seabra, 
Monjarclim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, 
Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, F. To
lentinu e Rivadavia Corrêa (14). Vota contra 
a indicação apenas o Sr. Luiz Domingues (I). 

O Sr. Presiclente - Estít appro
vada a imlicação por 14 votos contm l, A 
maiol'ia dos membros da Commissão pre
septes á rouniií.o, ba~t-a agot'a para approvar 

ou rejeitar a mataria a<lialla e que vamos 
votar. 

E' approvada por 8 votos contra 7, a 
emenda do Sr. Andrade Figueira, suppressiva 
do art. 165 do Projecto. 

Empatada a vota,:ão, fica adiada a solução 
sobre a emenda do Sr. Solidonio LeiL(}, addi
tiva ao n. 6 do art. 212 do Projecb. 

E' approvada, contra os voto3 dos Sra. Sã. 
Peixoto, Arthur Lemos, Frederico Borges, 
Sylvio Romero, José Monj11-rdim e fünedicto 
de Souza, a emenda do Sr. Andra<le Fi
gueira, suppressiva. do n. 9 do art. 212 do 
Projecto. 

O Sr. Presidente- Está terminada 
a votação. Fica apenas adiada. a da emenda 
do Sr. Solidonio Leite, additiva, ao n. 6 do 
art. 212. Contimia a discussão do parecer do 
Sr. Monjardim sobre os arts. 412 a 575. 

São Mas e postas em discussão com o pa· 
recer, as seguintes 

• ,EMENDAS 

Ao art. 436 accruscente-se: comtanto que 
possa sei· legitimado. 

Ao art. 442, paragrapho unfoo, accrescen-
te-Fe: com/unto que possa ser legitimado. 

Supprima-se o art. 450. 
Substitua-se o arL 444 por este outro: 
« Oa filhos adulterinos, incestuosos e sacrí

legos não podem ser legitimados.» 

Supprimam-se os artigos relaLivos á vosie 
do estado, quer quanto ao casamento, quei' 
quanto á filiação legitima ou natural. ·- .,.fo. 
drade Figueira. - Jt', 'l'olentino. 

Ao art. 5391 accrescente-se: n. 3-0s pro
digos. 

Accrescent_e;Ee ao capitulo 2° outro com o 
n. 3 ou uma ou duas secções para tratar da 
representação dos prodigos o dos fa.llidos. 
Assim: 

CAPITULO Ili OU SECÇÃO l 

Dos pi·ocli'.gos 

Art. A incapacidade do prodigo consis
tirá sómente em não poder exercee sem um 
curador os actos seguintes: emprestar, trans
ferir, dar quitação, alienai•, hypothecar
dem::tnllar ou sor domandarlo, e em g,,ral, 
qualquer acto que não S{'jn, de simples admi
njstr~ção, · 

·, ., 
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A1't. A incapacidade do proc.ligo Eómente 
se dá existindo conjuges, ascendentes legí
timos e descendentes legilimos, e só por 

. estas pessoas pôde ser denunciada ou pro 
movida. 

Art. Cessará. a incapacidade cessando a 
causa della; e a nullidade dos acto:; prati
cados pelo prodigo, durante a suo. interdicção, 
só póde ser opposta por elle mesmo ou pelas 
pes,oa.s designndas pt\ra promovei-a. 

CAPITULO III OU SECÇ!ÃO II 

Dos fallHos 

Art. A incapacidade dos fallidos e are-
presentação pelos representantes da massa 
começa desde o dia em que a sentença da 
declaração da fallencia lôr transcripta no 
Registro. 

Art, Cessa a incapacicfade e represen
tação : com a concordata e desde o dia da 
sentença que a homollogar, salvo as restri
cções que da mesma concordata constaram ; 
com a liquidação da ma,sa talliola, e sua dis
tribuição e desde o dia, do tlespacho que a de
declarar nltimarl~, o.inda que os füllidos não 
p~guem integralmente ou não obtenham qui
tação de seus credores. 

Art. A cessação da inc:1po.cidade e re-
Jil'esentação dos fallidos não dependem da re
habilitação instituida pelo Codigo Commer
cial, cuja falta só impedirá. a profissão habi
tual do commercio e outras faculdades que 
não são regulo.das por esse codigo.- An
drade Figueira.- F. 1't-lentino. 

Art. 419. Substitua-se a seguuda parte do 
artigo pela seguinte: . 

<1ConsidP-ram-se tambem legítimos os pro
cedentes: a) de casamento annullado ; b) do 
casamentos nullos, contrahidos de boa fé. 
Glovis Bevilaqua. 

Art. 543. Supprimam-se as palavras: «sem
pre que {ôr possi-Det ».- Sei Peixoto. 

Ao art. 551. D0poi,i da palavra. casa, 
diga-se-ou IJl);iyir o seu tratamento-, ficando 
o artigo com a seguinte _redacção : 

« Os loucos, sempre que parecer inconve
niente conservai-os em casa ou o exigir o 
seu tratamento, deverão ser tambem reco
lhitlos em estabelecimentos arlequados.- Sli 
l'efri:oto, -1",-eclerico Borges. 

Art. 443. Supprima-se. 
Ao art. 455, depois da palavra - descen

dentes- accrescente-se: legitimas ou jâ legi
timados - supprimidas ns palavras - nas• 
cidos oit etc. 

Art. 458, Sufprima-se . 

Áo ar·t, 465, accrescente-se: salvo se, pelo 
facto do nascimento, ficai· provar/o q-ue o flllio 
estamt concebido no momento da adopçáo». ' 

Ao art. 505, accrescente-se:-9. 0 Aquelles 
que são obt'igac.los a fornecer as garantias do 
art. 509. 

Arts. 509 e 510, substituam-se pelo se
guinte: 

« O juiz póde, por motivos particulares, 
coustrang-er o tutor a dar garantias aos bens 
submettidos á sua administração. O modo e 
extensão do, prestação destas garantias são 
determinados pelo juiz, segundo a sua o.pre
ciação, podendo ordenar, emquanto durarem 
as funcções do tutor e a todo o tempo, o 
augmento, diminuição ou levantamento dM 
gnrautias.-Rivaduvfo Corrê.t.» 

Ao art. 422, substitua-se pelo seguinte: 
Art. A presumpção da legitimidade tl.,Qs 

filhos nascidos duro.nte o matrimonio, passa
dos 180 dias depois da sua celebração, só 
póde ser illi~ida prov~udo-s~ i;e_r-se achado o 
marido phys1camente 1mposs1_b1h~ado de ~o
habitar com a mulher nos primeiros 121 dias 
(IU màis, dos 300 que houverem precedido o 
nnscimento do filho. 

Al'tigo additivo-Deixa de subsi~tír a pt'e
sumpção da. legitimidade se no terppo da con• 
cepção os conjuges estavam Iegalm~ntc sep~
rados, salvo provando-se que ell_es co-hab1-
taram algum dia durante o referido tempo. 
-8otidonio Leite . - F; 1'olentino, 

A' Part'3 Especial, livro I: 
Art. 497, sub3titua-se pelo seguinte: 
« O direito de nomear tutor pertence ao 

p'.le e na falta cleste á. mãe da menor; se 
ambos forem fa!lecidos, ao avô paterno e não 
existindo este, ao materno. 

Paragrapho uuico. A nor:r.eação deveconstae 
ele testamento valido e solemne ou de qualquer 
outro documento authentico. 

Ait. 450, supprimam-se os§§ 1° e 2°. 
Art 503, onde se diz - filhos de 1wes inca• 

qnitos --diga-se: - abanrloiu,clos,- Alf1·eda 
Pinto,- &i Frefre, - Atencar Guiman1es,» 
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Ao art. 450- Em vez de - Os filhos illegi
timos teem acção - diga-se - os filhos _illegi
timos de pessoas qite não estão comprehendidas 
no art. 226, ns. 1 a 5, teem acção.-Salvador 
Moniz.- Otiveira Figueiredo. 

O Sr. Rivadavia Correia -
Sr. Presidente, mais por dever de cohe
rencia · do que pelo desejo de intervir na 
discussão desta parte do Codigo, sou obrigado 
a occupar a attenção da Commissão, afim de 
apresentar algumas emendas, que procurarei 
em rapidas palavras justificar. 

Na distribuição que, V. Ex. fez das diffe
rentes partes do Pr·ojecto do Codigo Civil, 
houve por bem V. Ex. designar á minha 
incompetencia (não apoiados) a parte que se 
refere aos direitos reaes de garantia, da 
qual apresentei ao criterio da Commíssão des
pretencioso e singelo trabalho. 

Então, Sr. Presidente, nesse meu relatorio, 
eu, que rendo o preito da minha homenagem 
aos altos talentos e á grande capacidade do 
illustre autor do Projecto, que serve de 
objecto das nossas discussões, tive occasião, 
apezar das duvidas nascidas da pouca con
fiança que eu mesmo deposito na minha 
competencia, nesta como em outras materias, 
de · discordar do nobre e illustrado autor do 
Projecto, escudando a minha divergencia em 
aútoridades valiosas, autoridades represen
tadas por jurisconsultos notaveis do nosso 
paiz e de paizes estrangeiros e, tambem, na 
legislação em vigor, aqui e em algunspaizes 
mais adiantados. 

E esse ponto, que no meu relatorio foi ca
pital, da divergencia com o trabalho tão 
digno do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, assentou 
sobre a inclusão da hypotheca legal geral, 
que S. Ex. fez no Projecto ora em discussão. 

Manifestei-me, Sr. Presidente, no relatorio 
em desaccordo com este modo de entender do 
illustre autor do projecto sobre a inlllusão 
daquellas disposições que, alias, já tinham 
sido expurgados da nossa legislação pela lei 
actual que rege amateria. 

Não desejando que se passe, na parte que 
está em discussão sobre assumpto que se 
prende áquelle que relatei e que, por conse
guinte, vá já prejudicar a mataria, entendi 
da. minha obrigação occupar a attenção da 
Commissão para, desde já prevenindo, apre
sentar emenrlas que devem cellocar esta 
parte do t"rojecto de harmonia com a opinião 
que manifestei no relatorio que offereci á 
Commissão. 

Mas, Sr. presidente, uma vez que fui for
çado a occupar a attenção da Commissão, 
tomando o seu tempo tão pretencioso, eu 
entendi que poderia, som prejuizo, aventurar
me a oiferecer mais algumas emendas que 

julguei conveniente apresentar nesta parte 
em discussão. 

Antes, pois, <le passar ao assumpto que me 
obrigou a occupar a attenção dos meus col
lP.gas e dos illustres convidados, que tanto 
teem honralo este debate, illumiuando-o- e 
prestando inestimavel serviço ás lettras ju
rídicas do nosso paiz, quero justificar essas 
emendas que veem como um accessorio ao 
meu objectivo principal. 

Assim, lendo o art. 442, que trata do reco
nhecimento de filhos illegitimos, eu vejo no 
parag-rapho unico que o reconhecimento póde 
ser anterior ao nascimento . <lo filho já con
cebido e no art 443 se diz que quando só um · 
dos pais reconhece o filho, não póde revelar 
o nome do outro, salvo si este o tiver tam
bem reconhecido. 

Sr. Presidente, esta disposição do para
grapho unico está bom visto que se refere a 
um individuo que já tem a sua personalidade, 
que já póde ser designado de· qualquer ma
neira ; mas,- por isso que no paragrapho 
unico do art. 442 se prohibe declinar o nome 
do pai, si este ainda não fez o reconheci
mento, si este paragrapho admitte que póde 
ser reconhecido o nascituro, como póde ser 
reconhecido pelo pai sem determinar a 
identidade da mãi 1 Mesmo para o filho 
recem nascido, como determinar a indivi
dualidade, a identidade deste sem a decli
nação do nome da mãi, que o traz como 
que ainda preso a si 1 

Parece que este art. 443 não se póde har
monisar com o paragrapho unico do art. 442 
e, como dizem os francezes, elles hitrlent de 
si tr.ouver ensemble. 

Proponho, pois, a suppressão do art. 443. 
Adianto, no art. 445, o illustrado autor 

do Projecto inscreveu uma disposição corri a 
qual estou perfeitamente de accordo. S. Ex. 
dá permissão para adoptar filhos ás pessoas 
que sejam maiores de 50 annos e não tenham 
descendentes legítimos ou simplesmente con
cebidos. 

Esta é incontestavP-lmente a boa doutrina. 
A disposição do art. 445 é perfeita e vem 

defender o direito do nascituro, que em di
versas disposições. do Projecto e em toda a 
Iegislaç:.í.o é perfeitamente attendido como 
um direito que tem pela sua vida futura. 

Apezar de adoptar a doutrina do illustrado 
autor do Projecto, faço uma modificação a:o 
art. 445, manclando supprimir as palavras 
- nascidos ou simplesmente concebidos -
e redijo o artigo da seguinte fórma : 

« A adopção é permittida às pessoas 
maiores de 50 annos, que não tiverem 
descendentes legítimos ou já legitima<los.» 

Digo «legitimo ou já ligitimados », porque, 
como a illustrada Coµimissão sabe, a adopção 
não é mais do que urna ficção de paternidade. 
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O individuo, que tem chegado a certa idade 
não t1we filhos e quer ter o pl'azer da pater
nidade, adopta um outro e t'lm uma pater
nidade, fict1cia. 

Digo «já legitimailo», porque, como muito 
bem diz B,u1dry, Lacantenery, o filho, se bem 
que já exí!!!ta, mas niio esteja ainda legi
timado, não póde inflQ.ir no direito que já. 
tem o adoptivo. Diz Baudry-Lacantenerie: «a 
ligitima.ção não produzindo effeito retroactivo 
resulta que não ex: rce influencit\ sobre a. 
sorte das ailopções que constituíam um facto 
comsumm,,do no momento em que elle se 
deu, mesmo que fossem p··st eriores ao nasci
mento do filho ligitimado ». 

No mesm0 se11tirlo da emenda rlispõe o Co
digo Civil italiano, que diz no art. 202: « A 
adopção é perm1ttida ás pessoas dei um ou 
de outro sexo, quP. não tenham d.escendentes 
legitimas ou legitimados». 

Eu ponho « ou já ligitimado », porque o 
filho pó.Je existir; mas, como nã,J está legi
timado, por este ou aquelle motivo, o pai 
não fica inhibido de adoptar um outro e, si 
mais tarde se verificar a legitimação, o legi
timado gozará dos direito~ que a lei lhe dá, 
sem prejudicar o adoptivo. 

Estabelecendo desta fõrma, 'excluo os reco
nhecidos; querendo significar que o pai pó<ie 
adaptar, ainda que já tenha um filho reconhe
cido, porque, como se dispõe no Projecto, o 
pa.i muitas vezes pó,le reconhecer um filho 
contra a sua vontade, este reconhecimento 
não preenche os intuitos da adopcão, que é o 
prazer da paternidade, mesrno flcticia. 

O pai pôde, pois, adopt,1,r,a.inda mesmo que 
tenha filhos reconhecidos ; não o r oderá, si 
tiver filhos legitimes ou já. legitimados, 

o SR. OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - dá um 
aparte. 

o SR. RIVADAVIA CORREIA - Mas, como 
eu dizia, concordando com a doutrina acceita 
no art. 455, excluindo a adopção, quando 
houver filho fá concebido, transpuz essa 
doutrina para o art. 465, que redige desta 
fórma: « A adopção produzira os seus effei
tos, a.inda que sobrevenham filhos ao adaptan
te, salvo si, pelo facto do nascimento, ficar 
provado que o filho estava concebido no 
momento da adopção.» 

E' uma modificação quasi de redaccão, con
cordando, no fundo, com a doutrina estabele
cida no Projecto. 

UMA voz - Não póde reconhecer, quando 
já tem filhos concebidos. 

o SR. RIYADAYIA CORREIA - Mas, muitas 
vezes póde não saber que exista o filho con
cebido; pelo facto do nascimentoé que se 
vai p1•ova.r que elle existia já naépoca da 
adopção. 

Vol. V 

E~ta.s são as emeu,fas <J.ll'l veem acces,ór ia
merite á em·rnda pr-i ,icipa. i, q .ie me obrigam a 
oocupar a :i ttençã.o dos collegas. 

N:L secção 4ª, eut;,bolada « garantias d!a. 
tutela», nos arts. 509 e 510, se dispõe o se, 
guinte: 

« Os immovei;; do tutor ficam de,de a data 
ela a.cceitação legalmente hypcithecados em 
garantia de ~ua administra.cão. 

Ar·t. 510. Si os -immoveis rião valerem o 
patrimonio do menor, deverá o tutor re
forçar a hyp1:>theca com caução real ou flde-· 
j ussoria. » 

O meu venerando amigo e mestre o emi- . 
nente deput,1cw p.P-lo Estado tlo Rio de Janeiro, 
Dr•. Oliveira. de Figueiredo, teve, na SASsão 
passada, occ11.s1ão cte o;icupar a atteoção da. 
Commissão ~ offerocer uma emenrla, justifi
cando-a brilhantemente, com um Ci'iterio 
extraordinario, mostrando ainda uma vez 
seu grandes conhecimeni.os jurídicos e sua 
larga experiencia. 

o ST. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Muitoobri
gado. 

·o Sa·. RIYADAYIA CORREIA - o Sr. Dr. 
Oliveira Figueiredo, reconhecendo as ditfi
culdades que os juízes encontram na no
meação dos tutores, exactamente pelaobri
gação de otferecerem bens de hypotheca, 
apresentou uma emenda ao art. 510, pro• 
pondo o seguinte accrescimo á parte final 
deste artigo: « salvo si não tiver meios de 
fazel-oe fôr de reconhecida idoneidade ». 

A minha emernla, que outra cousa não é 
sioão a. reproclucção do art. 1844 do Codigo 
Civil allemão, vem, no meu entender, não 
sómente satisfazer os princípios que sustentei 
no meu relatorio, como tambem attender aos 
intuitos de meu illustre ôollega, quando for
mulou a emenda a que me refiro. 

Realmente, Sr. Presidente, no regímen 
actual ás difflculdades são enorme;;, para se 
conseguir tutores, nessoas que se prestem a 
este encargo gratuito, ficando com os seus 
bens immoveis presos a uma. possível obri
gação, não podendo delles dispôr no interesse 
dos seus negocios. 

Si isto se verifica actua!mente,com maioria 
de razão se veriticará, desde que seja estabe
lecido o regímen proposto pelo Projecto, 
porque os tutores ficam desde logo inteira
mente peiados, com todos os immoveis geral
mente, indeterminadamente com o seu cre
dito restricto, coacto, para a.s operações 
communs da sua vida ordinaria. 

De accordo, por conseguinte, com o que 
sustentei no meu rebtorio e que, no mo
mento opportuno, poderei sustentar e des
envolver com maior latitude, apresentarei 
uma emenda substitutiva dos a.rti1. 509 e 510 

1 n 
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pond~ de accordo esta parte do Projecto com Vô V. Ex. que, pelo COdigo Civil portu-
0 meu modo de pemar e satisfazendo os in- gucz, é preciso que se dê a. especialisação e 
tuitos do meu illustrado digno collega o a publicidade, a inscripção da hy!Jotheca, o 
Sr. Oliveira Figueiredo. Neste sentido faço que, pelo nosso projecto, não se dá, pois desde 
a substituição desses artigos por uma clispc- a acceitação da tutela, os bens do tutor ficam 
sição, que não é outra cou~a mais do que a hypothecados. 
transplantaçã;o do art. 1844 do Codigo Civil No art. 921 diz ainda: 
allemão. « o tutor póde ser escuso pelo conselho 

A emeuda manda substituir os arts. 509 e de familia, quando O julgar conveniente, 
510 por este, que tem o n. 509: da hypothe~ ou só do registro e demais 

« o juiz pófo, por motivos particulares• actos prévios, para que entre logo na 
constranges o tutor a dar garantias aos bens gerencia, preenchendo-se depois essas for
submettidos á sua administração. malidades, e bem as31m admittir hypotbeca 

O modo e extensão destas garantias são de bens, cujo valor seja inferior ao dos 
determinados pelo ,juiz, segundo a sua apre- moveis e rendimentos, quando o nomeado 
ciação, podendo ordenar, emquanto durarem os não tiver sufficientes e o conselho não 
as funcções do tutor e a todo tempo, o au- preferir nomear outro. » · 
gmento, diminuição ou levantamento da.s Vê ta t v E s p ·d t , por n o, . x., r. res1 en e, que 
garantias». o artigo substitutivo que apresento aos 

Este artigo, Sr. Presidente, que não é artigos 509 e 510 do projecto, procurando 
outra cousa mais, como já disse, que a llat•monizar a doutrina que sustentei no meu 
reproducção do art. 1844 do Codigo Civil relatorio, é a transplantação do art. 1844 do 
allemão, encontra a sua quasi reproducção, Codigo Civil allemão, que acha paridade per
e si não reproducção, a sua justificação com- feita no Codigo Civil italiano, e que encontra 
pleta, nas diàposicões sobre o mesmo as- no Codigo Civil portuguez uma mais ou menos 
sumpto do Codigo Civil italiano. Este codigo, lata correlação. 
no art. 292, diz o seguinte : - < O tutor que Como consequencia deste artigo, que apre
não seja avô paterno ou ma.terno, é obrigado sento para. substituir os artigos 509 e 510, 
a dar caução, si não ê dispensado pelo con- apresento tambem um additivr, ao art. 505, 
selho . de familia em deliberação que será em que se trata' das escusas dos tutores e 
offerecida á homologação do tribunal, etc.» onde, me reportando ao Codigo Civil allemão, 

No art. 253, diz o Codigo italiano ainda:- fui la buscar a disposição que mando incluir 
« O conselho de familia poderá, durante a no art. 505, n. 9. 
tutela, exigir do tutor a caução dti que Nesse artig-o accrescento : - aquelles que 
tivesse sido dispensado, e pod~rá igualmente (orem obrigaaos a fornecei· as garantias do 
liberal-o daquelle que tivasse dado, POllerá a·rt. 509;-porque, adoptada a minha emenda 
tambem estender ou restringir a inscripção aos artigos 509 e 510, não sendo, como diz 
da hypotheca que tivesse sido feita em Jogar De Meulenaere, illustre commentador do 
da caução, e ainda poderá auctorisar o cau- Codigo allemão, em principio obrigado o 
cellamento, etc. » tutor á dar garantias hypothecarias ou 

Vêm,V. Ex. e a Commissão que a disposição qualquer outra, e não querendo o tutor dar 
do artigo que offereço, a mesma do Codígo os seus bens á hypotheca, é justo e legitimo 
Civil allemão, encontra justificação no Codigo que se lhe dê escusa desta obrigação em que 
Civil italíano. Em todos ou quasi todos os o juiz entendeu que elle devia incorrer para 
seus termos ha a possibilidade ou a dispensa exercer as suas funcções. 
da caução, a possibilidade de exigir a garàn- Esta disposição é, pois, um complemento 
tia, o augmento, a diminuição ou liberamento do artig·o que apresento em substituição aos 
destas mesmas garantias, • arts. 509 e 510, adm1ttrndo mais uma es-

0 Codigo Civil portuguez, que aliás acceita cusa ao tutor nomeado pelo juiz. 
ahypotheca legal de que o Codigo a\lemão Sr. Presidente, peço desculpa a V. Ex:., 
não cogita, esta tambem de accôrdo com esta por ter passado meio minuto da hora. regi
theoria. mental, mas, ert1. obrigado á fazer estas ccn-

Com mais ou menos a1nplitnde, elle diz no siderações para justificar a emenda que eu 
art. 919:- «O-valor da hypotheca, a que fica entendi do meu dever inilludivel apresentar 
sujeito, é determinado pelo conselho de fa- à consideração da Commissão. (Muito bem-; 
milia, tendo attenção a ímportancia dos muito bem). 
moveis e dos rendimentos, que o nomeado 
deverá receber e poderá accumular em sua O Sr. So1idon.io Leite - Sr. 
mão; designando os bens em relação aos Presidente, o art. 422 do projecto diz que, 
quaes a mesma hypotheca deve ser regis- · a presumpção . da legitimidade dos filhos 
trada, etc, > nascidos durante o matrimonio, passados 180 
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dias da cohabitação, ou dentro dos 300 subse
quentes á sua dissolução , ou á separação dos 
conjuge::i, só póde ser illidida, provando-se 

· ter-se achado o marido physicamente im
possibilitad J de cohabitar com a mulher nos 

_primeiros 121 dias, ou mais, dos 300 que 
houverem precedido o nascimento do filho. 

. Este artigo, copiado do Codigo Civil por
tuguez (art. 103), consagra, segundo parece, 
a SPguinte doutrina de Coelho da Rocha 
(§ 291): 

« O marido pôde desvanecer a presumpção 
legal e illidir a naternidade, se provar a 
absoluta impossibilidade physica de ter ajun
tamento com a mulher, no espaço que medeia 
entre os 302 a 180 dias anteriores ao parto, 
ou seja por ausencia, por mole:itia, ou por 

· outro accidente. » (Cod Civ. fr. art. 312.) 
Sendo assim, subsiste a presumpção da 

legitimidade, em face do artigo, ainda que o 
filho tenha nascido entre o 9° mez e o 10°, 
depois da separação de corpos, pouc0 impor
tando que se não trate de nascimentos a 
termo, ou que a concepção tenha tido logar 
depois da separação de corpos. 

E' a velha doutrina do Codigo francez, 
despresada em Françá desde 1850. 

Por este Codigo, o estado de separação não 
enfraquecia a presumpção da paternidtide, 
que podia ser_contestada, mesmo no caso de 
.separação de corpos, provan,lo-se a impossi
bilidade pbysica ; de modo que a mulher 
separada do marido podia dar-lhe ,filhos que 
não erão delle, sem que elle tivesse meio de 
_recu;ar a paternidade. Tal estado de di
reito, diz Planiol, era não sómente contrario 
á verdade mais evidente, como tambem á 
justiça, 

Dahi a lei de 6 dezembro de 1850, que teve 
precisamente por fim melhorar a situação do 
marido, não exigindo delle outra prova, além 
da ,ma declaração, recusando a paternid,lde, 
quando se· tratasse de um fl.Iho concebido 
durante o tempo da separação . 
. Disposição semelhante já. existia no Co:Hgo 

hollàndez, de onde passou para o italiano. 
Este, depois de estabelecer no art, 160 a 

prernmpção da legitimidade; menciona no 
art. 162 o caso da impossibilidade physica, 
em que tal presumpção deixa de existir, e 
accrescenta no art. l ti3 : 

« 11 marito pwJ anche ricusare di riconoscere 
il .fl.glio concepito durante il matrimonio, se 
nel tempo decorso dai 300 ai 180 giorno 
prima della nascita vivera legalmente sepa
rata clella moglie :i,, 

O projecto do Codigo suisso, art. 280, es
tatue: 

« Quando resulta da conformação do filho 
que elle não podia ter sido concebido durante 
o matrimonio, ou quando no momento da 

-concepção os conJuges viviam separados em 

virtude de uma decisão judicial, o marido não 
precisa -fazer outra prova para recusar o 
filho . 

Entretanto, a legitimidade do filho será 
admittida se houvor prova de que o marido 
cohabitou com a mulher, na época da con· 
cepção.» · 

O Codigo allemão diz ( art. 159 l) : 
« L'enfant n'est pas légitime lorsque, 

d'apres les circonstances, il est évidemment 
impossible que la femme l'ait conçu des 
ceuvres du mari.» 

Do expendido, vê-se que o art. 422 do pró
jecto nâo satisfaz. Não é sómente no caso 
previsto de impossibilidade pbysica da coha.
bitaçã,o que deixa de subsistir a presumpção de 
legitimidade. Esta presumpção, fundando-sé 
no facto da vida em commum, durante o 
período da concepção, deixa de existir quando 
neste período estiverem os conjugas legal
mente separados. 

Julguei por is,o conveniente modificar o 
artigo, p1•evendo nel1e o caso em que dei~a 
de existir a presumpção estabelecida no 
§ l O do art. 420, e accrescentei um artigo 
ad,litivo, prevendo o caso em que não subsiste 
a quo se estabelece no§ 2° do mesmo art. 420. 

São estas as consid.erações que ..., inha a 
fazer. (Muito bem.) 

o Sr Torres~ neto -Sr. Presi• 
dente, não pude acompanlrnr o projecto sobre 
o regimen do casamento, por motivo de força 
maior; e venho encontrar a discussão nas rela· 
ções do parentesco; e, quanto a estas, observo 
que podia ser o projecto mais desenvolvido. 

Entretanto, como está, pôde passar, desde 
que foi salvo o erro que se encontra no Co• 
digo Civil portuguez. 

O mesmo Codigo Civil, mandando contai' 
os gráos de parentesco, supprime o tronco 
commum. Ora, desde que isto se dá, e tem 
de se contar por graos o p,1rentesco, dá-se 
falta de um grao; e, portanto, segundo ore• 
ferido Codigo Civil portuguez, um irmão 
está no primeiro gráo para com outro irmão; 
quando assim não é, está no segundo grão. 

Houve um equivoco no Codigo Civil por
tuguez, como mui.to bem disse Texeira de 
Freitas no seu esboço. 

Onde foi, porém , o Projecto infeliz, é na 
parte que trata da filiação. legitima. 

Dispõe o art. 419: « São legítimos os filhos 
concebidos na constancia do matrimonio de 
seus pais. 

Não é exacto; não são legítimos; são ha
vidos por legítimos, porque é verdade que a 
maternidade se prova, emquanto que a pater-
nidade presume-se. _ 

Portanto não se póde dizer- são legitimas; 
deve.se dizer - são havidos por legitimoe. 
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-------~----------------------------------"' 
Tanto isto é exacto, que o proprio Projecto, 

no art. 420, já usa de outra phraoe, diz: 
« presumem-se concf:lbi1lcs ua con~tancia do 
casamento.> 

O Projecto sobre a filiação legitima não 
destaca como deviii. füzer, a deneiração da 
paternidade da éunl.estaç..1.0 tla paternidade. 

Dem·gar a paternidade, é urna cousa, e con
testar é outra. 

D,•nega a paternid;,.de, dizendo o pai: este 
fl.lbo não é meu; c'Jntesta-se a legitimidade 
dizendo: este filho não é legitimo. Eis adis
tincçãoquese encont.1•a em qualquer escriptor, 
e os DD. francezes ainda se referem á contes
fação do estado e á. reclomação do estado. 

O Projecto trata apenas de tres casos, não 
tendo tratado da contestação do estado. 
Neste ponto acomranh'l mais ou menus o 
codígo fraucez, que só se refere aos tres 
casos; -Q que não escapou a Freitas, que 
regula perfeitamenie toaos os quatro ca
sos. , 

O art. 421 diz: « A legitimidade do filho 
nascido antes <le decorrido os 180 dias de 
que trata o n. l do artigo antecedente não 
póde, entre tanto; ser contestada-!• e 2 '. 

Estes dous rasos (cit. artigo e numeros) oão 
são de contestaçao de legítimidade, sim o de 

• denegação _de paternidade. O pai não póde 
denegar a paternidade, dados esses dous casos 
a que se refere o Projecto no artigo citado e 
numeros. 

O caso do art. 422 é outro de denegação 
da paterntdade, e o do art. 423, quanto á 
impotencia, refere-•e tambem a essa dene
gação ; mas me afasto completamente do 
Projecto. 

A impotencia anterior do marido não pôde 
ser admittida, porque é uma cilada que o 
marido armou á mulher: não se deve per
mittir; e todos os codigos que examinei só 
faliam em impotencia posterior. 

A a.nterior seria, t-i não verdadeira. torpeza, 
cilada. Será, portanto, o caso de corrigir 
o citado art. ·i2::l. 

Ha um outro caso : o do adulterio da 
mulher. Parece, porém, que o art. 424, que 
::e refere a elle, contradiz o art .422, que diz: 
« A presumpção da legitimidade dos filhos só 
póde ser illidida provando-se ter-se achado o 
marido physicamente impossibilitado de co
habitar com a mulher nos 121 dias Oll mais 
dos 300 que houverem precedido o matri
monio .» 

Parece que ha contradição, mas não ha du
vida, que ella não existe; mas pura que des
appareça. cumpre que o art. 424 seja redigido 
de outro modo. A mulher póde occultar {cit. 
art. 424) ao marido o nascimento do filho; 
mas pergunto: este facto, e provado o adul· 
terio, é sufflciente para provar que o filho ê 
illegitimo ~ · 

Não, porque póde ter occultado o nasci
mento, pó,le tier adultera e o filho ser legi_
timo. Por isto lembro accrescentar as pa
lavras que se leem no Codigo francez: 
_ O art. 425·iucorre na mesma censura; cogi

t>t-se nelle da-denegação da paternittade e 
não da contestação da leôtimidade. 

Cabe ao marido o direito de denegar a 
paternidade, é o quH devia esiar escriJ.,to. 

() art. 426 ainda é o ca::o da denegação de 
paternidade, oca.soda contestação de legfü
midade. 

E como o direito de denegação é exclusivo 
do marido, o art. 427 dispõe que a acção de 
que tratn. o artigo antecedente, a de rlene
gação, só si for iniciarla, passará aos herdeiros 
do m:,rido. Isto quer dizflr que, si o marido 
não tiver iniciado a acção, o herdeiro não 
póde inicial-a.E' um acto peculiar ao marido. 

Quanto ao art. 429, eu não admittit'ei esta 
posse continua do estado. 

o SR. ANDRADE FIGUEIBA.-E' muito pe
rigoso. 

o SR. CLOVIS BEVILAQl!.A dá um aparte. 
o SR. TORRES, NE"J:O. - o Codigo Civil 

fraocez tem dado logar a grande questão 
sobre isto; além <lo que, me parece que esse 
artigo não póde como está esoripto subsistir, 
assim como o art 430. 

O art. 431 é o que trah da contestação da 
legitimidade; e, tratando disto, porque elle 
não guardou, porque não estudou como devia. 
esta figura, acontece que no final do àrtigo 
refere-se aos arts. 426 e 427, artigos que se 
referem á denegação da paternidade: tudo 
se confunde. 

Os arts. 432 a 436 trat.am da reclamação 
de estado. E' o filho que está em scena e que 
quer provar a sua legitimidade. 

O artigo começa por dizer que ninguem 
póde vindicar estado contrario ao que re
sulta do registro. Incorre em censura, por
que não admitto posse de estado. Este artigo 
é copiado do Codigo Civil portuguex. 

O art. 433 falia do principio de prova por 
escripto. Nós, Sr. Proi!idente, não temos isso 
no nosso direito, e si se queria fallar nisso, se 
determinasse ••• 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas não se 
queria.' 

o SR. TORRES, NETO - Será uma. innova
ção, que direi que é má, mas é preciso deter
minar o que se diz principio de prova por 
escripto. 

Sobre a legitimação, parece-me que ha aqui 
confusão. O art. 438 diz que a legitimação 
resulta do.casamento dos pais depois de con
cebido o filho. Este ai·tigo está 1ncluido na 
filiação legitima. A legitimação, portanto, só 
seria dos filhos anteriores ao casamento. 
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Ora, pergunto, ha legitimação , pelo casa
mento dos filhos nascidos antes du casa
mento? 

Q·mdo se trata de legitimação, eu não vejo 
elles incluídos pela legitimação ... 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Concebe algum 
filho nascido sem ser concebir!o 1 

o SR. TORRES, NETO - Então as palavras 
são demais, então diga-se legi timação resnl
tante do c,1samento dos pais, porque o filho 
não nasce ·semestar concebido. 

Quanto ao reconhecimento dos filhos ille
gitimos, o Sr. Dr. Andrade Figueira, que 
ainda lê pela cartilha antiga, como eu tam
bem, e com habitos inveterados, não h<1, de 
ser depois de velhos que havemos de mu.
dar. 

Não admitto o reconhecimento de filhos 
adulterinos. Ainrla é muito cedo para ahi che
garmos. Estou a0ostumado só ao reconhe
cimento do!l filhos naturaes, portanto nã 1 

posso admittir o reconhecimento de filhos 
adulterinos, porque isto vai abalar completa
mente a familia. Ainda leio, como disse.pela 
velha cartilha, pela lei de 1847, que póde 
ser ampliada, mas o filho ha de ser reconhe
cido antes do casamento. O Sr. Dr Andrade 
Figueira já apresentou duas emendas sobre 
isto, 

Quanto á adopção, eu acho que é uma ve
lhal'ia. Ha mais de 30 annos que advogo e 
não tive um só caso. Eu applaudi ter-se aca
bado com a promessa de casamento, porque 
eu não conheço o caso de se ter feito antes 
do casamento mero contracto de espormi,es. 

Tenho conversado com muitos collegas e 
ninguem conhece. Quanto ó. adopção,tambem 
não conheço nenhum caso. ' E' arma velha,já 
enferrujada: para. que irmos gastJ.'\' tempo 
em limpai-ai Eu supprimiria. 

Uma observação que me esc~pou ao ll.r igo 
420. § 2°: « Presumem-se concebidos na erms
tancia do matrimonio os nascidos dentro dos 
300 dias subsequentes á dissolução da socie
dade conjugal por mortf:l , por divorcio ou an
nullaçã,o, » 

Não é a primeira vez que se colloca o di
vorcio ao lado da morte e da annullação. Eu 
diria os filhos nascidos dentro dos 30 dias 
subsequentes á celebração do casamento, por 
morte ou annullação e trataria do divorcio 
em outro artigo separado, mesmo para não 
haver esta dualidade de phraseologia , ora se 
diz dissolução do casamento, ora se diz da 
sociedade. conjugal. 

A digsolução do casamento é por morte ou 
annullação. O divorcio não dissolve o casa
mento, porque os conjuges não se podem de 
novo casM e então em um artigo esp ·cial 
póde-se tratar disso. Teixeir,1, de Freitas 
tratou desta ma.teria em artigo separado. 

Teria mais algumas considera~ões a fazer 
sobre a epigraphe da secção 2ª - Effeit•·S do 
p;itrio poder ; mas -não o faço, porquA, além 
cansado, já excedi a hora. (Muito bem). 

O Sr. Clovfs Bevilaqu.a - Sr. 
Presidente, começarei fazendo ligeiras ob.qPr
vações ao relatorio apre:-e ;1tado pelo illus- . 
trad.<J Sr. Dr. Monja,r,hm. Ao art. 422 
s. Ex. propõe a suppressão das palavras-oi, 
a separação elos conjiiges. · 

Não comp l'Bhendo, Sr. Presidente, o al- , 
c,mce desta suppressão, p:Jrqu:rnto, rlada a 
separação dos conjuga~, ;;e achn,m elles. em 
relacão ao olJj ecto de que s_e occupa o art. 42?, 
na mesma situa,;ão dos conjugas que deixa
ram de sei-o por disso lução da sociedade 
conjugal, tra:Gida em cons 1quencia de morte. 

Deixo, porém, de fazer observações mais 
detidas a este ·resp13ito, porque o Dr. Soli
tlonio Leite apresentou uma emenda resta
belecendo, em parte, o pen°amento do Pro
jecto primitivo e em parte indo além do que 
alli se acha estalielecido, sendo-lha guia ne:;te 
accl'escimo o ProjP-cto do Codigo Civil suisso. 

Declara o art. 557 que: (Lê) «O conjuge do 
aitsente, sempre que não esteja jwiicialmen /e 
separado, será seii cur ulo ,• legitimo » 

O nobre relator propÕJ·lhe uma emendíl, 
que me não pari:ice escudada em bons funda
mentos, quer rle ordem juríd ica quer de 
ordem puramente social, pois não seria justo 
nem obedeceria a iiltuito-i de moral domes tica 
o preceito de lei que amorisasse o conjuge 
separado j ndicialmente a ser preferentemente 
o curador dos ben8 do coaj uge ausente. 

Dada a separ,,ção legal, estabelec-,-se odes
peito. Conseguintemente, não ha um motivo 
pelo qual atai poss1. determinar que o con iuge 
continue na administraç[o dos bens do casal. 
Já estes b •ns, pelo f,10to dasepar1J,çãojudicial. 
estão partílhailos, pertencendo aos respectivos 
donos, sem dependencia uern relação entre si. 
O que é que, então, justifica esse dirc1ito q ú.e a 
emenda confere ao conjugtJ desquitado, , 

Em relação ao art. 44 J, acceita S. Ex. a 
critica da Faculdade Liv1·e de Direito. 

Diz este artigo: (Lê.) «Quando i,m só do.s 
co .,,juges reconhece o filho na:o póde 1·evelar o 
nome do outro, salvo si e: te já o tiver tambem 
reconheciçlo.» 

S. Ex. quer a suppres,,ão deste dispositivo 
e faz seus os desejos manifestarlo3 pelo 
illustrario representante do Rio Grande do 
Sul, cuja palavra tivemos o prazer de ouvir · 
ainrla ha. pouco. · 

Muito nobre, no emta,1to se me antolha o 
intuito do aetigo que cahiu uo desagrado de 
SS. EF.:x. 

Quer elle evítar que sob o pretexto de re
conhecimento de filhos v@ha· algum movido 
por sentimentos perversos lançar macula 



214 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

sobre uma senhora honesta, ou trazer a per- O SR. M. F. CORREIA.,.... Não apoiado, 
turbação, a sizania para, o seio de uma fami· O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pede ainda 
lia, que até então vivera nosocego que sabem nobre relator a suppressão dos ns. 4 e 5 
dar a estima e a confiança reciprocas. do art . 486, que se refere á obrigação 

E quanto á o°Qjecção levantada pela Fa- alimentícia imposta á sogra e sogro, génro 
culdade Livre de Direito, creio que, como de e nora. 
costume, não procede. Ha meios conhecidos C h d V E s p "d t 
·de se determinar a identidade da pessoa, sem ompre en e • X·• r • resi en e, que 
necessidade de reccorrer a certidões de baptis- não é.eSta uma queaíão fundªmental, é uma 
mo e a outras indicações semelhantes. queStão de incidente. 

Conseguintemente a não sermos forçosa. Mas, o intuito que leva o autor do Projecto 
mente levados a indicar o nome daquella que a incluir essas pessoas entre os obrigados a 
deu a luz a crianç,t, podemps evitai-o. prestar alimentação aos seus parent~. foi 

Em outros artigos, s. Ex. concorda com constrangir, consolidar o mais passivei as 
o autor do projecto, manda restabelecei• relações de familia ; foi tentar mais um es
algumas palavras, aliás, que tinham sido sup- roi:ço, no sentido de cimentar o que nós 
pr'imidas pela Commissão Revisora. podemos chama.r a constituição de familismo 

Em relação á adopção, o nobre relator é entre nós, constituição que vejo mais ou 
da opinião daquelles que ajulgam um instituto menos abalada, mais ou menos abrindo 
obsoleto, que não deve mais fazer parte do brecha em diversos pontos. 
nosso systema jurídico. Tendo o Projecto, em artigos anteriores, 

Costuma-se dizer que a adopção é instituto estabelecido que o vinculo de parentesco, 
obsoleto entre nós; mas, tanto quanto, posso por affinidade, não se extinguia pela morte, 
affirmar, por minha experiencia pessoal, que na linha recta, parece-me logico que se 
ainda não é das mais longas, longe de estar tenha o dever de prestar alimento a essas 
anticiparlo e de ter desapparcido de nossos p'3ssoas indicadas nos ns. 4 e 5 do art. 486, 
costumes, está em uso muito preferente em Convém observar que o sogro é o avô dos 
diversos Estados do Norte. (Apoiados.) 'filhos da nóra e ha. por consequencia ahi 

Nossa legislação não lhe é estranha. As uma razão muito poderosa para que não seja 
Ordenações a elle se referem em varios elle dispensado desta obrigação. 
pontos. Em todo o caso, a Commissão decidirá como 

A lei de 12 de setembro de 1828 delle faz melhor entender. 
menção, assim como a recente lei de 24 de ja- No art. 561 encontrou S. Ex:. uma lacuna 
neiro de 1890. consistente em que entre os interessados de 

As legislações estadoaes na parte consa-. que trata esse artigo não se tenha destacado 
grada aos regulamentos do sello não es- o representante do ministerio publico. Vou 
quecem de contemplar a adopção. explicar, Sr. Presidente, o meu pensa-

Poderia até recordar decisões de nossa ju- mento. 
risprudencia, tomadas sobre debates consi- Pelo art. 554, desapparecendo alguem do 
deravels pela· extensão que tomaram e pelos seu domicilio sem deixar representante ou 
interesses economicos que envolveram, como, procurador a quem caiba administrar seus 
por exemplo, o litígio sobre a prõpriedade. bens, e sem se saber se é vivo ou morto, re-

Do engenho Jiquirá-Palmeira, no Estado querendo o Ministerio Publico a nomeação · 
de Alagôas, onde o ponto central da discussão deste curador, de duas hypotheses uma se 
era determinar a extensão dos direitos ha de realizar: ou existirão os parentes, os 
provenientes da adopção. herdeiros presumidos, ou não. 

Sinto não estar presente o illustrado repre- Si existirem esses herdeiros, se fará a no-
sentante deste Estado para appellar para a meação do curador de accordo com o estabe
SUtt memoria. lecido no art. 555 e seguintes: porém, não 

Com esta questão, outras se bem apresen- existindo taes pessoas, os bens serão conside
tado perante os tribunaes do paiz, mostrando rados vagos e se dará a arrecadação. 
que o instituto que se pretende morto ainda Como se vê, a lacuna propriamente não 
funcciona regularmente: existe, mas no emtanto se parecer que mais 

O illustrado Sr. conselheiro Correia, com esclarece a applicação da lei fallar-se no 
a . somma de experiencia, de que está do- art •. 561 expressamente do Ministerio Pu
tado; conhecedor, como é, dos nossos usos blíco, ao qual se referem as palavras do 
e costumes e da no~sa legislação, veio aqui mesmo artigo ns. I e 2, eu só tenho que 
tambem expender o que sabe a respeito desse louvar- a Commissão por ter introduzido 
fa.cto e pedir a manutenção do instituto. mais este elemento de clareza na futura lei 

Faço minhas as palavras de S. Ex., não brazileira. Não posso, porém, dize:i:-, o mesmo 
podendo tão bem, como elle, dizer a favor da si ella acceitar a emenda referente ao accres
adopção. cimo proposto por s. Ex. para o art. 554, 
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formulallo nestes termos : 40 annos depois E' sempre com maximo a.catamento que 
de ter passado em julgado. ouço a palavra de S. Ex., cujos dotes intel-

( LD. ) «A sentença que concede a abertura lectuaes e cuja aprimorada educação juri
da successão provisoria, si o ausente não dica todos reconhecem. · 
houver regressado ou si qualquer interessado S. Ex. pede tambem a suppressão dos 
não tiver promovido a sua habilitação á sue- ns. 4 e 5 do art. 486, a que ha pouco me 
cessão, o Estado da União onde fôr domici- referi; pede a suppressão das palavras « si 
liado o ausente adquirirá a plena propriedade nãci for binub11,» do art. 499 n. 1, suppressão 
dos bens que tiverem sido arrecadados.» com a qual estou de inteiro accordo, até por-

Pareoe-me que ahi se dá a acquisição pelo que este accrescimo foi intercalado no prer 
Estado, de accordo com o estab,llecido no jecto, apezar- meu. 
Projecto. Para o art. 499 s. Ex. pede uma altera-

ção na ordem da collocação das pessoas cha-
O SR. MoNJARDIM:-Ampliei o prazo, que madas á tutoria legitima. · 

era de 30, a 40 anuos, em vista do § unico Não tenho grandes razões a oppor a s. Ex., 
do art. 574 do Projecto, que estabelece o direi simplesmente que preferi, na escala, 0 prazo de 10 annos para a prescripção do di- - t · · · 
reito concedido aos ascendentes e descendeu- ti.o ao irmao, porque es e rnsp1ra mais res
tes, no mesmo art. 574_ peito, substitua melhor o pai do que o irmão 

nas relações de tutela. Trata se na tutela 
O SR. CLov1s BEVILAQUA:-O § unico do de prover o incapaz de uma pessoa que 

arti 574 estabelece a providencia geral para o guie, que administre os seus bens e 
todos que succederem. Quando tratamos qo para esse etfeito parece-me que as condi
direito successorio, regulamos.._ os casos de ções de respeito e acatamento existentes 
herança. arrecadada e aqui se estabelece que entre o sobrinho e o tio, indicam-nos que 
os direitos concedidos a ascendentes e des- este se acha mais apto do que aquelle para 
candentes prescrevem lO annos depois. Na exercer as- arduas funcções de tutor. 
hypothese de ser deferida a succes,;ão ao Foi este o motivo por. que colloquei em 
Estado, creio que devem vigorar os princi- primeiro lugar o tio e em segundo o irmão. 
pios estabelecidos para as heranças vacan- Foi preoccupação do Projecto, no assum
tes, e njí.o crear-se um principio diverso para pto das tutelas, prover do modo que pareceu 
regular o caso da ausencia, que não offereee mais razoavel e mais capaz de assegurar os 
aspecto differente. interesses do menor. Tinham chegado aos 

A desnecessidade de destacar esta especie. ouvidos do autor do projecto muitas reclama
da successão do Estado no direito de familia, ções de que os bens dos menores eram dela
explica a inclusão do art. 559 no fim da pida1os por falta de garantias, porque os 
primeira. secção deste capitulo. juiz'3s não se esforçavam sufficientemente 

Emfim, dou simplesmente as razões do para que estes bens se conservassem na sua 
meu modo de proceder. Sei que a Commis- integridade e assim entrasse o menor na 
são não precisa dessas explicações (Não posse delles nas condições em que tinham 
apoiados ), mas procuro apenas justifi- sido deixados pelos seus progep.itores. Mas 
car-me. - s. Ex. deve conhecer melhor do que eu esta 

O relator ainda completou o seu pensa- mataria, porque além do estudo tem longa . 
mento em emendas que apresentou,- mas es- pratica. . . . 
tas são apenas desenvolvimento de idéas já Si achardes que o ProJecto aperta excess1-
tomadas em consideração. Uma dessas emen- vamente os tutores e os juízes, é porque as
das é apenos uma como lembrança â Com- sim é, e eu nada mais opporei ás observa
missão para regularisar os casos de prodiga- ções de s. Ex . , fazendo votos para que o 
lida.de, o que não fez o Proj ~cto, porque futuro approve as providencias que a Com, 
para alie o prodigo não é incapaz. Hoje, missão adoptar. 
com as modificações introduzidas na Parte A emenda do Sr. conselheiro Correia é 
Geral é necessario que se accrescen~e este simplesmente no sentido de se diminuir de 5 
capitulo. annos a idade exigida para o individuo po
osa:-PRESIDENTE:-Creio que o Sr. An- der recusar a adopção de outro como 
drade Figueira tem emenda nesse sentido. filho. -

Esta suppressão é de pouco valor, e me 
o Sa. ANDRADE FIGUEIRA: - Apresentei dispensa de entrar em largas considerações 

emen~as regulando a cura tela dos prodigos a respeito. 
e · a representação dos fo.llidos no direito A emenda do sr. Dr. Gabriel Ferreira 
civil. parece-me que não faz mais do que servir ás 

o Sa. CLOVIS BEVILA.QUA: - Examinarei 
agora rapidamente as emendas do Sr. con
selheiro Oliveira Figueiredo. 

idéas do projecto, salvo si pela expressão 
- plenitude, pretende S. Ex. infirmar a 
providencia tomada afim de que o patrio po-
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der não seja entregue a criaturas pouco namente satisreitos com a disposição do Pro
dignas rle tão sagrado mister e de tão graves jecto, que encontra similares nas legislações 
responsabilidades. de muitos pl)vos, o que mostra que assim tem 

Si é este o pensamento do Sr. Dr. Gabriel proceditlo a maioria dos legisladores contem
Ferreira, eu não lhe posso prestar o meu poraneos. 
apoio, aliás dispensava!, A emenda ao art. 505: esta emenda está 

Das emendas do Sr. Teixeira de Sá nada relacionadl1 com o que o Exm. Sr. Dr. Ri
tenho que dizer sinão que ellas concorrem vad~a Correia apresentou aos arts. 509 e 
para aperfeiçoar a redacção do Projecto nos 5 1 O, cujo a5sumpto é muito meliurlroso e não 
arts. 444 e 427. sei se poderemos elucidai-o neste momento, 

Concordando com a emenda de S. Ex. ao antes de apreciar a sua repercussão em 
art . 427, bem se vê que discordo inteiramente outros capítulos do Projecto. Penso que seria 
da emenda do meu illustrado mes~e Dr. melhor esperar que se discutisse o direito hy
Bandeira de Mello. pothecario e, depois de firmados os principias, 

Ha ainda uma emenda d0 illustrado Dr. a Commissão attendesse ao disposto no capi
Sá Peixoto, concernente a um assumpto que tulo relativo á tutela, porque póde occorrer 
em seguida examinarei um pouco mais de que hoje a Commissão tome uma deliberação · 
perto: . o reconhecimento da paternidade. e mais tarde appareçam ponderações taes que 
Mas, sinto dizer a S. Ex:. que não é o melhor ella tenha de modificar os preceitos hoje 
caminho pedir simplesmente a meia justiça; adoptados, 
e sinto tanto mais, quanto, não éonhecendo o Não ha inconveniente algum em queiella 
illustrado representante do Amazonas aotes suspenda o seu juizo a este respeito, uma 
de comparecer ás reuniões desta illustre Com- vez que póde volver ao assumpto, que reclama 
missão, vejo hoje que estive privado do uma discussão lal'ga e bem rdlectida, que só 
Jll azer de conhecer uma das mentalidades se poderá abrir por occasião de se examinar 
mais sãs que honram a Camara do meu :(>aiz. qual o melhor mCldo de organisar economi-

Passo agora a considerar as ponderaçfüs camente o in1Stituto de hypotheca, em toda.a 
apres_entarla~ pelo Sr. Dr. Andrade Figueira. as suas relações, quer com o commercio, quer 
Mas, antes disso, farei uma ligeira referencia com a agricultura, quer com a familia. 
ás emendas do illustrado representante do Neste alvitre, nada mais faço • do que 
Rio Grande do Sul. Uma dellas, já apresen- abundar nas idéas expandidas pelo Sr. Dr. 
tada p3lo illustrado relator, ao art. 443, Rivadavia Correia. 
refere-se a assumpto de que já me occupei, · O Sr. conselheiro Andrade Figueira desdo
tendo dt1.do as razões da inclusão. deste artigo. brou largas consideraGões a respeito de tres 

Outra emenda, que diz respeito ao art. 455. pontos que, no Projecto, não conseguiram 
S. Ex. quer ampliar a adopção, substituindo captar as sympa~hias : o primeil'o refere-se 
as palavras - nascidos, simplesmente conce- á legitimação por subsequente matrimonio, 
bidos - por - legítimos ou legitimad,s. abrangendo os filhos adulterinos e inces-

0 P rojecto não quiz distinguir entre filho tuosos; o segundo diz respeito á investigação 
legitimo e illegitimado e illegitimo, para o da paternidade, e o terceiro concerne ao sys
e:ffeito da adopção, porque esta foi inventada tema adoptado pelo Projecto para reconheci-
para supprir a deficiencia da natureza. manto dos filhos naturaes. 

Desde que a natureza der filho ao homem, E' convicção minha que a alma conectiva 
sejam esses legítimos ou illegitimos, já elle da humanidade vem emmergida atravez de 
não precisa mais de recorrer a esta ficção da lutas indivisiveis, seculares, atravez das tor
lei, adro de ter sobre quem derrame a abun- turas da evolução, para alcançar a posse de 
dancia de atl'ectos paternaes que sente agi- si mesma, firmando a paz social pela appli
tar-lhe a alma. caçã.o de justiça; mas, applicação completa, 

S. Ex. mauda supprimir o art. 458, porque incondicionada, irreductivel e pelo reco-
o Projecto não permitte que o adaptante nhecimento da liberdade individual, que não 
tenha mai.i do que um tilho adoptivo. é mais do que uma das fórmas dessa applica-

Ainda obedece o Projecto aos intuitos da ção da justiça, que não é sinão a expansão 
execução desse instituto, que foi prover a mais larga que se pó_:ie dará esphera juri
pessoa de filhos, uma vez que a naturez:i não dica da actividade humana. 
o tenha presenteado com uma descendencia, Esse ideal póde nunca ser attingido, em 
com uma prole. · sua plenitude; mas devemos todos nós nos 
, Si este instituto nasceu da necessidade, que empenharmos para que a humanidade se ap
eante a criatura humana, de ter um continua- proxime delle o mais possível. 
dor da familia, que a•neaça extinguir-se, si Si para elle tendemos como par,\ um ponto 
achar um ottiecto para o thesouro de sen- de attracção perdido na distancia incommen
timentos que se estiolariam por falta de suravel do futuro, a idéa da justiça é talvez 
expansão, creio que os seus fins ficam ple• a mais alevantada de quantas conceberam a 
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mente humana e o direito que a reflecte é a 
disciplina mais complexa d., todas quantas 
se destinam a regular o organismo social. 

Isto explica por que o direito ainda se acha 
entre nós (e eu me refiro a toda a humani
dade) tão atrasado. Depende a Slliencia ju
rídica, por est1r no alto da ·ser·ie, do desen
volvimento de todas as anteriores, que lhe 
offerecem subsídios, que lhe 11.pi-esentam as 
bases sobre as quaes elle tem de erguer o 
seu edificio 

Mas, isto não justifica que não envidemos 
os melhorores de nossos esforços para satis
fazermos os nobres 1deaes de justiça, para os 
quaes se sente voltada a alma humana. 

Foi o intuito da Pr11jecto e talvAz a pre
occupação maior, fazer com que a legislação 
l;>razileira traduzisse, sem romper o equilí
brio do systema jurirlico vigente, sem per
turbar, por uma ruptura brusca, o appare
lho legislativo, as influencias bemfazejas 
desse ideal superior, que eu vejo se refl:ictir 
no Codigo e nos projectos mais modernos das 
nações mais cultas. 

Teria eu grande pezar, se visse que nós, 
nesta altura de civilisação, em que nos 
achamos, apresentassemos uma construcção 
legislativa, que estivesse destoante das exi
gencias da consciencia moderna. 

Mas, c,uvindo o Exm. Sr. conselheiro 
Andrade Figueira convenci-me de que eu 
eshva, si não de todo, pelo menos em parte, 
enganado. 

O que me parecia justo, o que me parecia 
inadiavel, a S. Ex. parece injusto e adiavel ! 

Quarido o projecto se esforça para levantar 
a condição juridica da mulher, quando trata 
de providenciar de modo mais humano em 
relação á situação legal dos illegitimos, 
quando procura attender aos reclamos da 
consciencia nacional em referencia á succes
são, quando, emflm, apresenta o que lhe 
parece um certo melhoramento á legislaçãu 
vigente, não e movida por outro intuito 
sinão esse de dar á lei brazileira uma ex
pressão mais conforme ao estado actual da 
civilisação, e mais propria p:\ra influir no 
dynamismo social, tendo por fito a reali
zação plena do direito. Por iAso causou-me 

' estranheza e magoa que S. Ex. chamasse 
ignobit a acção que o projecto confere aos 
filhos illegitimos para obrigar os progeni
tores que são reconhecidamente taes a cum
prirem os deveres decorrentes da pater
nidade. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Referi-me 
aos meios empregados. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas a Com
missão comprehende que os collaboractores 

· do projecto, e digo propositalmente collabo
radores, porque hoje eJle não é trabalho de 

Vol. V 

um só, não podiam absolutamente apresentar 
;te Governo, e ao Poder Legislativo d~ seu 
paiz um trabalho em que se consignasse al-
guma cousa de ignobil. · 

o SR. ANDRADE P'lGUEIRA - Abre a porta 
a alguns casos ignobeis. Com a melhor in
tenção pó·le fazer isto. Salvo a intenção, e 
digo que abre a porta a estes meiosignobeis. 

O SR. CLOVIS B.e:VILAQUA-0 adjectivo dóe. 
o SR. ANDRADIB FIGUEIRA - o que digo 

nunca é com intenção de o.ffender. 
o SR. CLOVB BEVILAQUA - Examinemos, 

Sr. Presidente, a extensão clada pelo pro
j,cto aos etr ,itos da legitimação por subse
quente matrimonio. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E tambem a 
legitimação sem subsequente matrimonio. 

o SR. GLOVIS BEVILAQUA - o projecto SÓ 
r,,conhece uma especie de legitimação, que é 
por subsequente matrimonio. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. dà um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVlLAQUA - No ultimo es

tado do direito romano, a legitimação por• 
subsequente matrimonio não comprehendia, 
como sabe S. Ex. , os filhos espurios, isto é, 
não comprehendia os incestuosos, os adulte
rinos, os s:.1.crilegos e os oriundos de estupro. 
O direito canonico trouxe certo abranda
mento a esse rigor do direito romano, os 
oriundos do estupro podaram ser legiti
ma.d0s, assim como os adulterinos, quando o 
adulterio não era acompanhado do impedi
mento crime. .Esta foi a opinião geralmente 
acceita entre os canonistas. Depois, no se
culo XVJI Striquio fez a interrogação a que 
S. Ex. se referiu na ultima sessão. 

o SR, ANDRAD!,il FIGUffiIRA - Boehmer. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Creio que foi 

Striquio. Perguntava elle como era que os 
pais podiam casar, isto é, legitimar a sua 
união, e os filhos delles proce-ientes não po
diam pretender a legitimação da sua origem. 
Pareceu ·ao grande jurista que bastava le
vantar a duvida para que a solução de 
prClmpto lhe chegasse; pareceu-lhe que es
tava na consciencia de todos a resposfai : si 
os pais se podem casar, os fllbos, por e.ffeito 
desse casamento, devem estar legitimados. 
Assim comprehendeu, entre outros, o citado 
Boehmer, que desenvolveu o assumpto larga 
e detidamente, provando que os filhos adul
terinos, desde que os pais se haviam legiti• 
mamente unido pelo casamento, estav11m le
gitimados, tão grande é a força do sacra
mento d.o matrimonio. 

Mello Freire e Lobão acceitaram esta dou
trina, apeza1• de se suppôr que na Ordenação1, 
Liv. 2, Tit, 35, § 12, havia um cero, 

28 
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obstaculo a esta opinião benefica. Diz a Or
denação : «comtanto que esse filho fosse tal, 
que, com direito, podesse ser legitimado por 
subsequentecas'l.mento.)) Discutiram os nossos 
juristl!S si esta expressão com direito se re
feria ao direito romano, si ao canonico; mas, 
a meu ver, a razão está com aquelles que 
pensam que nem a um, nem a outro desses 
systemas jurídicos se referiu o legislador 
pbilippino. Basta attender á iaxpressão com 
direito, para se ser logo levado a excluir a 
possibilidade da referencia a um systema 
juridico determinado. -

Si o legislador philippino quizesse referir
se ao direito romano, ou ao canonico, diria 
por direito, não usaria da preposição com. 

E' a opinião de Teixeira de Freitas, e me 
parece que é a mais razoavel. Não obstante, 
o emerito jurisperito chegou á conclu~ão 
que eu não adapto. Teixeira. de Freitas 
acha que pelo direito vigente estão excluídos 
da legitimação os sacrílegos, os adulterinos, 
os incestuosos e aquelles cujos pais estaTam 
impedidos de se casar por impedimento de 
publica moralidade, segundo a sua ex
pressão. 

Interpretação mais larga e mais benevola 
é sem duvida a daquelles que seguiram a 
rota aberta pelo grande Mello Freire. Entre 
·estes, o insigne Coelho da Rocha ensina que 
pelo nosso direito vigente, todos os filhos 
de qualquer especie que sejnm, uma vez qu~ 
os pais se possam casar, estão, ipso facto 
·legitimados. Foi esta a doutrina que abraçoli 
o projecto. . 

O~a, po~dera':_a eu, si ao tempo em que 
havia consideraçoes de caracter religioso a 
attender, si ao tempo em que· certos precon
ceitos de ordem social deviam actuar com 
mais força no animo dos juristas, um Mello 
-Freire, um Lobão, um Ooelho da Rocha pen
s~ vam q~e. todos os filhos illegitimos se po• 
diam legitimar por subsequente matrimonio, 
por_ qu_e, na actualidade, perante uma legis
·Jaçao liberal, em uma. sociedade em. que já 
esses preconceitos antiquados desapparece
ram, havemos de voltar á rudeza injusta 
do direito canonico primitivo ou do direito 
romano 1 : 

Havia no ultimo estado da nossa legislação, 
co~ a promulgação do decreto de 24 de ja
neiro de 1890, art. 56, a restricção feita aos 
adulterinos. 

Mas, não podia ser, diante das considerações 
que acabo de fazer, um obstaculo sufficiente 
para que o projecto não lançasse a barra um 
pouco além. 

Assim, o projecto em vez de consaO'rar uma 
novidade não fez mais do que se rÍianter na 
corr~nte da tradição dos juristas mais no
tave1s, quer entre os antigos, como Lobão e 

Mello Freire, quer entre os modernos como 
Coelho da Rocha. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Sã.o modernos, 
Mello Freire é do seculo XVIII, Lobão do 
sewlo XIX e Mello Freire era mais re
formador do que . V. Ex. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA- Encoraja-me a 
declaração de V. Ex. Passo a considerar 
outro ponto. Afinal, o projecto declarando 
que todos os illegitimos se podem legitimar 
por subsequente matrimonio, naturalmente 
exclue os incestuosos, porque, em relação a 
estes os paes se não podem casar. · 

o ·SR.. ANDRADE FIGUEIRA - E quando 
cessa o impedimento, como o cunhadio i 
E' incesto. 

o SR, CLOVIS BEVILAQUA ...... Ahi ba adul
terio. No meu ponto de vista, que é o dos 
codigos mudemos, entre os quaes o de · Por
t ugal, são incestuosos os filhos de parentes na 
linha recta collateral até irmãos. Esta é 
a concepção que fazemos de incesto. Pelo 
projecto os filhos procedentes de união in
cestuosa estão excluídos da possibilidade de 
legitimar, porque seus paes não se ·podem 
casar. 

o SR, 'ANDRADE FIGUEIRA - o cunhado 
está em segundo gráo, pelo projecto, e póde 
casar. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - o segundo 
ponto refere-se a investigação da paternidade. 
Os filhos illegitimos, afflrma o projecto, 
desde que não sejam reconhecit.ios e~ponta
neamente pelos seus paes, tem acção para 
obrigai-os a isto. 

Vou apreciar esta disposição do projecto 
em relação aos princípios e em relação a.s 
legislações modernas. 

Parece-me que é principio inconcusso que 
todo aqnelle que nasce, pelo simples fctcto de 
nascer_, tem direito a existencia, e que aqueUe 
que fot causa da existenci,1. tem obrigação 
indec!inavel de proverá sul:>,sistencia d1quelle 
que, por acto seu, veio á luz. 

Temos, por conseguinte, de um lado o 
djreito do filho, direito reconll,ecido pelas 
noções mais puras da justiça, e de outro lado 
a obrigação irrecusQ.vel do J?M, · 

S_e o _filho nasce de justas nupcias esta 
obr1gaçao se reparte entre os dous progeni
tores. Naturalmente ao pae incumbe maior 
º?US porque, pela organisação da nossa so
ciedade, a elle cabe ang-ariar os meios de 
t';Ubsistencia dtl familia,mais do que á mulher; 
porém, :µa falta do pae ou na collaboração 
com elle, subsiste a obrigação da mãe. 

Si o filho procede de nnião illicita, pela 
mesma razão, a obrigação deve caber aos 
dous progenitores - ao pae e á mãe. . 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 219 

Si o :filho for entregue exclusivam~nte_ â 
mãe· si esta for a unica a ter obr1gaçao 
de ~lirnental-o, de dirigil-o na vida, de 
cereal-o de conforto, de preparai-~ p~ra 
a luta da existencia, teremos, em primeiro 
Iogar uma injustiça, porque se fará re
cahir 'sobre um sômente a obrigação que 
devia competir a dous ; e, por outro lado, 
uma vez que a mulher ·dispõe de varios re
cursos, para a criação e educação . de seu 
filho iremos· tal vez forçai-a a enge1 tal-o, a 
deit;l-o na roda, isto é, a olJrigar a socie
dade a tomar sebre si encargos provenientes 
do crime de um homem, que, depois de 
offender as leis da honra, do pudor e oa 
dignidade, foge ao cumprimento . das suas 
obrigações .mais sagradas. E sera só~ente 
em attenção a este homem que, depois de 
procrear um filho o abandona, será sómente 
em attenção a esse homem que, sobrecarrega 
a sociedade çom encargos novos, oriundo ~e 
sua libidinagem, será Eómente em attençao 
a este homem que nós, os que preparamos a 
lei deveremos recuar no caminho das repa
rações impostas pela justiça, recuar SE_Jm 
attendermos aos interesses, em ,, primeiro 
Iogar, dos filhos ; em segundo Jogar da s_o
ciedade, e, em terceiro, da mulher ~ l (Muito 
bem). . · . . 

Mas, diz s. Ex. que, assim restrmgmdo-se 
ou trancaudo-se a porta aos filhos para o 
reconhecimento da paternidade, nós evitamos 
o escaudalo. 

Acho que o escandalo maior está no facto 
de se produzirem esses filhos, do que no facto 
de se reconhecer a paternidade. 

Acho exquisito que a sociedade se apavore 
diante desse escandalo de se declarar que tal 
pessoa é pae de tal ?0tra, e não veja q?-e 
assim commette a mais revoltante das rn
justiças, e -estimula a libidinagem no presente 
e no futuro. No presente, porque os paes, 
livres desta obrigação, atropellados pelo 
direito, se entregarão facilmente ás re
lações íllicitas ; e, no futuro, porque os 
filhos dessas relações, não podendo ter o 
cuidado necessario na sua educação, hão de 
ser pouco esortipulo:jos, hão de ser, si per
tencerem ao sexo feminino, destinados a 
fazer o·mesmo que fizeram as suas mães, a 
cahirem nos mesmos laços em que ellas ca
hiram. 

Disse mais, s. Ex., que o reconhecimento 
forçado da paternidade dava logar a chan
tages, a explorações. 

Póde ser que uma ou outra vez casos 
destes se deem ; mas, creio que esse receio é 
-vão, que maiores perigos existirão si man~i
vermos a legislação vigente, tal como est~ ; 
porque o reconhecimento forçado é um fre10, 
é um cobro posto pelo legislador ás expan
sões da libidinagem. 

I 

Por outro lado, dado o systema estabele
cido pelo proj'ecto, com as restricções _deter
minadas; a chantage não se poderá verificar. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não com
prehendo essas restrições, si se trata de um 
grande beneficio. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Explicarei a 
V. Ex. 

o direito não é mais do que uma trans
acção entre. interesses collidentes ; ha inter
esses individuaes e sociaes a que attend~r ; 
ha interesses·dos filhos, oos paes, e das maes, 
que são divergentes e consideraveis, ~ ha os 
interesses ainda mais vultuosos da sociedade. 
conseguintemente, nem tudo nós vamos con
ceder aos filhos, porque abrimos a porta, 
largamente talvez, a estll.s explorações, e nem 
tudo devemos conceder aos paes, consagrando 
a injustiça revoltante, que existe na legis-
lação actual. . . 

Desse equilibrio de interesses divergentes 
é que resulta a verdadeira n?ção do direito 
que o projecto procura retlect1r. 

Ha. aimla um argumento, ao qual S. Ex. 
não se referiu, mas, que tem sido aprese1;1-
tado é o que diz respeito á estatística. Cr010 
mesmo que S. Ex. se referiu a ella, porque 
já conhecia a refutação. 

Houve um escriptor que comparou .ª 
França. onde ha prohibição do reconheci
mento 'forçado da paternidadde, á Ba
viera, onde a lei confere acção ao filho, 
para obrigar o pai a reconhocel-o, e notou. 
que, ao passo que a França, entre 100 
filhos, tinha, 8 illegitimos, a_ Baviera apre
sentava um coefficiente maior. Os dous 
paizes, porém, foram ~colhidos a dedo, 
Sr. Presidente, porque, s1 é certo que mesmo 
na ebriedade da paixão póde acontecer que ~ 
mulher se lembre que, concebendo, podera 
dar á luz um filho para cuja educa~o e ali-;
mentação ella ha de concorrer sozmha , e 
certo tambem que esta ponderação póde ser 
feita pelo homem,. e com maioria de razão, 
porque, segundo dizem, na !11Ulh_er prepon
dera o sentimento, o que a.hás nao é verdit· 
deiro, e no homem a razão. 

Si a mulher nesse enlevo póde-sa recordar 
da responsabilidade futura, com maioria de 
razão póde recordar-se della ~ bo~em. . 

Mas dizia que a comp~raçao foi escolhida 
de proposito, porque, s1 a fizessem entre 
a França e a Inglaterra, o resultado seria 
outro. . 

o SR. ANDRADE FIGUEIR,\. dá um a.parte. 
o SR. CLOVIS BEVIUQUA- Na lnglatera 

se admitte o reconhecimento forçado da pa
ternidade e é onde talvez seja menor o coef
ficiente da illegitimidade. 

Segundo uma est,1,tistica que consultei, é 
onde elle é menor, 
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---------------------------------------
o SR, ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si não fosse 

desviar o currn das idéas, eu diria que actual
mente não podemos fallar rigol'osamente em 
raça germanica e latina, porque houve uma 
confusão desses elementos, de mot.10 qu r:i as 
raças existentes na actualiclade são antes 
historiC'ts do que naturaes. · 

Em face da leg·is ação, Sr. Presidente 
vejo divergéncias notaveis a respeito do 
assumpto que agora, examinamos. De um 
lado a legislação francPza, a ita.liana, a holla
deza, a belga, que manteem o <lireito francez; 
a chilena, a boliviana, e a u ruguayana prohi
bem o reconh~cimento da patnnidade, só o 
admitt:ndo quanrlo expontaneo; por outro 
lado temos a legislação portugueza, a in
gleza, a austriami, a, allemã, a hespanholn, a 
argentina, a suissa e a norte-americana. que 
admittem o reconhecimento forçado.Si,porém, 
obsert armos mais de perto essas legislações 
que interdizem a acção para o reconhecimento 
do pae, havemos de verificar que todas ellas 
são menos rigororas que o· il[ustre preopi
namente. Assim, o Codigo Civil Francez a 
admitte no caso de rapto, o Codigo Civil Ita
liano accrescenta ao caso de rapto o de estupro 
e por esse mesmo modo dispoem a legislação 
boliviana, que reproduz o Codigo Fraucez, 
e a argentina, qUe segue o exemplo do ita
liano. 

ÜS SRS. ANDRADE FIGUEIRA E ALFREDO 
PINTO dão apartes. 

o SR. CLOVIS BEVJLAQUA - Por outro 
lado, Sr. Presidente, apresento aqui, entre as 
legislações que não acceitam o reconheci
mento forçado ,la paternidade, a belga, sup
pondo a manutenção do Codigo Civil Francez, 
mas no projecto de Laurent e depois no pro
jecto revisto com qut:J o povo belga procura 
dotar-se com uma legislação nacioual, já se 
não reproduz o systema francez. E apro
veito a opportunidade para declarar que o 
projec'to de Laurent foi uma das fontes mais 
consultadas para a organisação do projecto 
nesta parte. ( Apartes. ) 

Outra ponderação que me off,,rece a legis
lação comparada é a seguinte: na ·legislação 
franceza preponderou o principio contrario 
até a promulgação do codigo, ou melhor, até 
a grande crise, segundo a phrase positivista. 
Depois foi que se tomou outra orientação. 

Por fim recordarei que a investigação da 
paternidade era permittida uelo antigo di
reito portuguez, havendo apenas restricção 
em relação aos nohres; e si hoje não exia
tem nobres entre nós, a conclusão a tirar-se é 
que devemos adoptar o principio commum 
da legislação portugueza, o principio que se 
applicava a todos os indi vidtios e não o que 
constituía uma excepção para os nobres. 

E tanto é assim que o Codigo Civil Por
tuguez, procurando manter e desenvolver a 
tradição do dir1üto nacional, consagra o di~ 
reito de acção ao filho para recouhecimento 
de sua paternidade legitima. 

Creio que estas ponderações fornecidas 
pela legislação comparada são muito conve
nientes. 

O Sa. ANDRADE · FIGUEIRA - Muito con
traproducentes. 

o Sa CLOVIS BEVILAQUA - s. Ex. disse 
ainrla, Sr. Presidente, que não admittia, que 
não acceita va o systema estabelecit.ió pelo 
projecto para o reconhecimento da pater
nidade. 

O systema do projecto, Sr. Presidente, não 
é original; os casos estabelecidos para o reco
nhecimento forçado são oa casos que se 
encon tram mais ou menos nas legislações 
que acabo de citar e que foram brilhante
mente estudas por Cimbali em sua Nova 
phase do direito civil. Ha apenas ligeiras 
uivergencias, secundarias, que não attingem 
os princi pios. 

Pod ~ria ainda, Sr. Presidente , offerecer 
algumas reflexões sobre este assumpto, qu~ 
é va,,to e merece particular attenção da 
parte da Commissão ; mas a hora está adean
tada, ha naturalmente desejo de ouvir-se o 
relator a este respeito, e UflStas condições 
o quA me cumpre fazer é dar por findas 
as minhas considerações. (Muito bem,.) 

O Sr. José Monjardim - Sr , 
Presidente, · não posso abusar da attenção 
dos distinctos collegas de Commissão e dos 
illustres convidados, quando a hora ja está 
a,lean tada, e todos estão, mais ou menos, fati
gados. Pretendia, Sr. Presidente, para não 
demorar o encerramento da discussão, nada 
dizer sobre a materia que tive a honra de 
relatar, reservando-me para a occasião em 
que tivesse de dar parecer sobre as emendas 
apresentadas a essa mataria. 

Porém, em vista da refutação com que 
foram distinguidas opiniões minhas, extra- -
madas em desaccordo com algumas disposi
ções do projecto do Codigo Civil , p0r parte 
do eminente jurisconsulto que o redigiu, sou 
forçado a usar da palavra, respondendo li
geiramente ao honrado autor do projecto. 

Permitta-me, porém, a honraria Commis
são, antes de chegar lá, que eu me mani
feste, desde já, sobre uma emenda do . nosso 
respeita vel e distincto collega, o Sr. Dr. 
Oliveira Figueiredo, a proposito de uma 
cuntradicção, que a S. Ex., como a mim 
tambPm parece, flagrante entre o art. 311 
do projecto e o art. 504, n. l, relativamente á 
auctorisação que o l º faculta á mulher casada 
para acceitar a tutela com consentimento 
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do marido, ao passo que o 2° dos citados 
artigos. prohibe ab~olutamente a acceitação 
ou o ex.;rcicio desse encargo ás pessoas que 
não tiverem a livre administração de seus 
bens e, por conseguiute, ás mulheres ca
sadas. 

Realmente, é evidente a contradicção, po
dendo a Commissão sanar o inconveniente 
por meio de uma emenda additiva ao§ 1° do 
art. 504, como proporei no meu parecer 
sobre as emendas, estabelecendo urna exce
pção á regra firmada no mesmo art 504. 

Em relação ás outras emendas apresenta
das, eu me manifestarei opportunamente no 
parecer. 

O autor do projecto, discordou absoluta
mente do meu parecer sobre as emendas dos 
illustl'es Deputados Srs. Drs. Adolpho Gordo 
e Fausto Cardoso, na qual prop0em a sup
pre.,são, no art . .(22, das palavras« sep:ira
ção dos conjugas)) e, no art. 557, das 
palavras« sempre que não esteja rnparado 
judicialmente.» 

A' parte questões complexas que eu po
deria suscitar de accordo com a medbma 
legal a proposito dos prazos determinados 
para prescripção da fihação legitima e nas 
quaes não posso intervir neste momento, 
e que me inspiraram a ,·cceitar a emend:1 ao 
art. 422, eu agora penso que essas emendas 
devem estar prPjudicadas em vista da deli
beração tomada pela commissão em relação 
ao instituto do divorcio. 

Realmente hoje , depois do voto victorioso 
na Comm1ssão, não admittindo a inclusão do 
divorcio no projecto, essas duas emendas se 
acham prejudicadas. E, assim opinarei no 
parecer que tenho de submetter á Com
missão. 

Em relação ao art. 443, cuja suppressão 
eu proponho, no que hoje não me acho isola
do, tendo a comp,mhia do meu illustre col-

· 1ega o Sr. Dr. Rivadavia Corrêa, basta 
simplesmente o que eu já disse, justificando 
a necessidade da suppressão. 

De accordo com o relatorio que apresentei 
su:ffragando as mesmas idéas da douta Com
mi~são 1a Faculdade Li v:re de Direito desta 
Capital, seja-me permittido declarar que não 
tem fundamento a hypothese lembrada pelo 
il\ustrado collega Sr. Dr. Sá Peixoto, em 
relação aos engeitados, no aparte que deu no 
correr do discurso do illustre autor do pro
jecto em Lliscussão. 

E' uma excepção que não póde de modo 
algum prejudicar a regra geral. Pelo prin• 
cipio que adopto, a maternida•le não póde 
ser occultada no registro civil do nascimen
to e, portanto, a disposição do art. 443 é 
superflua. / 

O facto invocado em relação aos engeita
dos não prevalece porque estes, mesmo pela 

sua posição triste de abandonados no mundo, 
não podem procur-ar a sua paterni<tade, nem 
a sua maternidade, e a existencia dellea 
ainda prova mais a inutilidade do art. 443. 
Finalmente, restam ,as objecções levantadas 
contra os institutos altamente liberaes que 
o Codigo consagra, resolvendo no regímen 
da legislação nacional os magnos problemas 
do reconhecimento da filiação illegitima e da 
investigação da paternidade. 

Em relai;ão á investigação da paternidade, 
que a lei de 2 de setembro de 1847, absoluta
mente veda, restringindo os casos rle reco
nhecimento paterno, não se póde contestar 
que essa grande reforma seja uma novidade 
no direito patrio, pois, sob o regímen do an
tigo direito da metropole, admittia-se, em
bora ssm amplitude, a investigação da pater~ 
nidade, como se vê pelo assento n. 5, de 9 
de abril de 1772, § 1°. 

O projecto resolve tão sério problema com 
grande prudencia, rest!'ingindo os casos em 
que a competente acção de !Uiação póde ter 
logar. . 

O argumento mais forte que se levantava, 
e que ainda hoje se repete contra esse insti
tuto refere-se aos processos escandalosos, ás 
explorações, à-quebra do respeito no seio das 
familias, circumstancias essas que justiticn.m 
a promulgação da lei de 2 de setembro de 
1847, afim de oppor-lhes o paradeiro. . 

Porém, na França, onde os mesmos argu. 
mentos foram produzidos em defeza do 
art. 340 do Codigo Civil dessa nação, um dos 
mais eminentes discipulos da Faculdade 
de Direito de Paris, Philippe Annat, refuta-os 
vantajosamente na sustentação de sua these,' 
sobre a investigação da pat~rnidade demon
strando que os escandalos não podem abso
lutamente vedar as livres manifestações do 
direito. Ora, o direito natural não póde s11r 
restringido pelas formulas, que são as leis, 
que concretizam o direito e devem ser o 
verdadeiro reflexo da igualdade natural que 
não plantou essa odiosa distincção entre os 
filhos, irresponsaveis pelo seu nascimento. 

Portanto, admittida perfeitamente a solu
ção rlo importante problema juridico pela 
adaptação do novo instituto na codificação 
das leis civis da Republic'.I, não se justificam 
os receios desses escandos, nem de attentados 
á segurança da familia, tanto mais quanto 
elles não se tem dado entre os povos cultos 
que teem consagrado em seus codigos a in
vestigação da paternidade. 

Eu estou neste ponto de accordo com o 
codigo, adoptada a modificação que propuz. 

Por occasião do debate sobre a mataria do 
meu parecer, o honrado Sr. conselheirÓ 
Correia, rebatendo a minha opinião sobre a 
suppressão tio instituto por adopção, por 
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absoleto e inutil, disse que, realmente, estava 
consagrado pelas tradicções do nosso direito 
e que, por isso, não se podia supprimir esse 
institu_to, sob pretexto de seu desuso. 

Porém, quando não valham os I,I1eus ar·· 
gumentos, collocar-me-hai sob a alta pro· 
tecção de dous vultos dos mais nota veis da 
jurisprudencia patria; de dous dos ma.is emi
nentes jurisconsultos brazileiros, refiro-me 
aos Srs. conselheiros Lafayette e Teixeira 
de Freitas; de saudosíssima memoria. 

A opinião do Sr. conselheiro Lafayette 
está perfeitamente definida, no expressivo 
espaço em branco se destaca no seu precio
sissimo tratado sobre os ~Direitos de Familia» 
na pagina que parecia destinada ao estudo 
desse instituto. 

Teixeira <le Freitas, um dos espíritos mais 
conservadores, das tradições ao· nosso di
reito, é preciso que se relembre, disse que a 
adopção, imagem da legitimação, é um re
medio consolador para. aquelles que não teem 
filhos. 

Com essas opiniões abaiisada~, respondo a 
quaesquer argumentos dos partidarios in
fenso.:i á reforma. 

Agora devó ponderar â Comrilissão cj_ue, 
no novo parecei' que tai·ei de dar sobre as 
emendas, vou propor a ªupprcssão do art. 
48~, que estabelece o seguinte : (l6). 

Realmente não se pôde equiparar o pae ou 
a mãe, usofrutuarios dc1s bPns dos filhos, aos 
simple.:i usofructuarios; aqueHt.s não podem 
ser collocados no mesmo nível que- estes, 
quanto á8 obrigações que decorrem do en
cargo. 

4a. REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 28 DE NO· 
VEl\IBRO DE 1901 

. ( Presidencia do Sr. Seabra ) 

A's 3 horas da tal'de começa a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tole:Q,ti
no, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Anizio de Abreu, Camillo de Hollanda, 
Teixeira de Sá, Araujo Góes, José Monjar
dim, S.i. Freire, Oliveira Figueiredo, Alfl'edo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Guima
rães, Rivadavia Correia e Frederico Borges 
(17). -

Faltam, com causa participada, os Sra. 
Tavares de Lyra, Sylvio Romero, Azev·elo 
Marques e Hermenegildo de Moraes (4). 

Dos convidados pela commissão compare
cem os Sr.;i. Clovís Bevilaq_ua, Andrade Fi
gueira, M. F. Corrêa, Salvador Moniz, Fabio 
Leal, Gabriel Ferreira e Bandeira de Mello. 

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

ORDEM DO DIA 

Votação da emenda additiva c:l.o Sr. Soli
donio LeitJ ao n. 6 do art. 212 da parta ge· 
ral e discussão dos pareceres : do Si•. Luiz 
Domingues, sob1•e os arts. 576 a 74j ; e do 
Sr. Arthur Lemos, sobre os -arts. 74.6 a 801 
da parte especial. 

Pos;a a votos a emenda do Sr. Solidonio 
Leite aon. 6 do art'. 212 da parte geral, 
que tivera a votação empatada na reunião 
anterior,-é rejeitada por 9 votos contra 6. 

E' uma reO'l'a exeO'erada e de um riO'or ex- . O_ Sr. Presidente - Entram em 
cessivo que 'não dev~ ficar no codigo Civil. discussão os pareceres dos Srs. Luiz Domin-

- _ . O'Ues e Arthur Lemos. · 
Sao estas as observaçoes que eu tmha a º , . . . . . 

fazer. ( MuUo bern ! Muito bern / ) E hda e mandada a 1mprumr a segumte 

O Sr. Presidente -Fica encer
rada a discussão e concedido ao S1•. relator 
um prazo de cinco dias para apresentar pa-
recer sobre as emendas. A ordem do dia 
para a 4a. reunião extraordinaria, a reali -
sar-se amanhã, 28, é a seguinte : 

Discussão dos pareceres : do Sr. Luiz Do
mingues, sobre os arts. 576 até 745 ; o do 
Sr. Artlmr Lemos sobre osarts. 746 até 801 
da parto especial do projecto. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

EMENDA 

O art. 608 - S~bstitua-se pelo seguinte : 
« O possuidor de má fé não tem direHo â 

indemnização pelas bemfeitorias, ainda que 
nece~sarias. -M. F. Correia.-F. Tolentino.» 

O art. 750 seja substituído pelo seguinte : 
« O direito do autor sobre sua obra litte

raria, scientifica ou artistica cstende--se 
pelo prazo de setenta annos, a p:i.rtir do dia 
l de janeiro daquelle em quo se fizer a 
publicação ; e dentro do mosmo prazo, 
passa a seus herdeiro.:! ou successo1·es. -
M. F. Correia. - F. Tolentino. » 

. O Sr. M. F.Correia-Sr. Presiden• 
te,o art. 608 dispõe que o possuidor de má fé 
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deve ser indemnizado sómente das bemfei
torias Ii.ecessarias. Está de accordo o pro
jecto do _Sr. Dr. Clovis. 

Os principios que professo levam-me a 
apresentai• emenda declarando que o pos
suidor de má fé não deve ser indemnisado 
nem das despezas necessarias. . 

Boa fé quer dizer integridade, probidade, 
escrupulo e justiça. A rriá fé é a neg tção 
dessás nobres qualidades. E si as despezas 
são necessarias para que o detent_or de má fé 
éontinue na posse do objecto, razão de mais 
para ser-lhe então recusada a indemnisação, 
afim de que a cousa volte ao seu verdadeiro 
proprietario. 
· Dir-me-hão : mas elle pôde reter e deade 

que as despezas sãc1 necessarias, o propria
tario so:lfre porque o objecto se deteriora. 
Sem embargo desta observação, eu me con
formo com o preceito do direito cianonico, 
segundo o qual a má fé impede a prescripção; 

Opportet -ut qui prescribit, ;n nullcr, tempo
ris pai·le rei habeat conscienciam alience. 
( Decret. -Greger. ) 

Trata-se da prescripção, mas e3tabele-se o 
principio de que da má fé não resulta bene
ficio para o que a pratica~ 

São condições para fundai• a boa fé : 1•, 
ignorancia de que outro seja o proprietário 
da cousa que nos transmittirem; 2ª, crença 
de que o transmittonte ê o verdadeiro pro
priehrio e tem c:1pacidade para transmittir; 
::!ª, crença de que o acto da transmissão está 
isento de qualquer vicio. 

Viola todos estes princípios aquelle que de 
mó. fé 1•etem o objecto de outrem. Iudemni
sal-o quàndo elle está assim em poase inde
vida e culposa, não julgo que seja doutrina 
favoravel á boa mar~ha social. Póde parecer 
rigorismo da miuha parte, mas, como disse a 
principio1 é a doutrina que sigo. 

Não acho que da má fü resulte ·qualquer 
direito. 

O motivo principal que determinou-me a 
tomar a palavra foi o. illustrado parecer do 
nobre Sr. Dr. Arthur Lemos sobre direito 
autoral· 

Pôde esta parte ser considera4a entre as 
administrativas do Codigo, aquellas om cuja 
discussão posso, como já tive oecasião de 
declamr, mais propriamente envolver-me, 
em razão da car1·eira que segui na vida pu
blica. As altas questões do direito civil ficão 
para os m:1is competentes. 

Sobre o modo de considei•ar o dfreito do 
autor em relação ao seu trabalho tenho por 
verdadeira a opinião de Bluntschli: é um 
direito pessoal, tão pessoal que posso ou não 
usar delle, retel-o para quando julgar mais 
opportuno entregai-o á sociedade, e recusar
me a issô até ét morte, deixando inedicto o 
trabalho, 

Dois pontos capitaes attrahem a minha 
attenção: o p1'iineiro é sabel' si esta parte 
deve ser incluida no Codigo, ou si deve 
formar projecto separado ; e o segundo a 
temporariedade ou não do direito autoral. 

Acompanho aos que entendem que esta 
parto deve sepa1•ar-se do Codigo, não só 
porque é assumpto que interessa ao direito 
internacional, como porque assim mais facil
mente poderá ser modificada como as cir
cumstancias exigirem, e já se está fazendo 
com a lei de l de agosto de 1898, que define 
e garante os direitos autoraes. 

Temos um unico ajuste in ;ernacional desta 
natureza, é o de 9 de setembro do 1889, cele
b1·ado entre o Brazil e Portugal e mandado 
executar pelo decrato n. 10553, de 14 de 
setembro de 1889. Diz (lê): 

«Os governos do Brazil e Portugal concor
dão em que os autores das obras litterarias, 
escriptas em portuguez, e das artísticas de 
cada um delles, gozem no outr@, em rela
ção a essas obras, do mesmo direito de pro
priedade que as leis ahi vigentes ou as que 
forem promulgadas conced~m ou concederem 
aos.autores nacionaes. Este accordo começa;rá . 
a vigorar desde o primeiro dia do mez de 
novembro do corrente anno.» 

Esta convenção está em vigor, Mas bem 
se vê quanto é necessario ter a attenção 
voltada. para a reciprocidade em matarias 
de favores auto.·aes e, sobretudo, na parte 
relativa á traducção ou imitação. 

Assignaram esse ajuste, po1• parte do Brazil 
o Sr. Commendador José Francisco Diana, 
então Ministro dos Negocios Extrangeiros, e, 
por parte de Porcugal, o Sr. Conselheiro 
Duarte Gustavo Nogueira Soares, recente
mente fal'.ecido na capital da Suissa. 

A este acto seguiu-se a admissão no · Insti
tuto Hidtorico e Geographico Brazíleiro do 
Sr. conselheiro Nogueira Soares, que profe
riu, no dia de sua posse, palavras que a 
matel'ia em discuss~o me leva a repetir (lê): 

«Creio que uma justa e cordial reci
procidade, no que respeita á pro
tecção da propriedade litteraria dos 
autores portuguezes e brazileiros, é um 
"bom s.n'viço prestado ás lettras o ás 
sciencias neste paiz. _ 

No Congresso .Litterario, reunido em 
Lisboa em 1880, um distincto escriptor 
brazileiro dizia: «Temos tido e tomos 
poetas que honrariam qualquer littera
tura, ainda a mais rica. A maior parte, 
porém, produz muitissimo pouco, quasi 
nada. E' aqui que se prende a questão 
que os congressos litterarios são chama
dos a resolver. Será por falta de talento 
e illustraçãe que os escriptores brazi
leiros p1•oduzem tão pouco? Não o creio t 
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tanto mais que vejo-os desperdiçar forças 
extraurdin:1ria1 e fecundas no jorna
lismo litterario e político, que é assás 
numeroso. A c<1usa uníca e verdad Jira 
é a concurrencia que lhes fazem os es
c:·iptores extrangeiros, especialmente os 
portuguezes. 

Como quereis que os editores nos 
comprem os nossos ti•abalhos, por me
lhores que elles sejam, quando acham 
outros já feitos, e, o que é mais, com 
successo garant .do i » 

Assim explicava aquelle distincto es
criptor como em um paiz. em que tanto 
abundam os talentos, as aptidões e illus
trações nad lettras e na, sciencias, a 
producção das obras litterarias e scienti
ficas é rolativameúte diminuta; Ora, 
quando os editores estabelecidos no 
Brazil forem obrigad;)s a pagar, tanto 
aos autores portuguezes como aos auto
res brazileiros, o fl'Ucto do seu trabalho, 
hão de naturalmente p·L·eferir, em igual
dade de cil'cumst;i.ncias, as obraij destes, 
e animal-os a produzir mais. Vae longe 
o tempo em· que os homens de lettras 
eralll obrigados a tmzor, como o d,vino 
Homero, a sacoh e o bordão do mendigo 

·ou a receber, como V1rgilio e Horacio, 
das mãos de generosos prutectore,; meios 
de sulJsistencia. Mas hoje a justiça, a 
dignidade da profissão e os interes~es da 
civilisaçã.o exigem que os homens de 
lettras possam viver do fructo do seu tra
balho ou pelo menos con~ar com elle na 
luta pela vida, cujas difficuldades au
gmentam constantemente. E mal pode
riam os autores brazileiros contar com o 
fructo do seu t,·abalho emquanto os edi
tores lhes fizessem uma concurrencia 
desleal, u.,urpando as obras litterarias 
dos autores extrangeiros. 

Pedem; hamuito, os humens de lettras 
reunidos em congressos intemacionaes 
que se estabeleça accordo entr0todcs 
os povos cultos, para que a propriedade 
litteraria seja constituída e consagrada 
toda a parte sobre as mesmas bases, e 
cada um concE>da aos autores dos outros 
a mesma protecção e os mesmo direitos 
que conceder aos autores nacionaes. 

Divergem ainda as opiniões dos pu
blicistas e estadistas quanto á naturuza, 
extensão e limites do direito dos autores 
sobre as suas obras; mas todos concor
dam em que nenhuma nação civilisada 
póde deixar de proteger este direi to sem 
atacar as bases da sociedade, sem oifen
dero que com razão denominam as raízes 
cla clvilisação. 

Si a pro1nfodade littcraria não é uma 
propriedad.e como qualquer outra ; . si é 

uma propri id Lde sui gene1·is, nem pJr 
i,;~o deixa de ser a mais sagrada de to.las 
as pl'op1·ieJ.ades. E com elfe!to, ~i lla 
propriedade que, pel'ante a moral e o 
dfreito, perante o bom senso e a equi
dade. deva ser considerada e respeitada. 
como sagrada, é sem duvida a proprie
dade litteraria. 

A p1•opriedade füteraria. e artística 
tem o mesmo fundamento que aproprie
dade move! e immovel, o trabalho. E si 
uma pôde ser considerada, em razão da 
nobreza da sua origem, superior á outra, 
é indubitavelmente a propriedade litte
raria e artística. Desiu que o autor ma
terialisa ou incarna a sua concepção em 
uma forma determinada, livro, parti
tura, estatua ou quadro, a; justiça uni
versal reclama que a legislação de cada 
paiz lhe garanta o fructo do seu trabalho, 
o seu direito sacra~issimq de propriedade, 
embora prescreva a este direito os limi
tes qlle no interesse geral da sociedade 
e d . civilisi.\ção o legislador pôde e deve 
pruscrever ao exercicio de todos os di
reitos.» 

Está aqui manifestado o dese,io, que é o da· 
civilisação, de que esta questão de direito 
autoral seja regulada por uma convenção 
universal, de modo que ella se assemelhe ás 
que estão estabelecidas para o regímen postal 
e telegra.phico. Garantido.:! devidamente o~ 
interesses recíprocos, não vem mal ás nações 
do ajuste que acautele os direitos dos 
autores. 

Respondendo ao discurso do Sr. Nogueil'a 
Soares, como é dos estatutos da Associação, 
o Sr. conselheiro Aquino e Castro d.sse (lê): 

« ... Não se comprehende como pôde até 
agora ser contestado o direito consagra
do pe1a razão e pela justiça, e reconhe
cido pela legislação dos povos cultos, 
de gozar o autor e livremente dispor 
daquillo que representa o trabalho pri
vativo de sua intelligencia. Nada. mais 
justo, em verdade, do que garantir-se 
ao autor da obra ou aos seus represen
t:tntes, com ou sem limitação de tempo, 
o direito exclusivo de reproduzil-a ou 
negocial-a. 

A propriedade, como já se tem lembra
·do, não muda de namreza po1• ser dis
tincta a materia ou a origem dos pro
duetos a que si applica. Entretanto a 
propriedade pol' exellencia ,. mais nobre 
e valiosa, por ser justamente aquella 
que revela a superioridade do espírito 
sobro a mataria, da intelligencia sobre 
o esforço physico da actividaue humana, 
é a que su mostra do todas a menos 
protegida.» 

• 
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Creio ter suffl.cientemente dito o que im
porta quanto á parte em que o direito inter
nacional intervom no assumpto. 

E a'l razões produzidas convencem do que 
melhor fôra que as disposições relativas ao 
direito autoral constituíssem, em addita
mento ao Codigo, uma lei espacial, como a 
de l de agosto de 1898, cujos princípios foram 
em parte consagrados no projecto e em pal'te 
alterados. 

O SR. M. F. CoRRBIA-Vê a nobre Commis• 
são como pens;i, o illustrado Sr. conselheiro 
Andrade Figueira.. O seu autorizado parecei· 
é no sentido da temporariedade do direito 
autoral. 

Ha ainda que considerar esse direito cm 
relação ao traductor, cuja situação é 
ditferento da do autor ; e ás vezes, o tra
ductor pôde-se con'(erter em trad·itor. 

O meu pensamento neate ponto apoia-se 
na respeitavel autoridade dos legi::1ladores 
da Suissa, da Belgica, da Allema.nha, sendo 
que os da Allemanha. excluíram expressa
mente do Co<ligo a parte relativa ao di
reito autoral. 

Justificam ainda a minha opinião estas 
palavras do erudito trabalho com que o Dr. 
Clovís Bevilaqua justifica o projecto do 
codigo: 

«Serias diffl.culdades apresenta ainda á 
mente do jurlsta o exame do direito autoral.» 

O nobre relator é tambem por uma lei 
. especi~l. S. Ex. disse (lê) : 

«Melhor será que em lei especial sejam es
merilhados asses casos, menos da indole de 
um Codigo Civil •.• > 

Igual é o pensamento do illustre Sr. con
selheiro Coelho Rodrigues. 

O segundo ponto, que julgo dever consi
derar, é o de saber sl esta propriedade deve 
ser consagrada como perpetua, de accordo 
com o projecto, ou como temporar .a,. como 
prescrevem todos o,; codigos europeus. 

A iUustrada Commissão tem, como eu, em 
minhas considerações, de obedecer ao pre
ceito constitucional, pol'que é da execução 
deste preceito que se está tratando ; e a 
Constituição diz no art. 72, § 26 (lê): 

«Aos autores de. obras littera.rias e artisti
cas é garantindo o direito exclusivo de repro
duzil-as pela imprensa ou por qualquer outro 
proces8o mecanico. Os herdeil'us dos autores 
gozarão des,;o direito pefo tempo que a lei 
determina,·.» · 

Não se pôde deixar de considerar po1• estas 
palavras finaes e restrictivas d.a Constituição 
que o le~islador constituinte entende que esta 
proprieaade é temporaria, pois que uma lei 
declarará o tempo durante o qual se possa 
della gozar. 

. O ?obre autor do projecto entende que este 
direito deve ser perpetuo ; e parecia-me 
que o Sr. Dr. Arthur Lomos não partilha 
desta opinião. Em todo caso está manifestado _ 
o meu pensar. Si · as legislaçõe& antigas ti· 
vessem estabelecido o direito autoral como 
perpetuo ter-se-hião perdido muitas das obras 
monumentaes da antiguidade. Si não fo.:1Se· o 
direito, de que se apossaram os homens, em 
bem da civilisaçao, de r.apt·oduzü• os trabalhos 
q:ue es~ap_a1·am ao fanat,co im:endio da pre
ciosa b1bllotheca de Alexandria, não teríamos 
podido apreciar as obras de Platão, de Aris
tolles e tantas outras • 

E' justo que ao autor se conceda o prazo 
preciso para que tira do seu trabalho todo o 
proveito; mas ~ta concessão não póde ir 
tão longe que prive a sociedade, no fim do 
prazo, aliás longo, que proponho, de apro
priar-se do livro. Isto é de tanta. necessidade 
que pelo projecto é permittido aos governos 
da União e dos Es~.a.dos a desapropriação de 
qualquer obra já publica.da cujo dono não a; 
queira reeditar; e ella cae logo no domínio 
commum si o autor füllece sem successão. 

A propriedade autoral é sui generis ; e 
desta especialidada resultam certas restric· 
çõas impostas pelo interesse social ligado á 
manifestação do pensamento. 

Tratando-se do casamento civil, d,z-se quo 
uma vez que é contractó, é dissoluvel. En
tretanto muitas legislações, e sempre a do 
Brazil, n3gam-lhe esso attributo por motivo 
de ordem social superior. 

Applicando-se o raciocinio á propriedade 
littemria, esta não pôde sei• perpetua por 
motivo do igual força ao que excluo da di:;s<T· 
lubil,dade o contracto de casamento civil. 
· Está em jogo interesse de ordem elevada. 
da communhão, que não pôde sei• preterido. 

São esses, a meu ver, os pontos capitaes 
cm ma.teria de direito autoral. 

Deve o Codigo com elle occupar-se, ou é 
mais proprio a lei especial 1 Uma emenda, que terei a honra de enviar 

á Mesa, estabelecerá o prazo maximo que as 
ieis existontes estabelecem, que é o do Cod.go 
da Hespanha., 80 annos. 

A nossa lei de 1898 concede o prazo de 50 
annos. 

Poderá a. Commissão entender diversa
mente ; mas, a opinião quo professo já a ex~ 
puz e justifiquei até com o exemplo do re· 
cente codigo da Allemanha. 

O outro ponto é saber porque espaço de 
tempo deve durar o direito <lo autor, de 
motlo que fique amplamente recompensado 
o ~eu trabalho, e qu i a.o mesmo tempo a so-

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' muito tempo 
é uma eternidade. A noss,i lel rla. monarclúa 
dava 10 annos, prazo muito sufficieuto. 

Vol. V 211 
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ciedade não fique sacrificada no que toca á 
füvulgação dasciencia,e da.s obra;s de primor. 

Si o uireito autoral fosseperpeLuo, haveria 
a facilidade que deve ba ver em generalisar 
o conhecimento da immortal opopéa M 
Camões ?. 

Eu uisse que, na minln opinião, o di,·eito 
autoral é um direito individual, camo sus
tenta I3lumtschli; e, p0r i~sJ ten-ho de pro· 
ferir algumis palavras acerca do art. 763 
n. 1, que declara que não pódo ser cedido o 
diee:to de ligar o nome a qualquer _proa.ucto 
de noss:~ intelligencra. 

Pergunto : é condemuavel o fücto, quo 
diz-se i:el' -Se d::ulo com Aléxandrcs Dumas, 
pae, que prestava o seu nome a trabalhos 
valiosos de escriptores que àinda não tinham 
adq_ueritlo f,ima para encontrarem edüor, 
mi1s, precisavam de tira.L' do seu trabalho 
meiõs de subsistencia 1 Não considero assim. 

O projecto, tr.atanclo de manuscriptos só 
garan~e no art. 758, os p3rtencentes á União, 
aos Estados e aos Munícipios. 

Pertenço a uma a.éJsociaçãõ Titteraria, o 
Instituto Historido, ·que possue um;,, serie 
onorme de roan usct'iptos. O seL1 direito não 
deve ficar garantido, de rnaclo a continear:i')m 
elles a figurar em sua 11H Re'l:fista-, {lue já 
está no @3º votume ? De cer te ·que sim. 

A illustrada Commfasã;o sa-be f!ue, em 1889, 
uma Comm,íssão foi i;amliem ·crelJ)lla_ pal'a dar 
parecer .s0bre um proJecto ·do Uod.igo Oi vil. 
· Era membro de.isa commü;são o nosso il
lustre companheiro o Sr. Ooelho Rodríg-1:1.€s. 

.Era ella presidida i)elo impera.dor o Sr. 
D. Pedro U. 

Os traba-lh0s-da Commi~são c0meçaram em 
julllo de •1889, ·e a a.cta. da 5a. , 03são de 30 de 
agosto de 1889 occupou-se pr3oisamente com 
a questão do direito autoral, sobre a qual 
Su:i. Ma.gesta.de manifestou assim o seu pen
samento (lê) : 

«Sua Magelltado o Irnperaclor se d4gn0u 
ponderar que um dos assumptos, o da P!'O· 
pl'iedade litteraria, em me-;•ecedor do mmta 
reflexão e detiJo exame. O :pansamea-to, 
observou Sua Magestado,n'ão pôde ser objecto 
de propriedade como ,,s cousas ool'povaes. 
Producto da íntelligencra, participa da na
tureza delta; é um a.ttributo de per,mnaliqade 
gar.mtido peta liberdade do manifestação, 
direito pessoal. Uma vez manifestado, elle 
entra na communhão intellectual da huma
nidade, não é susceptivel de apropriação 
exclusiva. O pensamento não se transfeFe, 
communica-se. Dessa communhão tira o au
tor, um genio que seja, grande parto dos 
elementos do seu trabalho, e com as idéas 
proprias e commun~ elabora o seu manu
sol'ipto, imprime o seu livro. Não se contesta 
quo esse manuscr1])to, esse livro, e:iq>resi:;ão 
1uaterüil do productJ eh, intelligenoia, é sua 

propriedade, e que della pôde livremente 
úispôr ; mas, transferido o livró, publica.ela.~ 
as üléa.s, só em virtude do p.rivileglo e por 
excepção dos pl'incipi s gera.mi da proprie
dade,poder-se-lla limihr o direito do compra
ilor· do liv1•0 o manter o comeúdo deste na 
posse e dominiJ exclusive do autor. Convém 
que a lei protej:1 as producções scientificas, 
fütei•arias e artisticas; mas, chamo a atten: 
ção da Commi&são sobre a neces,;ida.de de har
monis.i.r os direitos elo autor co.m os <lá so
ciatlade, lembrando q110 em parte a1guma lhe 
é conferido o di'reito de propriedade per
petna, em garal é preforiilo o systema do 
privilegio Iemporarto, o muitos escriptore., 
julgam preferível o systema ele pr~mios. 

Poaderou ainda Sua Magestade . que em 
Portugal, homens de grande autoridadu na 
sciencia, como Alexandre Herculano, impu
gnaram a inclusão do direito do autor no 
0Qd'igo Cívil ·como propriedade.-» 

Apresento a op,nião do Sr. D. Pedro II, 
sobre es.te assum.pto, não só para mostrai• 
quanto Sua Magestade se interessava 
pelos negocios publi.cos, mesmo por aqueHes 
que ·eram estranhos aos seus estudos habi
tua.os, como para mafa justificar o principio 
que tenho sustentado da tempórariedade do 
direito aut01'a;l. 

. Não creio que es-ta. opinião não seja acatada 
nef'.ltµ. as_semlJ.léa de republicanos, porquo a 
gloria rlo Imperador foi el ,; va.da bem ,ilto 
pela Republica. 

Fo-i o que já tive oecasiruo de dizer na sessão 
magna do Instituto Historlco, quando se dau 
o infausto pasdamC'lito do Sl'. D. Pedro II 
(-L'€j : . 

«O seu louvor, como o direi i significativo, 
i'll:mspeito, que onehe de justifieado desvane
cimento os membros do Instituto Historico, 
resulta da propria Constit~içã.oda Republica, 
promulgada por acleptos fervol'osos da-J no
vas inst ituições. 

Ahi, no pacto fnndameutal da Republica 
dos Estados Unidos -tlo Bt•azil, se contempla o 
Imp3rador com uma pensão a fim de ga.ran
tir-lhe decente :mbsistencia. 

Uina pemlão ! Mas esta só é· concedida a 
quem se salientou por serviços assignalados 
em longa serie de annos. 

Uma pensão ! Mas esta só é concedida ao 
funccionario que deixou honestamente de 
accumular riqueza que o puzesse a coberto 
das contingencias da sorte. E se o é a tão 
alto funccionar'io, qual o chefe do Estado, 
não está erguido solido monumento á sua in
teireza, á sua honorabilidade, á sua lisura., 
á sua probidade, á sua obrigação, ao seu es
crnpulo, ao sou patriotismo 1 

Uma pensão, o votada excepcionalmente 
pela nação mi solemniclado de um Con
gresso ·Constituinte, orinndo do movimen·to 
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que mudou a fórma do governo, _em favor 
do primeiro repr.esentante do reg1men deca
hido, revela quanto era sing~lar_o merito de 
quem alcançou tão extraordrnaria e espon
tanea distincção. 

O Imperador foi julgado pela Republica, e 
de modo que o engrarnlece e exalta. 

Da mesma fórma o julgaram antes ~s re
pulicas dos Estados U niLtos da America de 
Norte do Chile e da França, tomando-o para 
arbttr~ decisivo de temerosas pendencias.» 

E' já insigne honra figurar na Constituição 
o nome de um cidadão, honra de que, se a 
memoria não me é infiel, gozou Wasshingto11, 
coube agora a D. Ped1•0 Il e a Benjamin 
Constant. . . 

Fundado só na Constituição podia dll'l
gir-me assim a esta rt:;união de illust~·es re
publicanos, que aprec10 por suas _qualidade~, 
mas, ainda mais a isso _me auctor1_sa .ª cons1-
deraçãó de que, sem quebra da d1gm_dadeAde 
Hua posi.ção, e sem desar para seu pa1z, po~e 
o Sr. D. Pedrv ll deixar que a importanc111: 
total da valiosa pensão que em seguida a lei 
ficou, ficasse nos cofres publicas IJela pre-
oo~*· . Quando serenadas as paixõ.es; a pl'Qpr1a 
Republica ha lle consentü• que se eleve a 
este grande brazileiro a esta.tua q1;1e em 
vida recu.;ou, recommendando que a 1mpor
tancià, que para tal :fim o povo sub~c!:evera, 
tive.1se destino a bem da rnstro:cçao po
pular, e permittie que os seus rastus mor
taes voLem á te1'1'a do seu b3·1·ço, atten
den(l.o a estes sentidos versos (L~) : 

« Terra da minha patria 1 abre-me o s~io 
· na mo:·te ao menos. Breve espaço occupa 
o cJ.daver de um filho; e eu sou teu filho.» 

.E que :Olho, senhores ! Um exempl? para 
os brazileiros de todos os tempos. (1lfüito bem; 
muito bem.) · 

O Sr. Andrade Figueira ('·)
Não t01n sinão mo&í vos ·para applaudir a 1•e
solução que annunciou hontem o nobre autor 
do projecto em disc~1saã5>, de 1:)rete~d~1: do!ar 
o Brazíl de um cod1go a par d.a ct nhsaçao, 
que honra a justiça e, sobv.etudo, exalta a 
mulher. . 

A parte relrutiva â mulher e â familia Já 
todos sabem o que vale. 

A gl01·ificação da mitl:her btraz.ileira, o ora
dor vê realmente, nesse ,mutuo accordo que 
faz 'com que o marido, :l)ara deixar de pagar 
aos credore.:i do casal, so separe; vê na -re
surreiçn,o desse instituto odio~o da ·qrd. v.o 
Liv. •IV 'rit. 91 § 2°,. polo qual o leg1sl~dor, 
ao mosmo tempo que conservava a .l1lJer-

(') Este discurso não foi revisto pelo 
orctüor. 

dade de segundas nupcia_s, . estabsle?ia _re · 
stricções no tocante ao d1re1to herod1tar10_e 
vê, finalmente, em muitos outros casos, cuJa. 
enumeração se;.•ia longa .... 

Agora, resta vêr como oautor do projecto, 
depois de ter nobiUtado, por essa maneira, a 
mulher e o casamento, vae regular a pro
priedade, á par das legislações mais cultas, 
para dar-nos um typo de Código justo e que 
consulta a raião. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Pois que não pos
suo os altos dotes de V. Ex., só podia 
apresentar uma obra falh1. 

o SR.· ANDRADE FIGUEIRA- Está glorifi
cando a obra de V. Ex, .•.• como falh,~. 

o SR. CLOVIS BEVlLAQUA-Está procurando 
lançar ó ridiculo sobre o projecto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-V. Ex. hontem 
é que procurou chamar a oliosidade sobre o 
orador, dizendo que elle tinha se apresentado 
aqui pa1•a contra_riar uma obra que exaltava 
a familia e a mulher e que procurava dotar 
o publico de um codigo a par das luzes mo
dernas. 

O nobre autor do projecto quiz tornaL-o 
odioso, e por isso está mostranJ.o as excel
lencias do projecto na parte já e:x.aminada. 

Paroceque exe1•ce um direito. 
o Sa. CLOVIS BEVILAQUA, dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não está om 

questã.o, nunca foi lembrado para fazer co
digo e si fosse não acceitaria p:irque não tem 
cap.tcidacle para isso (nero apoiados) como 
nunca · teve para cousa alguma, e por isso 
nunca acceitou cousa alguma. 

O SR.' CLOvrs BEVILAQUA dá outro apa1•te. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Poderia, para 

mostrar as excellencias do projecto, lembrar 
quo o projecto vae atirará familia brazileira 
toda essa misr.ria de filhos adulterinos e in
cestuosos, revivendo esse instituto da legi- . 
timação, d'1 acção dos filhos nessu. catego
ria, etc. 

Eis como o nobre autor do projecto exalta a 
fü.milia. 

O orador diz que tem outras idéas; entende 
que a maneira de glorificar, de exaltar a 
mulher é não equiparál-a á concubina, não 
iornar seu casamen.o provado pela publicá. 
voz e fama, é tornar a união indissuluvel, 
até mesmo o divorcio não depender de mutuo 
consentimento, impedir a mulher d.e entrar 
em conchavo com o marido para lesar os 
credores e os herdeiros, etc. 

Eis como entende que exalta. a mulhol' e a 
familia. 

O nobl'o autor do -projecto, que accusou o 
orador de querer deprimir a ri:mlher e apre• 
sentai• uma 'legislação retrograda, accusa-lhe 
po1• aquillo que entende dever nobilita.r a 
mulhe1·. 
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Os nobres membros da Commissão são tes
temunhas de que se tem apresentado para de
fender os princípios nobres, generosos e li
beraes da antiga legislaçãd e tem sido 
prompto em repelir aqu(}lles que não cor
respondam a este ideal. 

Já propoz a abolição de dous ou tres insti
tutos e proporá. de outros do direito antigo; 
mas, quanto ás suas tendencias generosas e 
nobres, tem estado e estará na estacada para 
defender essa legislação. 

O nobre autor do projecto quer fazer obra 
perfeita e, em vez de conservar esta tra
dição do nosso direito, só tem amor ao que 
ha de anachronico na legislação antiga, por
tugueza e brazileira, e prefere citar artigos 
do diversos codigos, para apresentar um 
projecto de codigo aperfeiçoado na altura 
das luzes do seculo .•. 

Como ia dizendo, vae ver como é que o 
nobre autor do projecto, depois de organisar 
a familia, procura organisar a propriedade 
na sociedade brazileira. 

Si S. Ex. allia .i perfeii;-,ão, que já notou, a 
uma outra perfeição muito si1i generis, isto 
é a mais completa anltrchia. 

O assumpto é muito vasto o não pôde hoje 
tocai• sinão em dous ou tres pontos, nem 
teria mesmo tempo para mais. 

A parte do cod.igo que está em discussão 
abrange questões tão importante sobre 
posse, propriedade em geral, propriedade 
autoral, isto é, prop1•iedade litteraria, ar
tistica e scientifica, que ainda com a melhor 
vontade não pqcl.eria referir-se a uma ou 
outra destn.s ma.terias. 

Vae, pois, limitar as observações, que pre
tende adduzir, a dous ou tres ponto~ capi
taes, que mais se prendem ao intuito que 
tem em vista, que é mostrar como o projecto 
cm discussão anarchisa a legislação civil 
brazileira a respeito da propriedade . 

A primeira observação, que é obvia, con
siste na fal\a de systema com que foi redi
gido tudo quanto respeita á. posse e á pro
priedade, abusando-se das divisões. . 

Considerou-se a posse coroo introducção á 
propriedade, consagrando-se-lhe dous capi
tulas : sobre a acqufaição da posse, sobre 
e:ffeitos da posse, pel'cta da {>OSse e protecção 
possessoria. 

Inicia-se depois um iittulo 2°, em que se 
continúa a tratar da propriedade c9m algu
mas restricçõe:1 geraes sobre a propriedade 
em geral o depois vem um capitulo 2° da 
propriedade immovel, um outro capitulo da 
propriedade movei e seus competentes para
graphos e depois do condoroinio que é ainda 
propriedade, tanto move! coroo iromovel. 

O resultado deste abuso de classificação foi 
que o projecto trata da tradição no capítulo 
em que trata. da p1•opriedade movei, no 

capitulo 3°, arts. 718 a 720, quando é sabido, 
que a tradição é um meio indispensa.vel 
tambem para transferir a propriedade im
movel. 

Pelo projecto a tradição só é meio indis
pensavel para transferir a propriedade- mo
ve!. 

São defeitos da classificação. 
Outro defeito - a usocapião tem regras 

communs ou seja o objecto move! ou immo
vel. 

Pois bem ; como havia necessidade de tra
tar della, t:ratando-se l\C immoveis como de 
moveis, na secção 4•, capitulo 2°, tratando-se 
da usocapião dos immoveis, _ repetiu-se a 
mesma mataria, escusadamente, no capi
tulo 3°, secção 4". 

Ha regras communs a respeito de uma o 
outra propriedade que pocleriam ter sido 
ti-atadas em 20 ou 30 artigos com muita 
clareza e, entretanto, no projecto formam 
um verdadeiro codigo intercalado, com mais 
de 100 artigos o -no meio do uma confusão 
deploravel. 

Isto quanto a forma material da obra. 
Agora, vae fazer observações quanto aos 

principios cardeaes. · 
Reserva a posse para uma outra occas'ão, 

vh,to que se tri1ta de um facto, embora 
muito importante, mas que não tem na 
classificação geral do direito a importancia 
que tem a. propriedade. · 

A primeira disposição do projecto sobre a 
acquisição da propriedade é uma. contra
dição manifesta com artigo expresso do 
m~smo projecto, é uma contradição com as 
noções geralmente admittidas . ·no direito 
civil com as nossas circumstancias, com o 
direito actual e até com a vocação de uma 
reforma qualquer que se possa adroittir. 

Vao demonstrar estas theses. 
Primeira proposição: adquire-se a pro

prieJade immovel pela inscripção, no re
gistro predial, do titulo de transferencia. 

Mas não acredi.tcis - diz o orador - que 
esta propriedade fique adquirida, que essa 
inscripção, que constitue aliás o titulo de 
acquisição, de propriedade, tambem prove o 
domínio, porque no paragrapho unico se diz 
que essa inscripção não induz prova de do
mínio, que ficará salvo a prova de direito. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não tenho 
responsabilidade neste ponto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas tem em 
outras cousas muito mais graves. 

Este meio singular de adquirir a proprie
dade tem essa singular virtude de não provar 
a acquisição da propriedade ! 

Mas o projecto accrüscenta mais: 
«Art. 625. Os actos sujeitos á inscripção 

não operam a transmiss.:1,0 do domínio, sinão 
depois de registrado.» 
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De maneira que a inscripção, que nlo 
prova o domínio, é tofavia constltuida em 
acto que determina a época da acquisição, 
que determina o começo do domínio, o co
meço da acquisição do domínio. 

O SR. TEIXEIRA DE SA - A propriedade 
plena, ou ergtt onmes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que está. 
tratando agora do meio de acquisíção, por 
meio de inscripção e que depois irá ao erga 
onmes. (Riso . ) 

Mas esta disposição evidentemente não 
está. de accordo com aquolla outra, a que ha 
pouco se referiu. · 

Outra disposição com qua olla igualmente 
collima é aquella. em que se t1·ah da tra
dicção, om que se diz e se diz bem quo o llo
minio ti.as cousa'3, tanto moveis, como immo
veis (accrescentará) não se transfere por 
cleclaração de vonhde, sinão acompanhada 
de tradição. 

Logo, com a tradição dá-se a transfe
rencia do domínio; portanto, acquisição de 
domínio. 

Entretanto, o projecto determina que os 
actos sujeitos á inscripção não operam trans
smissão do dominio, sinão depois de registra
dos. 

Já se vê que não ha uma idéa precisa no 
projecto. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. para 
chegar a essa, conclusão confunde duas 
cousas: a propriedade movel com a immo-
vel. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. então 
restringe a tradição sómente aos moveis~ 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA- Certamente. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Então a cousa 

ainda é mais grave. 
V. Ex. não dá a tradição como con

dicção indi1pensavel para a acquisição do 
immovel ! 

Entretanto, ha ahi mais de um artigo, na 
parte sobre os immoveis, que suppoem a tra
dição. 

Até se falla ahi em cZausula constituti e 
. realmente não pôde deixar de ser assim ; 
porque si V. Ex. exige a tradição como 
condicção para transferencia dos objectos 
moveis, por maioria de razão lleve exigil-a 
para a dos objectos immoveis . 

UMA voz- Ahi ha a inscripção. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA -A inscripção 

não vale nada, como demonstrará. 
A tradição do immovel ainda é ma;s ne

cessaria, porque nos moveis, feito o pacto, 
segue-se a tradição real do objecto, a entrega 
real ou a entrega pela clausula constituti, ao 
passo que no immovel a tradição é uma 

fLJrmalidade destinada a advertir a terceiro8 
de que o ubjecto immovel, que até então 
pertencia a Pe.h-o, passa a pertencer a 
Paulo. 

E' por isto que as legislações teem procu
rado cercar a acquisição. dos immoveis 
destas formalillades. da formalidade do re-
gistro, da. tradição, etc. · 

Ora., si o registro é uma. formalidade para 
a teansfor,:mcia de prJpriedade, por maioria 
de razão, a tl'adição é indi.spensavel, con
summa a transmissão. 

Em:fim, é principio funda.mental, no direito, 
de que o simples pacto não transfere domínio. 

No C. 20 C. de pact. (2 e 3), lê-se: Tra
ditionibus non midis pac'.is, dominia transfe
runtur. 

o SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não pôde ser, 

porque é o proprio paragrapho unico do 
art. 619 que diz que se adquire a proprieda
de immovel pela ioscripção no registro. 

No titulo de tt'ansfereocia vem a tradição, 
como formalidade essencial, porque, sem 
ella não ha transferencia (isto é uma petição 
de principio) e com ella o dominio está 
transferido, está. adquirido. (Apartes.) 

A inscripção é uma formalidade, não para 
a acq uisição do domínio. · 

UMA voz- Y.Ias o projecto faz consistir. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- E' um engano; 

não faz, porque diz que o domínio fi,ca salvo 
a quem de direito. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - Perdão ; este 
p::i,ragrapho unico nãq é do auior do pro
jecto, é da Commissão Revisoril. ; mas, digo 
eu, pelo projecto, faz-se necessario um titulo, 
que é a escriptura e depois a inscripção, 
que é a tradição do immovel, para ga
rantia contra terceiro. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si é unica
mente para conhecimento de terceiros, não 
é para, transferencia de proprieda.de . 

E' exactamente o que está combatendo; 
está mostrando que, pelo systema me,mo do 
projecto, não satisfaz, porque a inscripção 
não é sinão para a publicidade, suppõe um 
titulo, tanto que diz: « ••• inscripção do 
titulo de transferencia». 

A tradição está. feita pelo titulo, a tra.nsfe
rencia é seguida da tradição real, ou em 
virtude da clausula constituti, que vale 
tanto como a tradição roa!. 

O ·titulo iá transfere a propriedade e a 
inscripção é exigida em relação a terceir~s. 

UMA voz - E' ou~ro systema de tradição. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Comprehende 

que o nobre apartista quer alludir ao syste
ma germanico, em virtude do qual o dominio 



230 CODICO CIVIL l3RAZILEIRO 

não se dá por transferido sinão mediante 
esta inscripção, _ que faz prova não só em 
relação ás partes contractante~ como em 
rolação a torceil'os. 

Este, porém, não foi o systema do pro
jocto e, si o tivesse sido, seria admissível o 
paragrapho unico. 

o SR. LUIZ DOMINGUES dá. um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Concorda em 

parte com o nobre Deputado. 
. Diz o projecto que a inscripção de que 
trata a lettra a do art. 619 não induz prova 
de dominio, que fica salvo a quem de di?-eito. 

Desde que se diz istp rejeita-se o systema 
allemão. · 

Admittido este principio, não se poderá 
escrever como se escreveu no art. 625, que 
os actos sujeitos á inscripção não operam 
transmissão <le dominio, sinão depois de 
registrado. 

Dever-se-hia dizer «não sortfrifo e/feito em 
relação a terceiros» ; mas não <<nllo operam 
transmissao do domínio». 

Si o registro é de títulos, que já transfe
riram o domínio, como se vem dizer isto ? 

Está claro que o systema gormanico não 
póde ser admittido entre nós, como não tem 
podido sel-o em varios paizes da Europa, em 
condições mais ou menos approximadas da 
Allemanha. 

Na Allemanha, a propriedade está toda 
cadastrada ; o registro alli é o historico da 
propriedade, como a geneología da familia 
é a historia da familia, da sua successão. 

Mas no Brazil e em outros paizes da 
Europa, como a França, ondo, apezar de 
tentativas, apezar de ensaios, apezar de um 
cadastro ha muito começado, nunca se con
seguiu pol-o em condições de servir, como 
se pensar nisto 1 

Portanto, a Commissão fez bem, pelo pa
ragra.pho unico, em rejeitar a introducção 
do principió germanico, que estava em ger
men no projecto, si bem que mal con
signado. 

Agora, porém, dirá que nem o que estava 
· no projecto, nem o que se 1he accrescentou 
satisfaz a idéa. que se teve em vist:i. pela 
inscripção. ' 

Esta. inscripção nada tem c nu transfe
rencia do domínio entre os contractantes, 
herdeiros e successores por titulo universal; 
esta inscripção ou tra.nscrlpção, como é 
cha~ada no re~imen hypotbecario, só tem 
effeito em relaçao a terceiros, como um:t 
advertencia que lhes é feita, de que o do
mínio se transteriu de A para B. 

Isto, porém, nada tom com a transacção 
de dominio de A para, B e é por isso que a 
Commi~~o disse que fi~ava salva a prova 
d.o dommw a quem de direito. 

De maneira que a inscripção só valo em 
relação a terceiro; mas, como estes não são 
partes na transferencia, a inscripção nã.o 
pócle ser alli lançada, como principio deter
minante da acquis~ção do domínio, como 
alli está. 

Assim, nunca se poderá dizer que pela 
inseripção do titulo houve transferencia de 
domínio. Quando muito se pôde dizer que 
pela . inscripção ficam advertidos terceiros 
da acquisiçã~ do domínio. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas o dominio 
não se torna perfeito sínão quanto a ter
ceiros. 

o SR. ANDRADE FIFUEIRA-Estt't enganado; 
elle· é perfeito entre as partes contractantes 
e herdeiros, é um direito absoluto que vale 
erga omnes. 

ÜS SRS. TEIXEIRA DE SÁ E LUIZ DOMIN· 
GUES dão apartes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Todo terceiro 
que tem interesses, não é pela ínscripção 
que se regula. 

o SR. TEIXEIRA DE SA - Mas a inscripção 
completa. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Responderá á 
objecção de S. Ex., mas deixem-no conti
nuar. 

Ella foi estabelecida no regimen hypo
thecario unicamente para advertir a ter
ceiros que o dominio estava corporificado 
em um individuo determinado. E' esto o 
seu valor, e não em relação a qualquer ter
ceiro, 

o SR. TEIXEIRA. DE SÁ - Lafayetto diz o 
contrario. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Falla com a 
lei. Acata a opinião de todos, mas antes ele 
tudo acata a lei; 

A lei de 1864 que instituiu entre nós o 
regimen hypothecario com a transcl'ipção 
do titulo de domínio diz claramente quo a 
transcripção não abrange todo.;; os titulas, 
mas só os inter vivos. 

Exciuiu os titulas causa mortis, judiciarios, 
e diz mais que essa inscripção não serve de 
prova de dominio, é independente do titulo 
de acquisição. Isto é muito claro. 

O SR. TEIXEIRA DESA-E' no regulamento. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A lei falla SÓ 

em actos causa mortis, e o regulamento ac
crescenta actos judiciarios, e accrescenta 
acertadamente, porque a razão desta ex
cepção da transcripção é porque eram actos 
publicos e tinham noto1·iedade. (Apartes.) 

Quem fez a lei e o regulamento foi o 
mesmo jurisconsulto, o conselheiro Nabuco ; 
e do um p,irecel' que elle "apresentou no 
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SMado consta o sentido da lei de um modo 
· explicito. O regulamento accrescentou dous 

casos, mas é porque si os actos causa mortis 
não precisavam ser levados, 1>orque eram 
conhecidos, tambem os actos judicfarios 
estavam no mesmo caso, como a al'remata
ção, a ttrrecadação de bens em juizo o outros. 

Tod-0s esses 1J.C&os eram publicas, consta
vam no.; cu.rtorios, tinham até maior pu
blicidau.e qlle 9 registro de hypothecas. Eis 
por que o l'Cgulamento sabiamente excoptuou 
esses actos da transcripção. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - o registro cen
tralisa. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Mas o cartorio 
faz a mesma cousa · 

Isto, por.'•m, é uma ques:ão secundaria. 
O que 1;ôde afilrmar ü que fol o conselheiro 
Nabuco quem apresentou o projecto. o que 
depois, como Senador, deu luminoso parecer 
no Senado, sendo elle quem depois formulou 
o decreto de regulamento de .26 de abril 
para execução da lei. O 1.0ensamento e1•a o 
mesmo e era este; a transcripção elas acqui
siçõe8 inter. 11ivos era uma ad ver tencia pa1•a 
que terceiros que tivessem de contrâ.ctar 
hypotheca sobre immoveis, estivessem tra.n
quillos de que não estavam illudidos pelos 
mutuarias com quem contractavam. Isto, 
Pºttanto, eséá c)aro; era em relação a ter
ceiros. 

Comprehende que, tratando-se de uma co
dificação, é necessario saber si é conveniente 
extender esta disposição que a nossa legisla
ção limita a terceiros, ao publico em gerul, 
Este é o ponto da questão . . 

Atlirma que não estamos preparados para 
essa reforma o que ella não ora necessarla. 
Não eslamos preparados, porque, a dar esta 
oxtensao, entramos no dominio do direito 
gerrnanico; para qualquer fim, é o registro. 
Uma :vez, porém, que esse principio não 
póde ~er adaptado entre nós por motivos que 
poderia desenvolver, mas não é opportuno, 
afilrma. t~mbem que não se pôde extgir a 
transcr1pçao, como regra, de todo e qual
q~o~ contracto, para fazer prova de do
mnno em relação a todo e qualquer terceiro, 
mesmo os que não tenham direito especial 
sobre o immovel. . 

Primeiro que tudo, a lei resguardou in
teresses de terceiros, exigindo que a pro
priedade immovel, qualquer que seja o seu 
valor, do 200~ para cima, seja transferida 
p~r. oscriptura publica; que tem tanta pu
bhé1dade como o registro do hypothecas ; 
ella nada tem de secreta. 

Exigir que a escriptura publica seja levada 
ao registro da transc!'ipção, para provar 
dominio, não é necessario, porque não ê a 
transcrip_Çc'io que transfere dominio de um 

para outro, ella é apenas uma formulidado 
accessoria que o legisLtdor inventou para 
proteger a certa ela ,::;e da sociedade inte
ressada mi certeza da propriedado que t im 
de ser hypothecada. A escriptura. publica Mt 
um direito absoluto, erga omnes, porque 
tudo que se passa perante o tabellião e qne 
ello porta por fé é como si terceiro estivesse 
alli assistindo, ninguem pôde pôr em duvida 
Pôde-se por em duvid:a a escriptura o esta 
não faz prova a respeito do que as partes 
historiam, mas os factos passados perante o 
tabellião, de como houye pagamento, quita
ção, emfim, tudo quanto peranto elle se 
passa e elb IJOrta por fé faz prova plena, 
absoluta, em relação ás partes, como a ter
ceiros. (Apartes.) 

Para esse .:fim de estat istica, as notas do 
tn.bellião valem tanto como as do registro. 

A estatística é muHo facil por meio dos 
t'.l.be Hães; mas, para asso :fim, obrigar as 
partes, com tanto sacrificio e dispendio para 
e laH, a essa. formalidade do transcreve~· a 
e1:1criptura no registro da cabeça da comarc.a 
não é justí:ficav.:l. 

.Esta inconsistencia de idéas deu-se, como 
era de prever, em outros detaJhes da eco
nomia do projecto. 

Assim é que o projecto procura estender 
essa inscripção a todos os actos, não só causa 
mortis, comb aos actos judicia.rios. Em 1•ela
ção aos actos jndi,ciarios, nota até que ha 
sua~ lacunas, como é fücil acontecer a quem 
desce a promenores. 

No art. 624 se diz: 
« São tambem sujeitas á inscripção: 
l . º As sentenças proferidas na.-; a,cçõe.s 

diviso1·ias, das q11aes resulte cessação do 
e,tado de communhão ; 

2. 0 As sentenças que, nos inventa.rios 
e partilhas, adjudicam ben,, de raiz para 
pagamento das (iividas da herança; 

3. 0 A arrematação em praça publica 
e as adjudicações. » · 

Não são os unicos actos juJ.iciaes pelos 
quaes dá-su a transforencia. 

De memoria lembrurá, já, dois. 
A remissão dos bens que um conjugo ou 

herdeiro u.o executado faz em juizo, não é 
arrematação, não é adjudicação, e é um 
meio de adquirir propriedade. 

Quando um herdeiro unico faz inventario, 
para pagar a credores e o juiz adjudica os 
bens ao hérdeiro unico, ahi não é partilha, 
é vcrda<l.eira adjudicação ; mas não em ex
ecução. 

O principal reparo - continúa o ora
dor- é que não ha razão nenhuma para esten
der essa disposição aos actos causa mortis e 
aos actos judiciarios. 
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Mas cm vez de descer a pormenores, se
ria melhor dizer que os actos judiciarias 
tarobero são sujeitos á transcripção, evi
tando-se esse defeito de classificação: 

Mas disse e repete « não ha razão para es
tender essa disposição aos actos causa mortis 
e aos judiciarios », primeiro, porque se a in
scripção tem por fim, não fazer prova do do
mínio, como se diz, mas advertir a ter
ceiros, tanto as doações causa mortis, testa
mentos, como os ac,os judiciarias já teem a 
garantia de publicidade necess:,i,ria para 
advertir a esses terceiros e não é, portanto, 
necessal'ia essa formalidade da inscripção, 
que não deixa de ser onerosa para o parLi
cular. 

Em segundo lagar, dirá que nem com 
issJ se consegue o desideraturn de dar-se a 
essa transcripção, com estes a1·es de direito 
germanico que se pretende introduzil', por
que, em todo o caso, a inscripção, a tran
scripçã.o, assim generalisa.da, não vai tirar 
á transferencia da propriedade, feita por es
criptura publica, o seu effeito translativo. 
Este ella o conserva sempre ent1-e as partes 
contractantes. 

Desde que ha transferencia de domínio, a 
traosferencia prevalece em relação a todos, 
em relação aos factos passados perante o 
tabellião. 

As mesmas ditficuldades pelas qnaes-af
firma o orador-não podemos inliroduzir o 
regímen hypothecario germanico no Brazil, 
obsta a que possamos introduzir esse regí
men complementar da inscripção~ 

Si não se pôde fazer uma cousa, não 6 pos
sível fazer a outra. 

Qual será o homem bastante audaz para 
introduzir o systema hypothecario germa
nico no Brazil ~ 

O systemê1 germanico, nenhuma nação tem 
conseguido introduzit•, nem a França, onde 
a popuLt.~o é concentrada, onde, em muitos 
logares, ha cadastros organisados e outr-os 
em via de organisação. Só a Allemanha tem 
consegui.lo, porque ali a proprie.lade ~ se
cular, as transmissõe:; são lentas, a proprie
dade tem ali a sua historia conhecida, em 
grande parte, mesmo a propriedade, na Al
lemdnha, tem estado inalienavel, porque 
ali é a patria dos fideicommisscis, das substi
tuições fJ.miliares. 

M,is, paizes de r .•,ça latina, paizes como o 
Brazil, onde ha divisão da p1•opriedade, onde 
ha transmissão da propriedade por todos os 
meios, não é possível e:,te systema. Não ha 
pessoal hêl.bilitado, nem mesmo para fazer a 
estatística da população. Ainda ha pouco 
fez-se um recensea.m,mto tão imperfeito que 
o govC".-no teve de declarai-o nu!lo. 

Como podemos. pois, pensar em estabele
cer o regímen da pl'opriedade immobiliaria, 

no interior deste paiz, s:J nem pessoal habi
litado temos pa.ra este serviça de estatistica ! · 

!!; se temos, se é possível fazer isso, então 
ostabeleçamos o regímen hypothecario ger
manico, porque esse garante, tanto assim 
que a Allemanha é o unico paiz onde a.o;; so
ciedades de credito real tem provado bem. 

Ali h '1 certeza absoluta da pr..,priedade; 
ali não se separa o domínio da sua prova ; 
a prova é o proprio registro, é o titulo. 

o SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte. 
o SR, ANDRADE FIGUEIRA-Diz que, se en

ke nós não se pôde pensa.- nisto, como pen
sar-se tambem em arvorar ainscripção deste 
titulo, como tradicção 1 E' a mesma questão 
por outras palavras. · 

Pelo Projecto primitivo, que hoje está 
emendado, e o orador não tem o direito de 
consideral-o, pelo P1•ojecto primitivo-dizia 
-pretendia-se a1·vorar a inscripção em tra
dição ; mas esta inscripcão é muito poste
rior á transferencb do domínio. 

O Projecto mesmo diz a cada passo-a 
transferencia está. f.:ita, o dominio está trans
ferido, ha o pagamento do preço, ha en
trega, ha o constituti ; emflm, ha todas as 
condições. 

E:ite assumpto é importantis,imo porque 
lança a duvida sobre a. base do principal di
reito, de que se occupa o Codigo Civil, como 
é o direito do propriedade e sobre os seus 
desmembramentos, sobretudo, se considera
mos que o principio cardeétl da tradição, 
para a transt'erencia dos immoveis, não está 
respeitldo no Projecto. 

Notou já que a tradição está collocada 
em uma sec;ão relativa ao capítulo da 
acg_uisição e p..lrda da peapriedalle immovel 
e accrescentou que isto tinha sido defeito de 
methodo. 

Agora, o nobre autor do Projecto diz q11e 
a tradição está -excluída da transferencia 
como formalLade para transfercncia do do
lllinio. 

Um outro ponto, com que não póde concor
dar e que é mais serio do que se pensa, é o 
que diz respeito a solução de debitos em re
lação a tereeiros. 

O Direito Francez estabeleceu é verdade 
que os direitos e obrigações resultariam dos 
simples contractos, sem dependencia da tra
dição, sempre que se tratasse da acquisição 
do domínio. 

A nossa. legislação, calcada no antigo prin~ 
cipio do diroito romano, de que traditíoni
bus, non nudis pactis, domínio transferuntur, 
ficou sempre fiel a este principio, até mesmo 
em relação aos mornis, exigindo, como con
diç,:'Í.o indispensavel para. a transferencia do 
domínio, não só o contracto ajustado entre 
as partes; mas tambem a entrega do objecto, 
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a tradição o com muita razão, porque, do mente em pequeno numero, são os homens 
contracto, não resultam mai.i do que direitos que teem recm•sos e que podem proceder a 
e obrigaçõe, pessoaes, ao passo que o domi- essa formalidade e, em todo o caso, nossa 
nio só pôde re3ultar de um facto. propriedade hypothecada, po1' muito grande 

Em segundo logar, a tradição é uma'.l.dver- que seja nfio passa de uma gotta no oceano. 
tenqia que se faz a terceiros de que houve a o SR. SALVADOR. MONIZ dá um àparte. 
transferencia, 

No simples contracto, não ha, em relação O SR. ANDRADE FIGUEIRA- V. Ex. é um 
a terceiros, esta advertencia. · magistradó; está, em erro, como todos os 

Já se vê, portanto, que o antigo principio, outros. (Riso). 
não só é mais conforme com as nórmas de Isto pôde estar em mil sentenças, mas não 
direito, como mais conveniente para o era- está na lei. 
dito moderno, para a cartez3, da propriedade Isto esiá na lei de 24 de setembro de 1864, 
e para relação de terceiros para com o pro- no regulamento de 6 de abril de 1865, no 
prietario, para com aquelle que deixa de decreto de 21 de janeiro de 1890 ; está no 
ser proprietario e para com aquelle que regulamento de 2 de maio, que consolida. 
adquiriu p'ropriedade. · essas disposições; mas tudo em favor do 

Esquecer esta reg1·a, a proposito daacqui- credor. hypothecario, nunca em favor de 
sição dos immoveis, só porque sefaz a inseri- qualquer terceil'o. -
pção, não é c,nveniente, não é razoavel, Como V .Ex. é magistrado, é bom que ouça 
primeiramente, porque, já do titulo deve isto: se V. Ex. consultar o parecer que o 
constar se a tradi~o foi ou não feita ou real sr. conselheiro Nabuco elaborou, como rela
ou ficticiamente; costuma-se declarar na es- tor da Commissão do Senado, no anno, se 
criptura, se se füz ou não a entrega, se a en- não lhe falha a memoria, de 1864, verá o 
trcga foi real ou symbolica e, se assim é, que é que elle ent:mdia por essa transcripção, 
não vê razão para que esta tradição seja quaes eram esses terceiros, que elle tinha 
suggerida por um acto posterior; e, em se- em vista. 
gundo logar, se essa inscripção não vale Lá s. Ex. verá expressos os casog"que ello 
como prova do dominio, que valor tem para fi""urara; ello dizia: o individuo A vende sua 
as partes? - J?~opriedade a dous outros e um destes h;ypo-

E' uma tradição que não lhes adianta nada theca O então será dono della, em relaqao a 
ao direito já adquirido pela escriptura, nem terceirus, aquelle que primeiro inscrevera o 
ao menos surte osse efl'eito de prova do seu seu titulo. 
contracto. Já se vê que isto é em favor do credor hy-

Não ignora que escriptorP..s e, sobretudo, pothecario. 
juízes agarram-se á d.isposição da lei de 24 Pergunta, em relação aos dous compra
ele setembro de 1864; que estabeleceu a tran- dore~, qual O dono? 
scripção, como formalidade, para a alienação 
sortil· eff'eito em relação a terceiros, até ao UMA voz-O que inscreveu em prb;n.eiro 
ponto de tornar a escriptura de domínio de- loga1•. 
pendente sempre dessa formalidade, não o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não, senho1•. 
sómente para o caso que a lei instituiu, que Supponha-se quo, 0 s.Jgundo inscreveu e o 
é em relação ao credor hypothecario, mas primeiro não. Em relação ao credor hypo
tambem para t'Jda e qualquee acquisição . thecario, é dono aquelle que inscreveu pri-

Transformaram a transcripção em verda- meiro ; mas, em relação aos outros, aos ter-
deira tradição de objecto. ceiros, é dono aquelle que primeiro com-

Assim, tem-se julgado e o orador conhece prou. · 
muitas sentenças, nesse sentido, que não A lei é expressa porque diz: essa transcri
teem bases na lei, que é muito expressa, já pção não sm•te e.lfeito de domínio. 
excluindo mui&os titulos dessa formalidade, 

t d · · t Portanto, aquelle que primeiro comprou e 
onde aliás a ra ição seJa necessaria, Já es a- recebeu O obJ·ecto, é O dono. (Apai·tes). 
belocendo que esta trandcripção não suPte 
efl'eito de prvva em relação a terceiros, nem SS. EEx. querem generalisar a dispo
em relação aos contractantes, já dizendo ela- sição. 
ramente que, como lei de hypotheca, ella es- Não é pJssivel; eUa, primeiro que tudo, iria 
tabslecia aquella formalidade em favor de ao infintto, porque teria de comprehendel' 
credores hypothecario~, a quem o immovel doações, testamentos, partilhas e tudo isto, o 
fosse hyps>thecado. que não é possível, porquo a consequencia 

Agora, sustentará que i<:to não póde ser seria não haver acquisição de domínio. Qual
generalisado, que as nossas circumstancias quer modificação da propriedade tornaria 
não pormittem, que isto não ha de passar precisa. easa. providencia da lei hypothe
dos credores hypothecarios, que são forçosa- caria. 

Vol. V 30 
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Devemos, diz o orador, ser logicos. Assim 
como, pam adquirir o domínio, é preciso, 
além do titulo, a transcripção, é tambem 
preciso transcrever todas essas modificações. 

Om, as nossas circumstancias não compur
tam isto, e se comportassem, não cessará de 
repetir, era o caso de applicar-se o sys-tema 
germanico. 

Seria mesmo nas circumstancias actuaes 
lançar a maio1• incerteza sobre a proprie
dade. 

Se nós tivessemas de prescindir do.i meios 
ordinarios de acquisição e de domínio, quer 
natmal, quer peltt lei civil e exigir para 
todos essa formalidade fa inscripção, seria 
lançar uma verdadeira incerteza, porque os 
habilitados seriam muito poucos e não pJde
riam provar a sua propriedade e ter a cer
teza do seu domínio. 

Isto é ponto capital do Projecto, como é 
ponto capital do direito de propriedade, por
que respeita. á sua acquisição e todos sabem 
que, da legitimidade da acquisição da pro
priedade, dependem todos os contractos que 
sobre ella podem vcrilar. 

Com relação ao objecto dos contractos, isto 
é tão cat)ital como a capacidade das partes 
para contractar. 

Das noções falsas a semelhante.resp·eito 
dedt1zem-se consequencias as mais dispara
tadas; e, ao contrario: da.; noções exactas, 
p1'eci~as a semelhante re.;peito, resulta uma 
generalisação, sobre a propriedade, muito 
cfa.ra. 

Vê-se que o Prc1jecto obedeceu ás duas cor
rentes, o autor obedecia á sua e dahi a gene
ralisação a cases titulo-1 causa mortis e actos 
judic:iarios e essas disposições que esJão em 
contradicção manifesta, como já mostrou, 
dahi tambem a distinção entre acquisição de 
moveid e immoveis com regras espJciaes, 
mn:1 tendo tradição especial da inscripção e 
outra tendo tradição que consiste na entrega 
de mão á mão. Dahi tambem, quanto á pre
sc1'ipção, a diversidade das regras, porque, 
se a inscri1Jção, do titulo u,cquisitivo é uma 
formalirJ.ade para consummar-se o domínio, 
embo:a não seja para proval-o, está claro 
que ninguem ainda mesmo pela usocapião 
pôde considerar-se proprietario do objecto 
sem a transc1•ipção. • 

O individuo que com o titulo no dia em 
que se consummasse a presc1·ipção, fosse re
gistrai-o, tinha dado a maior piova de que 
estava de má fé. 

o SR. LUIZ DOMINGUES dá um apal·te. 

Desta pa1'te geral poderia descerá analyso 
de muitas disposições do projecto quo nü,o 
lhe par~cem_ fülizes; mas cJnfüssa que pre-, 
fere de1x,u' 1sto p,~ra outra occasião. 

. Fez esta ami.ly~e geral sob1·e o ponto ca
pital de onde derivam as consequencias. ·Re
serva-se para. 1iocar om varios pontos quando 
falar outra vez. 

. Com relação ao segundo ponto da ordem do 
dta, que é da pmpriedade litteraria, scien
tifica, artistica e industrial, so limitará tam
bem a conside1•ações goraes, reservando-se 
para indicar os pJntos e detall1es sobre pon
tos com que não está de accordo. E' daquelles 
que não dão á pr0priedade litterar ia ossa ox
ton são c1ue out1•Js dão e que lhe deu a p1'0-
pria lei da Republica votada em 1898. 

Approxima-se muito da doutrina exara.da 
pelo finado Imperador D. Pedro II, no Con
selho de Estado, perante.a commissão encar
regada. do Codigo Givil. ~lle não frisou bem 
os pontos, mas está claro que alludiu á ella. 

A prop:ieda.de Iitteraria tem sem duvida 
um principio de legitimidade, representa es- ' 
forço intellectual, dedicação, combinação de 
idéas e até trallalho matCl'ial, para alludir a 
escripta e á 1mpre.3são. 

Portanto, não contesta a legi1.imidade, em 
these, e todas as legislações, mais ou _menos, 
a teem consagrado ; mas não pód11 concordar 
em que esta propriedade seja equiparada á 
propriedade commum. 

Pelo contrario: deve ser limitada. 
O limite de tempo e de fórma depende das 

circumstancias de cada paiz; va1•ia muito. 
Entende que, em um paiz novo, que não 

tem ainda a sua litteratura estabelecida. ou 
que a tem em começo de formação, não se 
deve ma.rctl.r prazo mui largo para.esse ge- · 
nero de proriedade, porque quanto mais 
largo tempo fôr garantida a propriedade do 
autor, menos goza a communhão social dos 
beneficius da obra, que elle tenha produzido, 
obra litteraria., scientifica ou industrial. 

Quanto mais atrazada fôr uma nação, mais 
limitado deve sei• o prazo, para fazer gosar 
a communhão dos lJ:meficios dessa obra, para 
que esta se generalise, pois, esgotado esse 
prazo, pôde o livro ser reeditado livremente, 
tornando facil a acquisição e divulgação do 
livro. 

Ha ainda uma consideração capital em re
lação ao estrangeiro. Não' fazemos - diz o 
orador -:- a lei só para os nacionaes, fazemos 
uma lei tambem para o estrangeiro. 

Para um pa.iz atrazado como o Brazil, ha 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Acha excusado, a maiol' vantagem em que as obras estran

em vista da demonst:ação que acalJa de fazer, geiras não gozem do privilegio por um largo 
essa minucia de disposições. Restabelecida a espaço de tempo, porque isso difficulta a 
ve1·?adeira d~utrina, esses a1·tigos seriam re- divulgação da obra de que o estrangeíro tem 
cluZlllos él, mmto pouco cousa. 1 a propriedade. 
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Um paiz novo, acha o orador, até, que não 
deve fazer esses tractados sobro propriedade 
litteraria, que tanto so recornmemlam. Nós 
não terno~. affirma o orador, litteratllra para 
nós e mmto menos para dar aos outros, ac
érescendo ainda a eazão de que falamos uma 
lingua que é das mais limltadas do globo· a 
lingua portugueza é fülada em Portugal' e 
no Brazil. Escriptos em portugllez teern, pois, 
um consumo muito limita.do. 

Nestas condições, havemos de aproveitar
nos de obras alheias, dos livros portuguezes 
e quanto aos proprios~ uma vez indemni:i:ado 
o proprietario do seu ti•abalho, vulgarisal-o 
por meio da limitação da sua propriedade. 

Parcce~me que isto é o que convem {t.S cir
cumstanc:as peculiares ao Brazil. 

Agora , fazer tractados, para impedir até 
traducções, nós que vivemos de traducções, 
lendo obras allemãs, italianas, francezas, 
inglezas, traduzindo-as, o que fazemos muito 
bem, e nem com is;;o roubamos, não é con
veniente. 

Dizem que isso de tradncção é roubo, mas 
não ba tal. 

Elles escrevem na sua lingua, nós tradu
zimos para a nossa e vamos aproveitando as 
idéas, quanto mais limita.elo for esse direito 
dos cscriptores estrangeiros, melhor para 
nós. 

Agora, e é o ponto capital, commettemos 
latrocinio, somos indignos da cavilisação, 
como dizem usando desses palavrões com que 
se procura metter em b1•ios uma nação nova 
que quer avantajar-se na civilisação 1 

Nada disso. Nenhum escriptor, do qual
quer raça, de qualquer lingua, crea nada. 
Elle não füz•mais do que combinar idéas que 
fazem parte do patrimonio commum da hn. 
manidade, a sabedoria a3cumulada das ge
rações anteriores. 

E' assim que - diz o orador - nós habi
tantes elo Bra.zil, descendont3s de portu
guezcs, herdámos toda essa legislação que 
os latinos crearam, que os portuguezes con
servaram e a~sim vamos accumulando a 
noss ,. experioncia pessoal e assim passaremos 
aos nossos filhos. 

Isso que dá-se com a legislação, dá-se tam
l)em mt litteratura, nas scioncias, nas artes ; 
ninguem inventa nada. Para que boje haja 
um artista notavel é preciso que e!Ie estude 
o passa.do, é preciso q uo vá á. Grecia, á idade 
medi:,, conhecer o e:itylo da Renascença, o 
estylo hebraico, romano; isso tudo é uma 
escola que fórma o seu espírito. 

E isso tudo é invenção delle i 
Não; isto é patrimonio da humanidade. 

Quando elle imita, quando elle tem uma 
combinação e aprc~e11ta. obra nova, rcspeite
se-lbe, por certo tempo, o tfübalho que isto 
lhe deu ·e as despezas que devo acarretar 

p:1ra vulgarisar; mas isto não 1•Jpresc11ta 
propriedade exclusiva dellc, representa uma. 
prupriedaclc da humanid:tde, accumula.da 
dm·ante seculos., e olle não fez mais do que 
revcstil-a com roupa sua, mafa do que dar
lhn o cunho da sua indiviclualidade. 

Qualquer de:lses escl'iptores de fama, 
Shakespeare, por exemplo, o que fizeram 
sinão imitar 1 As melhores peças de Shakes
peare são imitações de peças gregas. 

Elle procurou traduzir a::i paixõ:is taes 
como fizeram os tragicos gregos, apenas deu
lhes as idéas do seu Lempo, os vícios o de
füitos do seu tempo e tambem as bellezas, 
porque, escrevendo muito depois, e sendo 
christão, deu-lhes muitas idéas christãs que 
os gregos não conheciam. 

Eis o que é essa decantada p1·opriedadc 
litteraria. O fundo é commum, é patrimonio 
da humanidade. 

Si um U1dividuo tivesse a fortuna de re
unir .em sua bibliothcca, toâos os escriptos 
dos gregos, dos romanos e das modernas 
gerações e começasse a publical-os, po~ia,-se 
dizer que era proprie t,ario de tudo isso i 

Não ; esse é l_lue tinha roubado á hmnani
dade, porque isso tudo pertence-lho. 

E' o que fazem os escriptores, os de mais 
t~lento ·l)l.esmo. 

Ha alguem que pos.,a inventai• alguma 
cousa sem ter estudado, sem ter meditado 
sobre essas idéas communs 1 

Si trata-se de uma invenção sobre scioncias 
exactas, é ella possível sem as noções ele
mentares da arithmetim\, da geometria, da 
algeb1•a., que foi inventada e llraticada por 
outros! 1 

Não ; todo esse patrimonio de que tinb.a. 
part.ido para ter a sua concepção, pertence 
á humanidade, e elle não tem direito ele 
cobrar nada por isso. E' urna riqueza com
mum da humanid·Lde. 

Estamos - continúa o orador - em nosso 
perfeito dh>eito traduzindo obras estra.n
geiras, que elles já traduziram de outros, 
já imifaram de . outros e nós, nação mais 
atrazada, vindo por ultimo, pois temos 
apenas tre3 seculos de exi~téocia, somos her
deiros desse patl'imonio dét bumanida.de, que 
as gerações tmterioees accumula,ra.m para as 
geraçõe.3 novas. (Mui!o bem.) 

E as nações, que toem a fortuna de estar 
mais adeantadas do que a nossa nada teem 
a perder com isto ; pelo contrario, teem a 
lucrar, porque a influencia que, por exem
plo, as lettras iuglezas, as lettras allemães, 
as lettra.s italianas exercem sobre as nações 
novas redundam principalmente ern bene
ficio dellM1. 

Apontará, para exemplo, a Fmnça, que é 
a nação que tem representado por· vezes, no 
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mundo, ,1 supremacia militar ; mas que tem 
tido hmbpm a:; suas vicissitudes. 

Desde o seculo XIV a França tem tido 
um predomínio extraordinario na opinião e 
isto devido ao que 1 A este accumulo do ca
pital da. humanidado, ·á sua lingua facil e 
precisa, com a qual espalha as suas idéas e 
impõe seu prestigio. 

Antes da França, a Hespanha foi qunm do
minou o mundo durante alguns seculos, pela 
sua supremacia militar, pelo genio do seu 
povo, pela pureza tl.e sua~ crenças religiosas. 

Emfim, oste é um pontoinexgotavel, sobra 
o qual o orador poderia estender-se, s;não 
fosse a exiguidade de tempo. 

Nada teem a perder as nações modernas 
om traduzir os seus escriptos, em vulgari
sal-o,: na respectiva língua. 

Assim sendo, é contrario a estes tratados, 
a esta di~posição de andar fazendo tratados 
com tono o mundo, cto esmolar garantindo 
ás nações estrangeiras os mesmos privilegios 
ele qup porventura se goze. 

O melhor é estabelecermos um meio 
termo. 

Pensa que 10 annos, que é o que estava 
no Codigo C1•iminal, eram mais que suffi
cientPs ·para o autor tirar partido de sua 
obra. 

Entretanto, si os nobres membros da Com
missão julgarem preferível um prazo maior, 
não porá luto por isso. 
· Entende que a proprie.lade deve ser limi
tada e que esses escrupulos devem desappare
cer. Tal propriedade não póde ser perpetua, 
s!3ria mesmo de pessimo elfeito, seria mesmo 
uma idéa barbara, porque os genios que hoje 
fazem descobertas felizes e que podem go
zal-as em um período que os indemnize á 
farta, terão o direito de arrolhar essas con
quistas, que fizeram nos domínios da scien
cia, e tean~mittir a herdeiros, fazendo pagar 
inflnit::i.mente caro esses privilegios. 

Tem fallado mais do que queria. e termina, 
protestando voltar ao debato trazendo suas 
emondas. (Mitito bem; muito bem!) 

O Sr. President.e -Fica adiada à 
discussão pela hora. A ordem do dia para a 
reunião de amanhã, 29, é a seguinte : 

ContinuJ.ção da discussão dos pareceres dos 
Sr.,;. Luiz Domingues e Arthur Lemos sobre 
os arts. 576 a 745 e 746 a 801 da parte 
especclal. 

Termina a reunião (1,$ 5 horas e 50 minutos 
da tarde. 

31ª REUNIÃO EM 29 DE NOVEMBRO DE 1901 

Preside,,,,cia do Sr. Seabra 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs Seabra, F . • 'I'olen
tino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Teixeirá de Sá, Araujo 
Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveil'a 
Fio-ueiredo, Alfredo Pinto, Benedicto de 
Souza e Alencar Guimal'ães (16). 

Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Camillo 
Hollanda, Hermenegildo de Moraes, Azevedo 
Marques e Rivadovia Correia (5). 

Dos convidados pela Comrnissão compa
receram os SrJ. Clovis Bevilaqua, M. F. 
Correia, Solidonio Leite, Salvador Moniz o 
Fabio Leal. · 

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

ORDEM DO DIA 

Discussão dos pareceres do Sr. Luiz Do
mingues sobre os arts. 576 a 745 e do S1•. 
Artlmr Lemos sobro os arts. 746 a 801. 

São lidas e postas em discussão as se
guintes 

EMENDAS 

Emenda additiva o.o art. 613, sob a fórma 
do paragrapho unico : 

« O prazo de anno e dia não co1•1•e em
quanto o possuidor defende a sua posse, 
restabecendo a situação de facto anterioe 
á turbação ou esbulho. - Fabio Leal. - F. 
Tolentino. » 

Ao art. 619, paragrapho unico, diga-se: 
« A inscripção de que trata a lettra a 

não induz de per si prova de dominio, que 
fica salvo· a quem de direito. - Teixeira de 
Sá.» 

Livro II. Tit. II. Cap. VI-Supprimam-se 
as secções II e III (arts. 770 a 801). 

Os privilegios de invenção e as marcas 
de fa.brica não constituem mataria de di
reito civil; cahem no domínio do direito 
mci•cantil e mesmo de leis especiaes como 
acontece a.ctualmente. (Lei n. 3346, de· 14 
de setembro de 1887).-Alfredo Pinto.-F. 
Tolentino. 

O Sr. Cio vis Bevilaqua -
Dea.nte das accusações ·de que hontem foi 
alvo o projecto, pa1•eceu-me, Sr. Presidente, 
que era inclispensavel que eu offerecesse á. 
Commissão umn. defesa mais documentada. e 
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que não fosse simplesmente a expressão da 
minha opinião, mas que condensas,e o que 
os mestres mais competentes e abalisados 
teem produzicJ.o na sciencia do direito. 

Por este motivo havia eu resolvido dil'igir 
a V. Ex. estas paginas, para que fossem im
pressas no Diario do Congresso, como resposta 
ás criticas hoE.tem itpresentadas. Como, 
porém, tivesse de chegar até aqui e atten
dendo a ponderações que me acabam de ser 
feitas, resolvo, em vez de apresentar a V.Ex. 
esse documento escripto, lel-o perante a 
Comrnissão. 

E' este o documento : 
Exm. Sr.Presidente da Commissão Especial 

do Cofügo Civil-Para não dar a eski. dis
cussão o tom pessoal que est::wa ameaçada 
a tomar ; para da1· maior precisão ao meu 
pensamento, não permittindo que se desdo
bre e se alongue á mercê das associações 
de idéas que o attraiarn para fóra do sulco 
om que se deve conter ; e, para não em11ecer 
com estas observações a marcha dos debates 
mantidos pela illustre Cornmissão, de que 
sois digno presidente, na altura correspon
dente á importancia do assnmpto, peço que 
me sejto permittido apres0ntt1,r por escripto 
,t defesa do projecto, em t1·es rontos da 
parte agora em discussão; esperando que a 
mandeis publicar no Diario do Congresso, si 
achardes que merece que sobre ella demorem 
um momento 11, sua atttmção aquelles a quem 
agora está confiada a nobre ernprElzl de pre
parar o Codigo Civil füazileil'o. 

PRIMEIRO PONTO - Incvnveniencia do me
thoelo. Foi o projecto censurado por ter apre
sentado a theoria da prop~·iedade, dtstin
guindo-·a pelos sous dous aspectos de pro
priedade immovel e proprieelad e movel. -

Póde ser que não seja este o methodo com
rnum dos escriptor0s naciornws, affirmo, 
porém que ê um methodo seguido por auto
ridades de altissirna cornpetencia, e que en-· 
contra obvia justificação na diversidade dos 
preceitos destinados a regular as duas moda
lidades pelas quaes a propriedade material 
so apresenta ao exame do observador. 

Os modos de adquirir bens moveis não 
coincidem com os modos ·de adquirir imrno
veis; as garantias com que a lei cerca o di
reito difl'erem nos dous casos; os modos de 
extincção da relação jurídica igualmente di
versificam, segundo o objecto do ,lireito de 
propriedade é uma cousa movel ou 1mmovel. 

Para os irnfuove's, a usucapião pede um 
prazo mais longo, e a accessão apresenta 
feições proprias, conio sejam-a formação de 
ilhas, a alluvião, a avulsão, o abandono do 
alveo, a construcção de obras e as planta
ções, que se não concebem tratando-se de 
lnoveis, como si não concebem tmtando··Se 

de bens do raiz, à especificação, a confusã,o, 
a comrnixtão 0 a adjunção. 

A transferencia da propl'iedade immovel 
requer para a sua perfeição a formalidade 
da inscripção, ao passo que a tmnslação da 
propriedade rnovel teria nessa formalidade, 
em vez d.e urna garantito, um empecilho, um 
estorvo contrario á sua natureza. 

Esta,s e outras considerações que facil
mente acodem ao 0spirito do jurist:., quando 
encara estes assumptos, são razões mais que 
sufficientes para justificação do mcthodo 
adoptado pelo projecto que teve por guia: 

I O• O Coeligo C-ivil ele Zurich, que assim 
expõe a rnateria: Secção II[ - Da proprie
daele ; Capitulo I: - Dos dfreitos do pro
prietario; Capitulo II: - Da propriedade im
movel: A-Acquisição da pi·opriedade immo
vel; C - Direitos ele propriedade immovel ; 
C - Direitos ele visinhança ; D - Perda da 
propriedade immovel ; - Capitulo III: Da pro
priedade movel: A - Occupaça:0; B - Pro- . 
dução ele fructos ; C - Especificação ; D -
Mixtura e adjuncçcio. 

2°. O Codigo Civil Allemao, que distribue 
a ma teria pelo modo seguiu te : Secção II -
Disposições geraes concernentes aos direitos 
sobre immoveis ; Secção IlI - Propriedade ; 
titulo I - Dos dire:'.tos contidos na propn"e
clade ; titulo II - Acqiiisição e pt1·da de pro·
pri.edade immovel ; titulo III - Acquisiçcio e 
perda da propl'iedaele elos moveis ; titulo IV 
- Reivindicaça:o ; titul0 V - Comproprie
dade. 

3. 0 O Coeligo getal dos bens para o prin
cipado de Montenegro, no qual a ordem das 
materias é a seguinte : CapHulo I - Da 
acquis?çcro da propriedade das cousas im
moveis (homologação judiciaria, construcções 
e plantações, accessão, usucapião, direito do 
perempção entre parentes e r2stricções á 
faculdade de adquirir bens immoveis) ; Ca
pitulo II - Da acquisiçao da propriedade mo
vel (tradição, especificação, contusão, incor
poração, occupação dc1,s cous:i,s sem dono, 
invenção de thesouros, usucapião). 

O Codigo Civil de Zurich é trabalho de uma 
das mais altas individualidades da jurispru
dencia moderna, de um jm·ista cujo jubileu 
universitario, em 1879, foi urna deslumb1•ant0 
festa do espírito que emccionou todo o mundo 
jurídico allemão, de um laureado professor 
de dil'eito que a universidade de Munich 
disputou .á de Zurich e a de Heidelberg á de 
Zurich, de um cultor da sciencia do direito, 
cujo nome foi dado a uma fimdaçao desti
nada a estimular o gosto pelos estudos jm·i
dicos em todo o mundo civilisado, porque 
esse nome era reputado o symbolo da dedi- · 
cação fecunda ao ti·abalho - JoÃo GASPA~ 
BLUNTSCHLI. 
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Em 1887 a codificação · preparada por 
Bluntschli foi revista pe1o profe~sor Schnei
der que, no dizer de Lehr, tocoii respeitosa
mente no trabalho do mestre, consen,ando in
tactas as disposições qi,e ainda eram compati
veis com a legislação cantonal e f ede1·aZ pos
terior. 

Os applausos dentro e fóra do paiz não se 
mostraram· esquivos á obra legislativa con
fiada ao criterio do preclaro jurista, e a 
prova mais cabn,l de seu merecimento está 
em ter sido ella modelo para as codificações 
cívis de outros cantões ~uissos que tinham 
muito onde escolher, quer se voltassem para 
a França, quer para a Italia, quer para a 
Allemanha. 

O guia é, pois, daquelles em que o inexpe
riente pôde depositar plena confiança. 

Nada adeantarei sobre o Codigo Civil Alle
-mão, porque elle gvza, entre nós, de mere
cido e geral p1•estigio, sendo o fructo de me
ditação de um povo que conta em seu seio 
o:,: mais profundos mestres da jurisprudencia 
model'na. Do Codi!Jo geral dos bens para o 
principado de Monteneg1·0, direi apenas que 
na França e na Allemanha os competentes o 
teem colmado de fervorosos elogios, dizendo 
Daveste e Riviere que «faz honra ao prin
cip3 que lhe -sentiu toda a importan~ia e 
cu,ja alta clarividencia soube escolher aquelle 
que, graças ao seu apoio, devia levar a em
preza a bom t01•ma.» E:,ise e.,colhido foi Ba
gisic, então peofessor do direi to na Univer
sidade do Odessa, e-,p'rito robustecido po-lo 
estudo n,1s melhores escolas da Europa., em 
Vienna, Munich, Berlim e Pariz e justamente 
.apt'eciado entre os sous pares, como um dos 
mais competentes conhecedores ltO direito. 

Não proseguirei. Se andou mal o Projecto 
em distinguir a p1·op1·ieJade de immovel da 
proprie[Ldo . movol, teve para isso boas ra
zões, e sente-se escuJ.ado po1· autoridades 
cujo valo1· desafia contestai;ões. 

E para não sahir do terreno puramente 
legisla+.ivo, ]_.)eço permissão para notar que o 
recentíssimo Projecto de codigo civil suisso 
tambom adopt.ou o censurado methodo. Real
mente, no livro quarto dos direitos reaes, 
depois de um titulo dostiuado ás disposições 
ge1·aes, seguem-se um outro coucorneute á 
propriedade irmnovet, e um terceL·o reltfü vo 
t1 pro_priedade movel. 

SEGUNDO PONTO - E/feito da inscripçtío 1·e
lati'Vamente á translação dJ. propriedade im
movel, A este r.ispe to escrevi, em resposta 
ao parecer da Faculdade Livre do Direito do 
Rio de Janeiro: « E' clara a doutrina do 
Projecto. A propriedade movol adquiro-se 
pela traâiçuo e tt immovel pela inscripçüo, 
que é considerada uma tradição solemne. 
Propuzora o Projecto primitivo, do ,tccorclo 
com as exceJlontes reflexões do Dr. Didimo, 

que a inscripção no registro predial consti
tuísse prova cabal do domínio, mas á com
missão revisora nomeacla pelo Governo pare
ceu que não estavamos suflicientemente ap
parelhados para a acceitação immediata 
dessa reforma em nosso regímen de proprie
dade ímmovel, e .foi mantido o pl'incipío do 
dfreito vigente, segundo o 9uaZ a inscripção 
induz apenas á presumpçtío do domínio. 

Qualquer dos dois modos de ver encontra. 
apoio em boas razões de ordem jurídica e 
econornica ». 

o primeiro systema é o germanico qur 
tão bons 1•esuHados teem dado ali, na Suissa, 
na Austria, na Russia e em outros paizes, e 
que os juristas se empenham por ver appli
cado nos paizes que ainda o não puderam 
adoptar. O segundo é o nos30 systema, isto é, 
o que entre nós foj introduzido pela lei 
hypothecaria de 1864 e coufü'lllado pela de 
1890. 

Pelo systemaque vigora entre nós, affi.rmo 
eu, a translação da propri1,1dade movei só
mente se completa depois da tradição,.o a 
translação da propriedade im.movel sómente 
se per-faz com a transcripçüo, que se considera 
uma traclição solemne. Esta doutrina que 
resulta claramente da lei, que resalta lumi
nosamente de sous termos e de seu espirito, 
é ennado pelos nessos melhores mest1•es. 

TEIXEIRA DE FREITAS, na introducção da 
Consolidação das leis e.fois ( P. CCX e CCXI 
da l"· ed.) esc1•eve: 

« O systema da transcripção como acto 
concomitante das convençoes, para operar a 
transmisJão dos immoveis e attribuir di
reitos reaes, se não purifica a propridade, 
pelo menos a expõe à luz da publicidade no 
estado em que se acha, PREENCHE COMPLETA· 
l\fENTE o FIM DA TRADIÇÃO, separa os direitos 
reaes dos pessoaes, e impede os estellio
natos.» 

Em nota ao ar·t. 90!.J, accrescenta: 
« Pôde-se dizer que a tradiçtío, no actual 

estado ela nossa legislação, só apparece na
turalmente no traspasso de cousas moveis 
com valor por si. A transcripção da ciiada 
lei hypothecaria n. 1237, de 24 de setembro 
de 1864, ãrt. 8, e do seu regulamento n. 3453, 
de 26 de abril de 1865, arts. 256 a 281, e hoje 
o modo da tradição das cousas immove-is. ~ 

LAFAYETTE, no Direito das cousas, § 43, in
si~tindo nessa mesma idéa, escreve: «No es
tado actual do direito civil, a tradição e a 
transcripção são os dous actos externos de 
que a lei faz, em goral,depender a tmnsmissão 
do domínio»; e mais adeante: « o gonio inven
tivo do legislador creou um novo modo ele 
transferencia do dominio e do seus direitos 
elementares: - a transcripção elos títulos de 
acquisiçã.o em registros publicos»; e ainda: 
« enl;ro nós, a transcripção é hoje modo i,egai 
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de transferencia do domínio sobre os im
moveis. No § 48 do mesmo livro, continua; 
« Ante.,; de preenchida a formalidade da 
transcripcão do titulo de transmi:;são, o do
minio sobre immo'Veis não passa do alienante 
_para o adquirente.» 

DrnrMo expõe com a maxima clareza a 
mesma doutrina em 8eu Direito hypothecario, 
n. 222, onde se lê: « segundo a expressa dis
posição do art. 234 do decreto n. 370, de 2 
de maio de 1890, antes da transcripção, 
apenas emste, entre as partes, um simpl,es 
contracto, e não sendo a convenção meio de 
trnnsferir a propriedade no nosso direito, a 
consequencia é que ao.i estipulantes apenas 
assistem os direitos pessoaes que decorrem 
das convenções ; e não o direito de proprie
dade que exige a tràdição da cousa». 

Em vista dessas cathegoricás affirmações, 
não póde restar duvi1la sobra o modo por 
que esses notaveis juri,tas interpretaram a 
lei brazileira. Veja.ui.os agora se, apezar de 
:ma experíencia, de seus estttdo3 -e de seus 
talentos, erraram crassamento, como se pre-
tende. . 

Diz o decreto n. lü9 A, de 19 de'ja-neiro 
de 1890, art. 8°, reprodmzindo artigo de 
igual numero da lei de 24 de setembro de 
186:1: 

« A ti·ansmissii.o « inter 'VÍ'Vos » por titulo one
roso oit gratuito dos bens susoe.ptitveis de hypo
theca, assim como a instituição de onics r~aes, 
nito operam seus e/feitos a respeito de terceiros, 
senão pela transcripção e desde a data deUa. » 

Decla1•a este pl'eceito de lei que as kans
missões entre 'Vi'Vos de bens suscepti'Veis dP, hy
potheoa não operam os seus etfeitos a respeito 
de terceiros, senão pela transcripção. Ei:;te 1.l o 
ponto a examinal'. 

Bens suscepti vels de hypotlieca são todo3 
o::i immove:i,s corporeos, portanto a phra e da 
lei equivale a esta outra: as tra.nsmissões 
entre vivoi de ben·; immoveis não operam 
seus effeitos a respeito de terceiros, senão 
pela transcápção. 

Não operam seus effeitos a respe~to de t·er
ceiros, u.iz a lei. Portanto, o adquirente não 
tem o direito de reivindicar o immovel de 
um te1•ceiro que por qualquer tituio o dl~te
nha, não pode reivindicai-o do ;poler de 
quem quer que o tenha usurpado, e não so 
comprehende dominio sem essa faculdade de 
reivindicar o objecto do poder d-e quem in
justamente o possmi. Essa faculdade é mesmo 
um dos direitos elementares que se conteem 
no domínio, que co-nsiste no direito de usar, 
gozar e dispôr de uma cousa e de demanda.L-a 
por acção real . 

Niío operam seus effeitos a respeito de teP
cciros, diz a lei. Mas como o domínio é 
füreito absoluto que prevalece ergo omnes, 
su não existe com relação a terceiros, não 

existe de modo algum. Domínio existente 
apenas entl'e as partes contractantes é cousa 
que se não comprehende, porque o dit'eito 
real vincuht directamente o· objecto, a cousa, 
ao titulai· tlo direito. Para que existisse 
apenas entre as pa1·tes contractantes, se1·ia 
preciso que se lhe attrihuissem os ca.racteres 
do direito pessoal, o que importaria de~na
tural-o. 

Não ope1·am seus e/feitos a respeito_ de tercei
ros. Is '.osignflica, evidentemente, que a parte 
qne validamente convencionou a tt>ansmis
são de um immovel, dando ao seu contracto 
a fól'lna prescripta pela a lei, está obi·igada a 
effectuar a entrega do bem que ali-enoi,: mas 
se, fugindo a seu compromi.sso, o transferir a 
outrem que se apresse em fazel-o transcre
vei·, este será perante a lei o verdadeiro 
proprietario, contra o qual não tem acção o 
primoiro cont,1·actan te . Se o dominio tivesse 
sido transf'erido ao primeiro contractante, 
já o nã:o p:idia ma.s adq_uir;r o segundo, 
po1•que o primitivo proprieta.rio deixara de 
sel-o, e ninguem tl'ap.~fere a outrem mais 
direito do qí:le tem, uma vez, porém, que é 
o segundo contracta.nte quem, pela tra.ns
cripção, adquire o domínio, o que é irre
cusavel em füce dos termos prJcisos da lei, 
o pr;meil'o não tem mais que -um direito 
pessoal de ,exigir do proprietário o cumpri
mento da obrigaçClo de dar cousa cert&, por 
alie contrahida, e como este não pode mais 
cum_pril-a, responde pelo equiv,tlente accre;, .. 
cid0 tle perdas e damnos. 

Mas insistem, o dominio foi transferido 
pelo antigo propr.ietar-io por escript'Ura pub"lica 
ou particular, nos casos em · que esta e per
mi'ttidn. .• 

·Essa e3criptura publica 011 particular, 
quem não vê que é pura e simplesmente a 
fürma especial a que a lei submette os con
t,ractos que teom por objecto a alieaa.ção 
de irnmoveis? · 

E üm direito :patrio a propriedadce se não 
transfere por mero e:lfeito t'.os contra~tos ; 
é inclispensavel a tradição, que, tratando 
de immoveis, é substituida pela tra.nscri0 

pção. 
E porque a transcripção não é, no direlto 

:patrio, snnão urna tradição mais solemne, 
podem e devem ter applicação a ella ,os 
me.,mos principias fundamentaes que se 
a:pplicam á tradição. 

Segu-nà.o o direito romano., a tradição não 
trausfeue senão o direito do tradente; e esse 
ilireito é vicioso, con10 o mesmo vicio se 
transmittc a.G adquirente ; se não existe, 
nada adquiriLl a pessoa a quem foi feita a 
tradiç,.ão. 

T1·aclit-io nihil amptiiis transfere debte 
,,wl potesf ad eum gui accipit, ·quam est apucl 
ewn qutl fradf.t. 8i igitiw quis dominium in 
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pendo habuit, jà tt:aclendo transfert ; si 
non habuit, ad eum qui accipit, nihil trans
fert. 

São palaYraS de Ulpiano. 
Sondo a. transcri_i;;ção, como - acabo de 

affirmar, uma fórma solemno da tradição, 
não póde tambem purgar os vicios do d.o
minio. 

Portanto, é logica a lei vigente, como é 
logico o Projecto, quando declaram que a 
transcripção ou inscripção é necessaria para. 
a perfeição da transf'erencia do domínio, e 
ao mesmo tempo adverte que ella não é 
prova irrecusavel do domínio que fica salvo 
a quem fôr. · 

Para reconhecei-o, basta comprehender o 
ponto de vista em que ambos se collocam. 

Es.:1a comprehensão d.a ínscripção no regis
tro predial, como fôrma particular da tra
dição, não é uma creação original dos nossso 
juristas. 

O Codigo Civil Hollandez, art. 1495 estabe
lece: 

« A propriedade da cüusa. v@dida não 
será. adquirida pelo comprador senão pel.t 
tradiç-ão»; e no art. 671, « a entrega dos im
movois opera--so pela transcripçã.o nos ragis
tros publicos». 

O Codigo Civil Chileno, art. 686, estatuo: 
« Effectuar-se-á a tradição dos bens de 

raiz pela inscripção QO titulo no registro 
conservatorio. » 

Não foi, portanto, o Projecto que arvorou 
a transcripção em tradiçã,o. Foi a doutrina, 
cm primeiro logar, o foi, em segundo, a 
nossa legblação hypothecaria, o, em parti
cular, o decreto n. 370, de 2 de maio de 1890, 
arts. 233 e 234, que dizem : 

« Não opera seus eff Jitos a respeito de 
terceiros senão pefa transcr,pção, e desde a 
data della, a transmissão entre vivos por 
titulo oneroso ou gratuito dos immoveis 
susceptiv :is de hypotheca. 

Até à transcripçao, attenda--so bem, ate à 
transcripção os i·ef eridos actos são simples 
cantractos que só obrigam as partes con
tractante~. 

TERCEIRO PONTO. A inclusão das sentenças 
judiciaes entre os actos sujeitos a registro não 
attende á publicidade dellas e o Pro.fecto, 
enumerando-as, foi incompleto esq1~ecendo sem 
justi(icaçdo a remissao e a adjudicaçao. E' 
ainda reproducção de uma accusação feita 
pela Faculdade Livre de Direito de.,ta 
cidade, e á qual já tive occaslão de res
ponder. 

Em primeiro logar, cumpro notar que as 
sentenças, em regra, apenas declara,m o 
dh'eito, nio o transferem, fazem terminar o 
conflicto jurídico, m~utendo o direito pre-

exi,iteuto e assegurando o seu exercício ao 
verdadeiro titular. Portanto, as sentenças 
não deviam, em regra, estar sujeitas á in
scripçã,o · exigida para. complemento das 
transmissões da propriedade. 

Sómente alguns actos jt1diciarios poderão 
reclamar essa medida e taes são, n:l syste
m:i. do Projecto: 1 °, as sentenças pr.Jferidas no 
juízo divisorio, lJOrque, fazendo cess;1.r o es
tado de communhã.o, servem de titulo justifi
cativo da propriedadu attribui.da a cada um 
dos ex-condominos (art. 624, n. l ); 2°, as sen
tenças que nos inventarios e partilhas adju .. 
dicam bons de raiz para o pagamento das 
dividas da hol'ança, porque nes tes casos, lta 
uma verdadeira deslocação de propriedade 
immovel do acervo herejiitario para. o patri
monio dos credores ; 3° as arrematações em 
pra(a publica e as adjudicaçõe3 em geral, 
actos que emboN cercados do certa r ublici
dade, não obstante, por se passarem em um 
circulo limitado de pessoas, não offerncem a 
publicidade completa e permanente do regis
tro predial. 

E o Projecto, satisfazendo aliás os votos 
de illustres commentadores do nosso direito 
hypothecario, na exigencia do registro p1ra 
esse3 actos judiciaes, deu um passo para 
tornar mais completo o regi.,tro da propric
dadJ immovel e lançou bases par·a. que pos
samos algum dia. applica1', em msso paiz, 
em sua plenitude, o systema de registro 
predial denominado germanico. 

Na França, como S!l lê oro FERRON (Publici
té des di·oits réels immobiles, pags.383 e segs.) 
e om todos os que se teem occupado do 
assumpto, está unanimemente reconhecida a 
necessidade de remodelar a legislação sobre 
a propriedade. immovel. Toda a hesitação 
es,á em saber se se deve fazer a reforma, 
respeitando as v:ilhas tradições e pe .indo 
inspir.:1ções aos progressos realizados na Bel
gica, na Hollanda e na Italia, ou se se deve 
tentar uma reo1•ga.nisação completa ã i;imi• 
lhança do que existe na Allemanha, na 
Aust,'ia e mesmo na B:espa·:ha, com as suas 
consequencias de força probatoria, legali
dade, etc. 

No espaço de poucas horas é impossivel 
desenvolver este assumpto com a larguew, 
que elle merece; mas, afflrmando que na 
França é essa a tendcncia cl.os espil·itos, 
que1·0 indicar que ainda neste particular o 
Projecto procurôu mostrar-se de seu tempo 
e attendor ás preoccupações dos juristas que 
teem estudado esta materia. 

Em segundo l0gar devo ponderal' que não 
comp1·ehendo a censura na parte em que diz 
que foi esquecida a remissão. Quanto ao 
esquecimento da arljudicação, não existe, 
porque a palavra lá está com todas as lettra.~ 
no Projecto. 
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Dada a lacuna, reconhecida clla pcb cri
tica, não hweria difficuldade em p:-ocnchel-a 
sem qLie houvesse mesmo noccJsiuade de 
abl'ir um novo paragrapho no at·tigo pl\)
prio do Projecto: Nem era fülh e:is1 tão gra
ve que se não pudesse reparar, nem tal que 
importas3e a condemnação do systema. ado
optado pelo. Projecto. 

Mas que não se trab de uma lacuna é 
facil reconhecer, observando-se que a remis
são se dá. quando o adquirente de um immo
vel hypothecado quer evitar a excussão. 

Elfectuada a remissão coro ou sem licita
ção e julgada por sentença, produzlrá os seus 
effettos, que são a extincção da hypotheoa e 
o canccllamento dtt inscripção. 

Ahi não ha transmissão de dominio, ha sim
plesmente expurgo do onus que gravava do 
domínio, ha um meio legal do escoimal-o de 
todas as incertezas provenientes da excuS&to. 

E' por sua natureza, por seus fins e por 
seus efl'eitos acto consequente á .acquisição 
do domínio e não acto detransferencia deste. 

Por isso foi conservado em seu logar pro
pr io, que ê o direito bypothecario. Rio de 
Janeiro, 29, de novembro 1901.- Clovis 
Bevilaqua.» ' 

O S r . Presid e n te - O Sr. Conse
lheiro Andrade Figueira mandou á com
missão a seguinte communicação : 

« Illm. o Exm. - Ainda com a melhor 
vontade não me foi possível dar cumpri
mento ao preceito de V. Ex., levando hoje 

· as emendas de que carecem os artigos do 
Projccto do Codigo Civil em discussão. 

Urna vez qua não vingou a idél\ do Pro
jecto primitivo de converter a inscripção 
dos títulos de domínio em succedaneo da 
tradição clMsica de nosso direito, por vir
tude da emenda da Commissão Rivisora, 
com a qual estou de perfeito accordo, era 
indispensavel refundir toda a ma teria con~ 
tida no Ti t. 2º-Da. Propriedade, redigida no 
plano primitivo, para pol-a de accordo com 
a emend'\ fundamental da Commissão Revi
sora, que o alterou profundamente. 

Ora, esse trabalho, que teria. de versar 
sobre mais de 100 artigos que decorrem do 
artigo 614 ao artigo 745, não podia manifes
tamente levar-se a cabo nas seis horas dis
poníveis de uma sessão a outra, dia.ria, da 
Cornmissão, a que V. Ex. dignamente pre
side. 

O que tenho a honra de levar ao conhe
cimento de V. Ex. pa1•a sciencia dos dignos 
membros da Commissão e para excusa mi
nha. 

lllm. e E:on. Sr. 01•. J. J. Seabra, M. D. 
ProJidente da Commidsão Especial de Exame 
do Codigo Civil. - Domingos de 1lndrade Fi
gueira. 

Conformo este officio, })elo menos hoje, 
S. Ex. não comparecerá. á reunião da. Com
missão. 

SJ a discussã:> tiver de ser encerrada 
hoje, creio que devo resolver alguma cousa. 
com rela{',ã,o ás emendas que elle possa, por 
ventura, trazer posteriormente. 

o SR. LUIZ 001\flNGUES-Depois de encer
rada? 

0 SR. PRESJDEN'l'E-Permitto a aJ)l'0Senta• 
ção de emendas até ao dia da votação. 

O SR. SÁ PEi:icoTb-Não poclendo mais fü.1-
lar sobro ellas. · 

o SR. PRESIDEN'l'E-Nào ha duvida. 
O SR. TEIXEIRA. DE SÁ.,-Peço a palavra. 
o SR. PRESIDENTE-O ofilcio não tom dis-

cussão. 
o SR. TEIXEIRA. DESA-Quero discutir o 

ponto a que alludiu o Sr. Andrade Figueira 
em seu officio, dizendo que o Projectó revi
sor alterou o pri!llitivo. 

o SR. PRESIDENTE-Bem, isto pôde diSCll
tir. Tem a palavra. 

· O Sr. Teixeira de Sá (·J- Sr. 
Presidente, a CommiBsão revisora com a 
disposição do art. 619, parag1•apbo unico, 
que diz que a inscripção de que trata a let
tra A, não induz prova de dominio, a qual 
ficá salva a quem de direito, não alterou a 
doutrina de que a inscripção seja. o comple
mento da translação do dominio .. 

Supponba-se · que alguem transferiu um 
immovel a outro por escriptura nu!Ja e 
a inscreveu. A inscripção neste caso não in
duz a prova de dominio, que póde Sei" rei
vindicado por quem de direito, com a annul
lação do contracto pelo qual se tran;:;mittiu
o immovel. Isto tem sedado muito na pl'atica 
e este pensamento do paragrapho unico está. 
claramente expresso no livro Direito das 
Cousas, de Lafü.yette. Elle mesmo, aliás, 
sustentando que a inscripção é a tradição 
do bem immovel, diz, todavia, que a inscri
pção não traduz prova. de domínio. Pôde-se 
fazer a inscripção de uma venda. nulla, mas 
não vale pará provar domínio. 

Parece-me que ê este o pensamento do 
paragrapho unico. Como se diz, pois, que 
por isso foi modificada a theoria do Projecto 
primitivo? 

Rio de 29 Janeiro, de novembro de 1901 ~ (') Este discordo não foi revisto pala orador. 
Vol. V 31 
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O Projecto primitivo poderia ter um de- O paragrapho a accrescentétr é o se• 
feito de redacção quando disse que a inseri- guinte : 
pção provava o domínio. « O prazo do a ano e ·dia n·ão corra em-

Elia completa a prova do dominio quanto o possuiilor defende a sua posse, re-
stabelecendo a situação de facto. anterior á 

O SR. OLIVEIRA FrnuEIREdo-Nas mesmas turb:1ção ou esbulho.» 
condições, o contracto póile tambem ser an-
nullado. Esta doutrina, que é a verdadeira, se acha 

implicita.mente comprehendida no art. 593, 
O SR. Luiz Do:r,nNGUES-Tudo. que ·contém a mesma doutrina consagrada 
O SR, TEIXEIRA DE SA- Qual é O funda- no art. 859 do Codigo. Allumão. 

mento desta objecção 1 Do principio estabelecido no al't. 593 é 
consequencia que o posi!uidor não perde a 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-E' tão su- _poSi!e emquanto 'a defende effecazmente. 
jeita á nullidade como O proprio contracto. Coherentemente, portanto, a prescripção 

O SR. TEIXEIRA DE SA-Quando o con- da acção summaria para manutenção ou 
tracto é valido, ,t inscripção completa. reintegra~ão da posse só pôde verificar-se 

A inscripção se faz segundo Oi! requisitos pelo lapso do anuo o dia depois quo o pos
da lei, mas se a inscripção refere-se a um suidor deixou de reagir contra os actos tur
contra.cto nullo, a inscripç'io n.ida prova o bati vos ou espoliativos. 
é o que diz o paragra.pho unico do art. 619. Comquanto dev.~ ser esta a jul'ispl'udencia. 

em face do citado art. 593, convém, para 
O SR. LUIZ DOMINGUES- A Commissão evitar duvidas, accrescentar ao art. 613 um 

revisora ofl'ereceu esse paragra1Jho unico paragrapho redigido nos te:mos propostos. 
como uma transição, para sahir dahi, por- (Muito bem.) 
que não estamos apparolhados ainda para o 
systema que o Projecto estabelece. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ-Essa transição 
não vejo, porque é a mesma doutrina que o 
Sr. Lafayette sustenta, que a inscripção 
é a tradição do immovel e isto mesmo está 
no paragrapho unico do art. 619; não ha 
transição para systema opposto. Não teria 
duvida em approvar o art. 619, conven
cido cta doutrina de que a transcripção é 
effectivamente a tradição do immovel. Ni'í.o 
existe outro meio de tradição. 

o SR. LUIZ DOMINGUES-O paragrapho 
unico ou prova contra o systema ou não 
prova nada, porque não adianta cousa al
guma. 

O SR, TEIXEIRA DE SÁ-Então V. Ex. 
ha de tambem dizer que o Sr. Lafayette 
não adianh nada. 

o SR. LUIZ DOMINGUES- Não estou de 
accordo com Lafayette sobre isto. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ-Mas tenho esta 
auctoridade, a inscripção por si não prova 
domínio. 

o SR, FABIO LEAL-A lei hypothecaria 
tambem diz isso. 

o SR, ALENCAR GUIMÀRÃES-Mas o pa
ragrapho unico diz que a transcripção niio 
induz prova de domínio, (Muito bem). 

O Sr. Fabio Leal pede licença 
1>ara lembrar a inserção de um paragrapho 
~xplica.Uv:o ao art. 613, 

, O Sr. Luiz Domingues diz que, 
no seu parecer, disse tudo quanto tinha a 
dizer, que era louvar o autor do projecto 
pelo seu bello trabalho e justificar ligeiros 
repai•os. 

h.ste parecer a Commissio cortamente co
nhece, por dever de officio. As consiJ.erações 
feitas pelo Sr. Andrade Figueira sobre o 
methodo adoptado pelo projecto acaham de 
ser, a meu ver, peí'feitamente .rebatidas 
pelo Sr. Clovis Bevilaqua, e quanto ás 
que se reforem aos arts. Gl9 e 624 do pro
jecto, é questão do ponto de vista julgai• 
falsa ou verdadeira sua doutrina. 

Com relação á transmissão dos immoveis 
dous são o systemas adoptados. O primeiro 
faz da escl'iptura. como o de transmissão da 
propriedade. De;;do que estej;1 o preço pago 
e a cousa entregue, o que geralmente se· faz 
pela clausula-constituti-a transfei•encia do 
domínio está füitã do alienante para. o adqui
rente. 

A transcripção não passa. de um processo 
de advertenciá; a te1•ceiros, mas a trans
missão está feita pela escriptura, ent1•e as 
partes, seus herdeiros e succe;;.;ores. 

E, nestas condições, desde que não haja 
terceil'o que tenha contfüctado com o ven
d:tdor, o sobre o predío o adquirente é o 
senhor do immovel e o defende erga omnes. 
Apenas nesse caso especial de terceiro que 
esteja nessas condições com relação ao ven
dedor e o immovol, a lei resguarda deste a 
boa fé contra. a, transacção, 
• 
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Respondendo a um apa1'te do Sr. Teixeira. 
da Sá, diz que ha dous systemas: um é o do 
direito actual, que faz consistir a alieação, 
na simples escriptura, lavrada per1Lnte o 
tabellião. Recebido o preço e entregue o im
movel, dá-se a transferencia do domínio, 
salvo contra terceiros, para os quaes é pre
ciso a transcripção, que é o meio de tornar 
publica a alienação do immovel. O outro 
systema. é o allemão, no qual só a tra.ns
cripção produz a aUenação. 

Como ao honrado conselheiro Andrade Fi
gueira, ao orador não parece opportuno, por 
produzir graves damnos, a adopção do sys
tema allemão, como propõe o projecto, o 
que não quer dizer que contesto as van
tagens desse systema. 

Pelo systema que faz da. escripturc1 o titulo 
de t1·ansferencia do domínio, q riem alienar 
duas vezes o mesmo ímmovel é um crimi-
no.so, é um estellionatario. ' 

scripção, pede licença para ministrar á. 
illustrada Commissão algumas informações, 
nascidas de longa experiencia, sobre outro 
assumpto. 

O projecto de codigo em debate cogitou 
quasi exclusivamente do condomínio dos pre
dios urbanos, esquecendo o dos predios rus
icos. 

O legislador não deve attender tão Só-' 
mente aos principios, mas aos habitos, ín
dole e educação do povo para o qual le
gisla. 

O condomínio dos predios ruraes é fonte 
de questões judiciaes no interior do nosso 
paiz, questões algumas vezes resolvidaS 
perante os tribunaes e outras pela violencia, 
pelas armas. 

No centro do Brazil, quasi todas as fa• 
zendas de criação e de cultura teem condo
minios. 

Desde que não é possível, em certos casos, 
Pelo projecto, não. Desdo que o comprador acabar com o condomínio, deve o legislador 

não tenha tido O cuidado e pressa de fazer a prescrever regras que regulem os direitos 
transcripção, o vendedor pôde, apezar da dos condominos. 
escriptura com que vendeu o immovel, .re- . 
ceber o seu preço, vendel-o de novo a outrem A v~nda que o codigo de~rmi!'-3:• semp!à 
e de novo receber o preço uma duas dez que na.o houver accordo, vai or1gmar dlS-
vezes. ' ' ' turbios, luctas, vai ferir interesses respei-

. · ta.veis e, em vez de evitar, vai gerar nov<!,8 
Não ~e~ crime, e ~os compradores apenas questões. · 

fica o direito da acçao pessoal contra elle, . . 
muitas vezes já insolvavel Neste caso o melhor seria garantir, re-

. . ·. . . speitar o direito dos antigos moradoresj 
O illustrado Sr. Dr. A!idrude Figueira com- mesmo porque podiam ter feito, no terreno 

ba~e~ o art. 624 do prOJ!3Ct?,. por9-ue, em sua commum, bemfeitorias que não podiam ser 
0~1~1ao, todos os actos ~udic1aes Já teem pu- avaliadas. 
bllc1dade b:.i.stante, por isso que se passaram 
em juízo. A venda é uma oxcepção; é um recurso . 

De facto, elles se passaram em juízo, mas que não aproveitará á maioria dos casos. 
isso não basta para advertencia de terceiros Agora, em rapidas palavras, dirá a sua 
que muitas vezes delles não ~iveram conhe- opinião sobre a. transcripção. 
cimento, que por elles não se interessavam Quando se legisla, deve-se attender á ré· 
no momento, mas que, decorridos mezes, solução dos casos occurrentes pela legislação 
annos, precisam conhecei-os. que se decreta. . 

T?rna.-se m3:i::i ~a.cil en_tão re~or1:er a um Assim, é sempro util argumentar com os 
registro especial, pela _1mposs1b1hdad~ de exemplos e factos conhecidos. 
percorrer a~tos nos ar~Jnvos dos cartor1os e - Procede assim e por isso está de accordo 
ed1taes publicados nos J_ornaes. com o illustre relator, pensando que não 6 
. A vanta.geII'.! do registro está em c~ntra- necessaria a transcripção para que se dê a. 

lISar_ em um pont? certo todas as. rnfo_!- tmnsferencia do domínio. 
maçoes e esclarecimentos sobre a situaçao 
jurídica dos predios de que os adquirentes Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
possam carecer. bem.) 

A transcripção deve abranger todos os 
actos judiciaes: escripturas publicas e cartas 
de arrematação. 

Ao Sr. Presidente, que adverte que a hora 
está dada, responde o orador que, á vista 
disso, se cala. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Paranhos l\lont.enegro 
-Antes de dar a sua opinião sobre a tran-

O Sr,· Teixeira de Sá-Não 
quero fazer discurso em uma simples confe
rencia, cansando a attonção da Commíssão ; 
acho que não estamoJ aqui para fazer exer: 
clcios de rhetorica; e a verdade é que por 
esse systema tem-se consumido muito tempo. 

Volto, por.ém, ainda·, Sr. Presidente, a 
fazer ·algumas ligeiras observações sobre a, 



COIHGO CIVIL~ BRAZILEIRO 

propos1çao que. omfüi de que, segundo o 
nosso actual direito, como sempre o vi pra
ticado, assim na Capital como no interior 
do Est,ulo, onde fui juiz, de primeiro o se
gundo grãos da magisteatura, por 30 annos, 
é sem questão que a transcripção veiu sub
stituir a tradição nos contractos de ti•ansfe
rencia ou alionaç-ão do immoveis; do modo 
que sem olla o domínio não S3 transfere ; 
porque, se a lei diz que só por osso meio o 
contracto póde valor contra terceiro, ó o 
mesmo que clizcr que o domínio não passa 
ao adquirente sem a trnnscripção. 
· Porque o domínio, Sr. Presidente, como 
bom ponderou o iHustre autor do Projecto é 
por ossencia um direito absoluto e por isso, 
só existe erga omnes, isto é em relação a 
terceiros. · 

Assim, não ha e, não se póde comprehender 
tr<mferencia cio dominio, senão a respeito do 
adquirente, o do te1•ceil'os; e terceiros, diz 
a lei, sem fazer nenhuma distincção ; não se 
comprehende domínio apenas passando de 
uma á out:c·a parte contractanto. 

E' que neste caso não se deu transferencia 
do domínio sobre o immovel, como quer a 
lei. 

o SR. Lmz DOMINGUES-A excepção con
firma a regra. Imagine que não ha esse 
terceiro : por que não transferir a proprie
dade i 

O SR. TEIXEIRA DE SÃ-Imagine V. Ex. 
tambem venda que devia ser celebrada por 
escriptura publica, mas que o foi po1• es
cripto particular, e o compradJr nunca re
clamou : 9 facto não pódo prevalecer contra 
o direito. · 

UM SR. DEPUTDDo-Mas a escriptura fica 
sem valor (dirige-se ao Sr Lui:; Domingues). 

o SR. LUIZ DOIIUNGUES - Então nada 
vale ..• 

O SR. TEIXEIRA DE SA-Em relação a ter
ceiro a · clausula constititti valo tradicção 
nos casos cm que a lei não estabelece outro 
modo ... 

U111 SR. DEPUTADO-Esta doutrina é idéal. 
o SR. 'TEIXEIRA DE SÃ - Pois é o direito 

actual que o Projecto mantem e que V. Ex. 
quer alterar. 

O contracto do fransfü1•encia do immovel 
faz-se por escriptma publica ; ella é a f'órma 
essencial dello ; e o .contracto transfere 
apenas o dir.iito do vendedor ao comprador O Sr. Luiz Do11nNGUES - O Dr. Fabio Leal 
para haver a cousa... faz uma pergunta a V. Ex.: não vale con

UMA voz-Dá-se a acção pessoal apenas. 
. o SR. TEIXEIRA DE SÃ- Dá-se a acção 
pummento pessoal. . 

E' este, repito, o direito que e,ttí, cm vigor 
entre nús, não ba outro ... 

o SR, LUIZ DOMJNGUES dá um aparte. 
O SR. TEJXEJRA DB .SÃ-E' o direiLo vi

gen to, é o direito racional. 
o SR. LUIZ DOMINGUES - Isto é outra 

cousa. 
E, racional diz V. Ex. 

·tra terceiros ; e os successores ou herdeiros 
do alienante podem nullificar a venda i 

o SR. TEIXEIRA DE SÃ- Penso que não 
poderão ser terceiros os herdeiros alienan
tes ; a lei hypothecaria faz abstracção dos 
herdeiros das partes contractantes por isso 
que se refere aos herdeiros dos que não 
intervieram nos contractos; mas podem rei
vindicar por outro titulo. 

Tenho assim concluído as minhas observa
ções, Sr. Pre.;idente, em um assumpto, que 
me parecia fóra de controversia. 

O Sr. Salvador Moniz-Sr. Pre• 
O SR. TEIXEIRA DE SÃ -Digo-racional, sidente, não desejava tomai• parte nas dis

como funda.ti.o na razão e nos prlncipios ju- cussões da Commissão, p0rque só tenho 
:ridico.~: porque não ha transferencia de comparecidó aqui mais para aprender do 
domínio sem a tradiçã? P::. o facto é que esta que parn. manifestar o meu modo de pensar, 
se opera pela transcripçao. : o que costumo sómente fazer nas questões 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - E' o ex- que mo cabe decidir e julgar. 
eoutado eutre nós. 

O SR. TEIXEIRA DE SÃ-Eu, por exemplo, 
que tenho direitos a exor~er contra o dono 
de um immoYel, não poderei acaso tornal-os 
effectivos, como prejudicado, por se ter 
transferido o immovel a outrem sem ter 
havldo transcripção 1 

Suscitou-se, entretanto, a grande ques
tão da transcripÇc1.0 dos t ítulos de proprie· 
dade p:ira valer contra terceiros ; e no 
Projecto encontro a disposição do art. 619, 
pa.ragrapho unico, que determina que a 
transcripção não induz á prova do dominio, 
que :fica salvo a quem de direito. 

Sem duvida que sini, pois p:ir esse modo, Ull'r SR. ·DEPUTADO-Não induz. 
diz a lei, a alienação não póde prejudicar a O SR. SALVADOR MONIZ - Não estou de 
terceiro. accordo com este dispositivo, porque en-
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tenclo que os dois actos - escriptura. publica - gumonte com esta lei para fazei• condição 
e inscripção - são duas solemnidados que da transferencia á incripção 1 
deve~ completar o acto da transmissão de o SR. SALVADOR MONIZ_ Não me quero 
propriedade. apadrinh,r com a lição dos mcriptores, como 

Se o interesse e commodidade das ·partos deseja o nobre deputado, bastam o uso ocos
devessem neste assumpto prevalecer só- tumes fundado na intelligencia do direito 
mente, eu propo1•ia então a eliminação da vigente, que para mim importa em muito 
escriptura publica, e a substituição desta mais. As partes eontraetantes teem reconhe
solemnidade tambem, pelo escripto parti- cido este meio de publicidade como uma ne
cular, porque, como a transcripção no regis- ces :idade e o pratic-:i.m . 
. tro, a escriptura publica é um onus par.a ag o SR. TEIXEIRA DE SÃ_ Está em des-
partes contractantos. (Apartes). accordo co.m O Projecto. 

A t1•anscripção,nos ensina o SR,LAFAYETTE, Ü SR. SALVADOR MONIZ -Não admitto o 
tom por fim principal revelar as mutações paragrapho unico do art. 916, que não se 
da propriedade immovel, systema • de ptl- contém no Projecto do illustre Se. De. Clovis 
blicida.de, que vai ao alcance das pessoas ,, - d c · -
que q_uerem contractar, e-iclarecimentos e Bevilaq_ua, mas ,oi innovaçao a omm1ssao 

· Revisoara. informações seguras sobro a existencia do 
domínio. o SR. TEIXEIRA DE SÃ dá um ap:1rte. 

Tratando-se de direito a constituir, de- O SR. SALVADOR MONIZ - Não quero só 
vemos garantir com a maior publicidade a inscripção, no registro, no caso de trans
es actos de transmissão c1-o immoveis entre missão dos immovois. como prova do domi
vivos para advertir a terceiros do sorp1•ozas nio ; exij:> as duas solemnida.des se comple
contra a má fé, tanto mais que não repugna tando, isto é, a escriptura e a tmnscripção, 
isto ao3 contractantes, que já o praticam em como ad vertoncia a terceiros, para prevenir 
virtude da disposição da lei n. 1237, de 24 a má fé, porque, Sr. ·presidente, em que 
do setembro ele 1864, art. 8°, rep1•oduzid1t no condições ficará o segundo adquirente de um 
deceeto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, immovel em relação ao primei1•0 adquirente, 
art. 8°, como um modo de ti•adição SJ· no cas:> de uma segunda alienação simu· 
lemne. Iada i 

A jurisp1•udencia dos nossos ti•ibnnaes tem UM SR, DEPUTADO - Na de terceiro. 
decidido, que só depois da transcripção do O SR. SALVADOR MONIZ_ Pois se é ter-
titulo, passa o dominio do iromovel para o 
adetuironte ; que O adquirente do immovel, ceiro e adquiriu em boa fé, é evidente que 
que não faz a transcripção é vencido nos foi por fülh do transcripção para adver
embargos de terceiro senhor e possuidor, til-o do que não devia adquiril' o immovel 
oppostos á penhora, ainda que O credor já"alienado o que fóra antes adquirido. 
exequento não tenha registrado a hypo- O SR. Lurz DOMINGUES-Só argumenta 
thoca. com esse caso excepcionalissimo da venda 

Estes julgados affirrnam, portanto, que a criminosa a dois indivíduos. 
transcripção é rcsultadora elo domínio para o SR. SALVADOR MoNrz- Poi;; não é 
com terdeiI•os. bastante a venda simulada 1 (Apartes). 

Todas as alienaçõas feitas nesta Capital, Paeta.nto é O caso do acompanhar O uso 
V. Ex., Sr. Pl'esidente, aclw.rá transceiptas e costume consagrados pelo tempo e pela 
no registro de hypothecas .. · (apartas) ... não jnrispmdencia, e detm·mioa1· em lei que a es
em vitudo do direito vigente, é certo, m:.i.s criptura publica com a t ra.nsi1ripção desta 
om virtude do uso e costume, da .iurisprn- induz (L prova da tran~missão do;; immoveis. 
dencia, em conseqtiencia d,t intelligencia 
da.ela ao dispositivo citaclo da nossa, lei hy- A illu'3t.1-e Commissã.o to1m.rá na consi
pothecaria, porque os contractantes toem de1•ação que lhe mel'ecer, as succiu-tas idéas 
entendido que assim garantem melhor o seu que aca.bo de éxpender. 
dil'eito. ( lt:fuito bem; muitobem ! ) 

Se o direito costumeiro admiUiu essa so-
lemnidade, por que no direito novo na.o de
vemos admittir os mesmJs p1•incipios e 
regras? 

o SR. LUIZ DOMINGUES-O Brazil não é 
só a Capital Federal. V. Ex. pôde indicar 
l)m SÓ jurisconsQ.l.to, afó1~~ ~ar~rette, que ar-

O Sr. Art.hur Lentos-Sr. Pre
sidente, direi pouco, mesmo porque o meu 
p.wecer não foi combatido pelo illustrado 
auctor do Projecto, nos pontos em que do 
P1•ojocto elle se afüsfat, nom o foi substan
cialmeute pelos Srs. consoll!eiros Andr~dci 
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Figueira e Correia, nos poucos pontos sobre 
que fallaram na sessão precedente. 

De mais, parece-me que não encontra im
plícita impugnação o meu parecer por parte 
do auctor do Projecto, porquantd os pontos 
em que este delle di1fere são de ordem pu
ramente secundaria. 

Todavia, farei algumas considerações 8obre 
a emenda apresentada pelo conselheiro 
Correia. 

Ella visa limitar o direito dos auctores a 
80 annos. ~- Ex. coi:nbate, portanto, a idéa 
da perpetuidade do direito auctoral não ob
stante não considerai-a um privile~io mas 
ao contrario, com Tobias Barret~ ~ co~ 
Bluntchli, dar-lhe o caracter de um direito 
pessoal, caracter este que só pôde advil' da 
~at_ureza especialíssima desse direito, ligado 
mt1mamente á personalidade humana da 
qual é um PJdaço, da qual é inegavelmente 
uma expressa.o. 

Ora, Sr. presidente, no meu parecer, -eu 
'expuz, embora ligeiramente, as varias 
opiniões com que ainda hoje se debate sobre 
a natureza do direito auctoral. Declarei 
egu:.i.lmente que o Projecto em discussií.o está 
em formal divergencia com a lei n. 496, de 
1 de agosto de 1898, que já limitava o prazo 
de garantia legal para os direitos enumera
dos, como dos auctores a 50 annos. Nesse pa
recer, eu reproduzo os motivos com que na 
Camara dos Deputados foi acceito o Projecto 
calca~o_em taes ~oldes. Em seguida, expuz 
a opm1ao_ de Tobias Barreto, o qual invo
cava Fehx Dam e outros escriptores al
lemães, os quaes todos propugnam por um 
superior conceito do direito auctoral. 

Reconheço, com o escriptor sergipano que 
o direito dos auctores, de,de o secuo XV até 
o presente, tem sido mais considerado como 
um privilegio do que como uma legitima 
propriedade; mas observo que varios es
criptores, inclusive o Sr. Dr. Clovis Bevi
laqua, illustrado auctor do Projecto, quando 
refutou argumentos do Sr. Medeiros e Al
buquerque, expressos pelo Paiz,-dizem que 
aquelles que ainua hoje consideram um sim
ples privilegio o direito auctoral nada mais 
fazem do que apanhar o instituto na pri
meira phase da sua evolução. 

De facto assim foi e pÓdemos demons
trar com o exame dos progressos que lhe 
são assignalados na legislação franceza. 

Antes da revolução franceza, os auctores, 
, como os editores, principalmente estes, só 
exerciam direito em refação ás suas obras 
por via de decreto real, por via de verda
deiros privilegi2s, de verdadeiras outorgas. 
,Após a revoluçao, em 1791, a Constituinte, 

que tinha em horror a propria expressão
privilegio, substituiu-o pela lei, dando ca
racter de generalidade ás disposições pro
tectoras do direiro auctoral e garantindo esse 
direito por toda a vida dos auctores, esten
dendo-o até cinco annos após a morte, em be
neficio de seus he1•deiros. Em l 793, este pe
ríodo para os herdeiros foi alargado, pas
sando a ser de 10 annos. Em 1810, passou a 
ser elle de 20 annos e dahi por diante foi 
augmentado successivamente, sendo de 30 
annos em 1854, e :finalmente, sendo, em 1866; 
ampliado até 50 annos após a morte dos au
ctores, após ,o brilhante torneio litterario que 
se deu na assembléa franceza, entre Jule 
Favre e Jule Simon, a re~peito da chamada 
propriedade intellectual, torneio do qual 
resultou ser retirada da legislação franceza 
a expressão-propriedade intellectual-para 
see substituída por esta outra, menos cho
cante para certos espíritos-direitos dos au
ctores, que é aliás a expressão consagrada 
pelos auctores allemães (urheberrecht). 

Na Inglaterra, a expressão é copyright. 
Ora, estamos vendo que, como observa 

Planiol, desde a revolução franceza até a 
actualidade, os progressos se vão accentuan
do em materia de direitos auctoraes; de sim
ples privilegio a faculdades geraes, e pouco 
a pouco, ampliados os prazos de garantia dos 
direitos dos auctores. 

Não vejo, portanto, serio incoveniente, 
quer em drmt: ina, quer propriamente em 
legislação, no facto de :reconhecer-se e pro
clamar-se a perpetuidade dos direitos au
ctoraes, que aliá~ foi reconhecida no Mexico, 
em Venezuela e em Guatemala, embora não 
o tenha sido ainda em todas as legislações 
européas. 

As razões allegadas contra essa perpetui
dade, ao meu ver, são procedentes. 

Diz-se, geralmente, que essa perpetui
dade só viria, em ultima analyse, favorecer 
os grandes livreiros, os editores que pouco 
a pouco irão adquirindo por convenções ç,s 
direitos dos auctores, cujos herdeiros ficariam 
assim pl'ejudicados, impedidos de tirar todos 
os bene:ficios que as obras de seus projeni
tores comportassem. 

Mas esta consideraçã orevela-se inefficaz 
e improcedente, quando se attende a que a 
pratica geralmente obse1·vada pelos..auctore3 
nos seus contractos com os editores, é a de 
tirarem uma porcentagem sobre a renda 
auferida por esses me:;mos editores, pela 
publicação e venda de suas obras. 

Ora, a pei•cepção dessas rendas torna-se 
assim indefinida para os auetores e para os 
edit01•es. 

Uma outra consideração geralmente oppos
ta e que não o foi, como a precedente, q_uer 
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pelo Sr. conselheiro Andrade Figmúra, quer 
pelo Sr. conselheiro Correia, é a que con
siste na certeza da fragmentação dessa pro
priedade, uma vez legada por geraç.ões 
successiv,is aos herdeiros dos a1ictores. 

Esta razão, porém, poderia ser do mesmo 
modo invocada ·ein relação a qualquer outra 
propriedade e nada impediria que, em lei, 
declaras~emos que a propriedade intellectual 
seria. indivisível. · 

Houve, portanto, equivoco da parte do 
Sr. conselheiro Correia, quando disse que o 
humilde relator do Projecto está de accordo 
com S. Ex. em propugnar pela temporarie
dade do direito auctoral. 

Isto não se deu . 
S. Ex. disse mais: ai de nós se as legisla

ções antigas tivessem admittido a perpetui
dade dos direitos auctoraes; não teríamos 
hoje estes grandes monumentos, essas obras 
immo_rtaes da antiguidade, entre as quaes 
menc10nou as de Platão e Camões. 

Mas, eu terei de lembrar a S. Ex. que, 
a par da perpetuidade · do direito auctoral, 
existe um outro institLLto, igualmente ne·· 
ce~~ario em relação a qualquer outra pro
prrndade: ó da desapropriação por necessi
dade ou utilidade publica. 

Assim, poderei responder, Sr. presidente, 
que em primeiro lagar, não é natural, não 
é commum que um auctor ou seus successu
res, interessados em tirar, das suas obras, os 
seus legítimos nrovcntos, subtraiam-nas á 
publillidade, e dêsta fórma prejudiquem a so
?iedade que, na divulgação desssas obras, tem 
megavelmeote profundo interesse; em se
guodo logar, quando Isso acontecesse, demon
strada a necessidade da publicação, o Estado, 
pelo proprio Projecto, está armado desse 
instituto de desapropriação, que é inega
·V!=llmep.te um laço de conciliação, de appro
x1maçao entre o P.ireito do individuo e o 
direito da sociedade, a cujo patrimonio todas 
as cousas pertencem, ou sejam as propria
mel!-te intellectuaes, ou _s(;\jam materia.es. 

Sim, porque a propriedade não é, pelo 
menos na tendencia modema do direito, 
men?s um instituto individualistico, do que 
um rnstituto de socialisação. 

O fundam~nto da P~'opriedade é inegavel
me~te o tyabalho ; mas ellc1 se relacion:t 
mu~to de perto com os interesses ger::i.es da 
sociedade, para que nós lho reconlleçantos 
sempre e com torlós os seL1S ell'eitos, aquella 
caracteristica do individuàlismo. 

Está ahi o instituto da desapropriação e, 
portanto, relegada a possibilidade nefasta 
de _ ser subtra!ü,!a, por capricho, por des
cuido, ou por qualquer outra cir.cumstancia 
do conhecimento de todos, nm;i, obra que~ 
todos possa interessar. 

(Muito bem.) 

O Sr. conselheiro Correia não se limitou a 
esta questão de perpetuidade dos direitos 
auctoraes; S. Ex. pensa tambem que em uma 
lei especial, mais que num Codigo, estaria 
bem a garantia dos direi.tos dos auctores. 

A este respeito não me externei no meu 
parecer, por não se tratar p1·opriamente 
de questão de doutrina e por saber que a 
genemlidade das nações européas não codi
ficaram o instituo em questão, mas consa
graram-nos em leis especiaes. 

Não vejo, porém, inconveniente-serio em 
que, ao menos os principias ca.pitaes que do
minam a mateeia, façam parte do projectado 
Codigo Civil Brasileiro. 

Alguns paizes americanos os incluiram nos 
seus codigos, e observo que, no Projecto do 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, que aliás propugna 
tambem por uma lei esp.ecial, acham-se con
tidas algumas regras capitaes na ma.teria, 
se bem que, mais resumidamente do que se 
verifica no projecto do Dr. Clovis Bevilaqua. 

Não acceito, porém, Sr. presidente, a 
razão que nos dá o Si•. conseiheiro Correia. 
pa.ra essa lei especial de preferencia â codi
ficação dos direitos auctoraes. S. Ex. nos de
clarou que ha intima relação entre este di
reito e o corpo do direito internacional, o 
que, em sua opinião, aconselha a adopção de 
lei especial para o caso, por ser de mais facil 
alteração. Não vejo essa relação tão intima 
entre este instituto de direit<> privado e o di
reito internacional, e o.proveito a occasião 
para fazer ligeil'as considerações a proposito 
do que,disse o illustrado Sr. conselheiro An
drade Figueira,com relação aos estrangeiros, 
que S. Ex. suppõe garantidos, sem distin
cção quanto a seus direitos de auci,ores pelo 
Projecto e pelo parecer, como são os proprios 
nacionaes. -

A meu vêr V. Ex. la.bora em equivoco. 
Os direitos garantidos pelo Projecto e pelQ 

relatorio só se referem, nos termos do 
art. 72 da nossa Constituição, a naciona.es e 
estrangeiros residentes no Brazil, porque 
sómente a estos a mesma Constituição ga
rante, alêm de outros, o diréito de proprie
dade,de ·que trata em numeros e pa.ragraphos 
subsequonted. Desta forma fica afast.ado o 
perigo por S. Ex. o Sr. conselheiro Andrade 
Figueira, entrevisto com l'Plação ás tra
ducções, pois que, conforme acabo do de
monstrar, pelo Projecto com que se confó1•ma 
o meu relatorio, não são interdictas aos bra
zileiros as traducções de obras estrangeiras 
não editadas no Brazil, - productos de 
e.,trangeiros aqui não residentes. Temos o 
direito de traducção, livre e independente 
direito que só póde ser rest1•ingido por e:tfeito 
de tracta.dos, contra os quaes, aliás, S. Ex. 
se manifesta, attenta a pobreza da nossa 
litteratura,, a falta rle correspondencia enti:e 

' 
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a nossa situação e a de paizes dotados de insustentavel, admitte comtudo a pcrpetui
poregrinos talentos e obras mais numerosas docle do mencionado monopolio. E!le escreve: 
e profundas; e consequentemente,a nécessi- « La théorie de la propriété intelectuelle est 
dade de derramar entre nós mesmos os co- donc insoutenabie. Nous n'imitrrons. d'ail
nhecimentos· geraes por meio das traducções. lem'S, pas les auteurs peu méthodiques, mais 

Em rolaçã,o ao que disse o Sr. conselheiro malheureosement trop nombreux, qui, pour 
Correia sobre a necessidade de uma disposição écarter cotte fausse opinion; insistent sul' le 
no Pl'ojecto que venha salvaguardar im- caractere Umitê dans la durree et dans la 
portantes interesses do Instituto Historico, transmission de la soi-disant propriété intel
de que S. Ex. füz parte,com relação á publi- lectue'.le. Cet argument, comme tous ceux 
cação de manuscriptos, me parece que o de cettc ospece, compromet plutôt notre 
Projecto 'é sufficiente para g,wantir taes di- these. IL ne vanie absolument rien , 
roitos, tal como está concebido. S. Ex. la- puisqu'en legislateur est maitro de déclaro1· 
menta ainda que não houve_sse nesta assem- cette prêtendue propriét•! aussi perpétuelle 
bléa uma voz que fizesse suas as doutas pa- et transmiss'.ble que tout autre,et que, d'une 
lavras com que o finado Imperador defendeu façon trés gén:•rale, une co:1sideration em• 
a chamada propriedade intellect.ual como um pruntée á la durêe et aucaractere de la tran
simples privilegio, negando-lhe a perpetui· smission d'un droit n'a jamais la moiudre 
dade e a caracterisea de um direito. signific.i.tion s'il s'agit de sa natura (VoiI• I, 

Não vejo que haja nisto um motivo de Ghapitre VII, III ; Cha1litre XII). 
censura, pois é certo que muitos espíritos, Les aclversaires de la notion d'une pro
como assignalei em meu parecer, pl'Opendem, prlété intellectuelle mettent donc souvent 
para a referida concepção do morto impe- en danger leur causl;). » 
rante. O debate ainda está travado, uma (La Regle ele D1·oit pags. 322) 
solução defi.ni-.iva não existe. Tenho em mão Ora, invocada a opinião do douto escriptor 
Sr. presidente, um livro do Roguin, obra me pa1·0ce fó1•a de proposito, para o fim que 
de scioncia purn do direito, que honra o co- temos em vista cogitai• aqui esta vellta 
nhecido professor suisso e na qual elle pro- questão da existencia ou iuexistoncia de uma 
pugna a theoria do monopolio de direito pri- propriedade intellectual, de um_ direito de 
vado applieado aos direitos auctoraes. autor, comparado áquelle que tem o homem 

O douto escriptor que com tanta sobran- sobre as cousas puramente corporeas. O que 
ceria analysa as doutrinas e processos juri- se quer saber é se existe ou não raz.'ío para 
dicos francez o allemão, com reconhecida que o legislador conceda a esse direito, ou 
imparcialidade e inquestionavel superiori- privilegio, ou monopolio, a perpetuidade, 
dade, abstrahe,na sua ohra, de toda a critica que se transmitte aos herdeiros do auctor, á. 
que se filie á moral ou ,L justiça. Elle ad- semelhança do que succede com as coasas 
stringa-se puramente á. essencia do direito, materiaes. 
fazendo com os phenomenos jurídicos como Ora debaixo deste p:mto de vista, se me 
faria um clinico com os corpos brutos, de- afigura que não resistem á menor analyse as 
compondo-os, dessecando-os sem attcnção ao eonsideraçõos daquelles que contra smue
fim do intuito juridico, sem attenção aos lhante perpetuirlade suppoem defendei• inte
meios, mas só á sua natureza intima. E' nesta r0s3es 1niportantissimos da sociedade. Não 
esphera qne elle erige a sua theoria dos di- vajo em que possam perigar semelhantes in
reitos anctoraes como simp'.es instituto de teresses, uma voz qne, como disse no meu 
monopolio do direito privado, no sentido de relatorlb, ao lado dessa porpetnidade se 
não se pocler dizer que seja uma verdadeira ponha o instituto da desapropriação por uti· 
propricdad.e a chamada propriedade iiltel- lidade publica. 
lectual, por não se exercitar sobre determi- Sendo assim e tendo se limitado os Srs. con
nada cousa com exclusão dos demais, mas sellwil'OS Andrade Figneim e Correia a estas 
ao contrario, ror importar ria simples fücul- considerações ge1•aos, mula mais tenho a 
Llade de impeclir que outros se ntilisem, não dizer, reservando-me para outros.argumentos 
de determinada cousa mas do cousas outras quando SS. EEx. completarem os sous dis
imlividualmente,concretamente distinctasda- cursos com as emendas _qne p:'ornettoram. 
quellas que se lhe reconhece pe1•tencer porc;m (Mi1ito bem; muito bem). 
a ellas, semelhantes ou identicas E' esta a 
sua doutrina. Mas é do notar, e o füço contt•a 
os referidos senhores consellrnil'os, que o 
mesmo Rogu:n que assim comlJate o direito 
auetoral como verdadeira propriedade e as
signala-lhe essa esphera res1 ric1,a do mono
p:ilio, Roguiu, que ô o primeiro a declarai• 
. c_iue a thcoria qa :propriedad.e intellectual é 

O 81~. P.resiclent.c - A Commi$são 
ficou inteirada do officio do Sr. conselheiro 
Andrade Figueira, de que não foi ainda pos
sível apresentar as emendas promettidas, 
e dá a S. Ex. o direito de apresental-as no 
prazo em que os Srs. relatores vão dar pa
recer 11, resi)oHo dqs er~endas !)fferecida~: 
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Fica encerrada a discuss1io sobre os pare
ceres dos Srs. Luiz Domingues e Arthur 
Lemos, e fica marcado o prazo de cinco dias 
para a apresentação dos pareceres sobre a.s 
emendas apreJentada.~. .. 

A 01•dem do dia para á reunião extra.ardi
na.ria de a.rua.nhã, é a discussão do parecer 
do Sr. Benedicto de Souza, sobre os arts. 802 
a 888.-

Termina a reunião ás 6-horas da tarde, 

5a REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 1901 

Pi·esiclencia do Srs. Seabra (presidente) e 
_ Sylvio Romero ( relator geral) 

A's 3 horas da ta1·de começa a reunião, 
estando presentes os Srs. · Seabra, F. Tolen
tino, Sylvío Roméro, Sá Peixoto, Arfüm Le
mos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Fre
derico Borges, Teixeira de Sá, Araujo Góes, 
José Monjardim, Alfredo Pinto, Benedicto de 
Souza, Alencar Guimarães, Rivadavia Cor-
rêa e Sâ, Freiee (16). . . 

Faltam, com causa pa1·ticipada, os Srs. 
Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, Oli
veira Figueiredo, Hermenegildo de Moraes e 
Azevedo Marques (5). 

Dos convidados pela Commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade_ Fi
gueira., M. F. Correia, Carlos Perdigão, Sal
vador Moniz, Fabio Leal, Coelho Rodrigues e 
Solidonio Leite. 

E' lida e sem debato approvafa a acta da 
reunião anterior. 

ORDEM DO DIA 

Disllus1ão do parecer do Sr. Benedicto de 
Souza sobre os arts, 802 a 888 da purte es
pecial. 

O Sr. Clovis .Bevilaqua - S1•. 
Presidente, em relação ao bem ponderado 
parecer do illustrado S1•. Dl'. Benedicto de 
Souza nada tenho a oppôr. 

As considerações pol' S. Ex. adduzitlas. 
no.,se pa1·ecer, 0s15,o de inteil'o accordo com 
o meu modo de pensar. 

Acho que S-. Ex. tem razão cm propôr as 
poucas emendas que.a.presentou e cm propôr 
a suppressão da siipe1·(icie, que é nm insti
tuto que não est(L ainda embutido em nosso 
organismo juridico e não é reclamado por 
nenhüma necessidade social. 

(O Sr. Seabra 1·etfra-se, por enfermo, as.m
minclo a presfrlencia o Sr. Sylvio Romero, 
relator ge1·at.) 

V9l. y 

O Sr. A..:nclracle Figueira - (*) 
começa dizendo que divagamo:i pelas culíni
nancias do direito - a theoria de domínio e 
seus desmembramentos. 

Si já tratamos do dominio, cuja mataria 
ficou encerrada, vamos encontrar sua theoria 
em seus desmembramentos, que constituem 
a theoria dos direitos reaes sobre cousa 
alheia - jitrq, ira re aliena. 

A questão fundamental que domina esta 
materia - diz o orador - é_ a mesma. de que 
tratou na sessão ultima, a proposito de do
minio. 

Todas as difficuldades alli aventadas veem 
encontrar-se no primeiro artigo do capitulo, 
que contem disposições geraes sobre direitos 
reaes. 

Assim é que ahi se diz, no art. 803 : 
« Os direitos reaes sobre cousas mo· 

veis, quando constituídos ou trans· 
mittidos por actos entre vivos, adquirem· 
se sómente com a tradi~ão, » 

Daqui se infere que, tratando-se de consti
tuição ou transmissão desses direi tos reaes 
sobre moveis, por outros acto~. que não se
jam entre vivos, r.ão é com a tradição que 
se os adquire. 

N'o art. 804, accresoenta o projecto : 
« Os direitos reaes sobre immoveis, 

constituídos ou transmitliJos por actos 
entre vivos, adquirem-se unicamente de
pois da inscripção, no registro predial, 
dos respecli vos titulas, salvo os casos 
expressos neste Codlgo. » 

No seguinte, diz que 
« Os direitos reaes passam com o im

movel para o dominio do compraiior ou 
successor ; <is demais onus que os pro
prietarios impuzerem a seus predios se 
haverão como obrigações pessoaes.» 

No paragrapho unico deste artigo estabe
lece que : 

« Os impostos que recn.hem sobre pre
dios transmi ttem-se aos adquirentes.» 

Assim, vê a Commissão que as proposições 
tiemadas a respeito dos direitos reaes são as 
mesmas que o projecto primitivo havia fir
mado sobre a acquisição do domínio. Veio a 
Commissão Revisora e enrernlou que a in
scripção do titulo não induziria prova de do
mínio, que ficaria salvo a quem de llireito. 

O !).rtigo,- como se vê, não está ele accordo 
com essa emenda, porque, por elle, se veri
fica que os direitos reaes sobre os immoveis, 
Eô se aclquirem pela inscripção. 

(k) Este discur$O não foi revisto pelo ora" 
clor, 
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Outra observação : quanto ao dominio o 
projecto primitivo, nesta parte conservado 
pela Commissão, tratava, não só da acquisi
ção por actos ir1ter vivos, como da acquisição 
causa mortis; no em tanto, com relação á 
constituição ou transmissão dos direitos reaes, 
a disposição, que óra analysa, limita-se aos 
actos inter vivos, nada dizendo sobre direitos 
reaes transmittidos por actos causa mortis e 
por actos j udiciaes. 

Feitas estas duas resalvas, a proposição 
reproduz, por outros te1•mos, a mesma theo
ria formada a respeito do domínio, e por
tanto, o orador tem a oppor a toda a materia 
em discussão relativa á emphiteuse, á super
ftcie, á servidão, ao usotructo, ao uso e á 
habitação e a legados de prestações ou ali
mentos, sem fallar nos outros direitos reaes, 
que não estão em discussão, as mesmas gra
ves ponderações que teve a liberdade de sub
metter a consideração desta Commissão. 

Este assumpto é capital, não só porque 
tem vastas relações em todo o direito 
civil, regula a propriedade em sua trans
missão, os effeitos de sua mutação para. com 
terceiros, como porque influa directamente 
sobre a economia da nação, sobre a riquez,1 
publica constituindo a riqueza p.irticular. 
Portanto, não seria de mais todo o tempo em 
apurar certas theses de que já se occupou e 
com as quaes .irá occupar-se ainha hoje, por
que, antes de tudo, é preciso firmar princi
pias geraes. 

As disposições accessorias do Codigo- con
tinua o orador - podem ser facilmente corri
gidas, não só por vós. em vosso trabalho, 
como pelo corpo legislativo, a que tem elle 
de ser submettido e, afinal, até pela pratica, 
que corrige muitos defeitos secundarios; mas, 
os princípios capitaes, dominantes na mate
ria estes, nem 03 · corpos collecti v0s teem 
unidade de vistas para repellir ou mesmo 
pari,, perceber, e a pratica é impotente para 
revogai-os, alterai-os ou modificai os. 

Po1·tanto, sem receio de tornar-se imperti
nente, tornará ás mesmas considerações com 
que tanto abusou da attenção dos senil.ores 
membros da Commissão (não cipoiados), na 
ui tima conferencia, procurando esclarecer, 
si lhe fôr possível as duvidas que assaltaram 
seu espírito. 

Vae tornar commum ao domínio e seus 
desmembramentos tudo quanto disse. porque, 
com effeito, sobre a constituição e tr'ans
missão dos direitos reaes, o projecto applica 
as mesmas regras que havia estabelecido so
bre o domínio. 

Ha duas questões capitaes a considerar 
neste elevado ponto de vista em que está con
siderando o assumpto: primeira - é apurar 
o direito vigente, saber o que elle tem esta
belecido e o que nij;o estabeleceu ; e, 11m se-

gundo logar, attender á missão desta com· 
missão de constituir direito novo, de alterar 
o vigente pela nova codificação ou de man
tel-o si elle parecer bom e digno de ser con
servado. 

Facilitareis-diz Õ orador-a obra da codi
ficàção sempre que prererirdes o direito 
actual, não só porque este já é conhecido, 
como, sobretudo, porque entrou nos costumes, 
na doutrina, na jurisprudencia e até na edu
cação popular. Mas, para sabermos do direito 
actual o que é bom e o que e mâo, a pt•i
meira questã.o é saber quaes sejam os limites 
do domínio, das suas regras. 

Ora, na que~tão, que nos occupa, a pri
meira divergencia é conbecer quaes as regras 
do direito actual, isto é, como foi constituído 
pela ultima reforma hypothecaria, a respeito 
da acquisição do domínio e dos direitos 
reaes. A lei de 24 de setembro do 1864, qne 
constituiu o nosso actual regimen hypothe
cario-, não se occupou simplesmente com a 
transferencia dos titulas de propriedade, 
tratou tambem da constituição dos direitos 
rea.es qne ella intitulou onus reaes. 

ºAvançou aqui uma proposição que foi ex
tranhada e é que o direito constituido pela 
lei de 24 de setembro do 1864, era resti•icto, 
em favor tios credores hypothecarios, isto é, 
o legislll.tlor só tinha submettido á trans
cripção os actos translati vos de dominio, em 
favor dos credores hypothecarios ou de cre
dores que tivessem direito real sobre o im
movel, isto é, penhor, aotichrese, etc. 

Disse mais, ( e também se extranhou) que 
a lei fizera bem em não exigir, mesmo em 
relação a esses cre,lores hypothecarios, a in
distincta transcripção, como ella chama, ou 
inscripção, como o projecto denomina, dos 
títulos de acquisição ou de transferencia , no 
registro bypothecario; mas, somente da
quelles que fossem inter-vivos, excluídos os 
actos causa mortis e os actos judiciaes. Res
pondeu-se-lhe que foi o regulamento quem 
introduziu essa novidade, porque, na lei, 
ella não vem, donde concluo, desta opinião, 
que a lei nada dispoz e tornou absoluta e in
distincta a transcripção de todos os titulas 
translativos de domínio irate1·-vivos. 

Ora, começará por estit segunda parte que 
é de facil liquidação. 

Tem presente a lei, a qual , tratnndo da. 
trnuscripção e dos onus rea,es, diz : 

« A transmissão inter-vivos po1• titulo 
oneroso Oll gratuito dos bens suscepti
veis de hypothecas (art. 2°, § 1°), assim 
como a instituição dos onus reaes (art. 6°) 
não operam seus effeitos a respeito de 
terceiro, sinão pela transcripção e desde 
a data della.» 

No regulamento de 26 de abril de 1865, o 
governo estabeleceu que estariam sujeitos a 
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transcripção unicamente a transmissão inter
'Vi1'os e excluiu della as transmissões causa 
mortis, assim como os actos judiciarios. 

Houve excesso no regulamento Y Não, de
certo. Quanto aos actos co.i1sa mortis estão 
excluidos pela palavra « inter-1'ivos » de que 
o legislador se serviu. Si só os actos inter, 
'Vivos estavam sujeitos á transcripção, está 
claro que os actos causa-mortis estavam 
della escluidos, 

Porém, os actos judiciarios estariam in
cluidos na these da lei ou excluídos 1 Disse-se 
que houve excesso do regulamento em con
templal-os. Acredita que não, porque a lei 
mandou que fossem transcríptos os actos 
translativos do domínio, 

Ora, os actos judiciarias níto transferem 
domínio. Quando ojuiz n'um pleito, sobre a 
propriedade de um immove1, cleclara que a 
propriedade pertence, a Ticio, um dos liti
gantes, a sentença. não cria direito novo, não 
faz mais do que declarar o direito preexis
tente. Por-tanto, quando a lei diz que os 
actos translativos de domínio, quando judi
ciarios, não deverão ser transcriptos, o que 
quer dizer é, que a sentença, quando justa, 
não creando direito novo, não passando de 
neto declarativo, não é preciso que seja 
transcripta, porque o objecto do pleito deve 
constarjá de transcripção. . 

Emquanto não vem os annaes do Senado 
onde vae ler trechos do parecer da Commis
sã9 de Legislação e Fazenda daquella corpo
ração, que deu parecer sobre o Projecto 
convertido em lei e sanccionado nesse mesmo 
anilo, com a data de 24 de setembro de 1864, 
vae provar com os trechos da propria lei 
que são expressos que a transcripção dos tí
tulos inter vivos, com exclusão dos títulos 
causa-mortis e com exclusão dos actos judi
ciaes, vae provar-repete-que a transcripção 
que eJ-le ordenou só era destinada li. sortir 
effeito, não em relação a todo e qualquer 
terceiro que não fosse parte nelle ; mas só
mente em beneficio dos credores hypothe
carios. 

Primeiro que tudo, a lei n. 1.2:37, de 24 de 
setembro de l 864, decla!'a no art. 1 °: 

« Não ba outras hypothecas sinãu as 
que esta. lei estabelece. > 

Asrsim o escopo do legislador é regular as 
hypothecas; é, portanto, regular a acquisiç.ão 
dos immoveis naquillo que se refira á hypó
theca; não trata de constituir o direito civil 
sobre acquisição de propriedade, em relação 
a terceiros em geral, trata da acquisição do 
dominio entre quaesquer com relação ás 
hypothecas, que possam ser constituidas. Em 
segundo logar ahi vem en toutes lettres, 
tratando-se dos onus reaes, a seguinte dia-
posição : 

« Art. 6. 0 Sómente se conshleram o nus 
reaes: 

O que caracterisa o acto judiciaria da sen
tença é que ella não cria nem transfere di
reito, não é mais do que um acto declaratorio 
e, por isso, o autor do regulamento fez bem 
em excluir a necessidade dessa transcripção 
( .Apartes ) . . A servidão ; 

Mas, se S. Ex., quizesse incluir estes O uso ; 
actos-adjudicação, remissão e outros, a que A habitação; 
allude, não seria a sentença declaratoria que O antichr03e; -
ir)a transcrever ; mas, sim o auto de ar.re- O usufructo ; 
niatação. ( Continuam os apartes.) O fôro ; 

Ahi até se d,L a tradiccional entrega do O legado de prestações ou alimentos 
ramo e este contracto até se rege pelo prin- . expressamente consignado no immovel. 
cipio da compra e venda; é vulgar em todos § 1.0 Os outros onus que os proprieta-
os compendios. rios impuzerem aos seus predios, se 

Portanto, o regulamento não se excedeu ; haverão como pesso11,es e não podem pre-
mas, excedesse-se ou não o regulamento, o judicar aos credores hypotbecarios, » 
facto é que, pela auctorisação do corpo legis-
lativo, dada ao governo, para regulamentar Veja V. Ex. (o orador derige-se ao Sr. Tei
este assumpto, 0 regulamento, nesta parte, é roeira de Sd, mostranrlo-llie o texto da lei) se 
tanto lei como a propria lei e saaccionado, esht aqui escripto isto mesmo ou não. 
como foi pela nossa interrupta jurispruclen- O Sa. TmxBIRA DE SÁ-Ninguem contesta 
eia, pela doutrina dos tribunaes, julgados e que seja essa. a disposição da lei. 
pratica constante . O Sa. ANDRAnE FIGUEmA- Mas continua 

Vae agora apurar a primeira tbese, isto é, 0 artigo no § 2•· 
si a lei exigiu ou não a transcripção em fa- · • 
vor <Jos credores bypothecarws, ou de cre- · « Os referidos onus reaes não podem 
dores que tivessem direito real sobre O im- ser oppostos aos credores hypothecarios, 
movei. si os títulos l'espectivos não tiverem sido 

Pede ao Sr. Presidente, 0 especial obsequio transcriptos antes das hypothecas. » 
de mandar buscar, na secretaria, os annaes Respeita ou nã.o isto ao credor hypothe-
do Senado, do anno de 1864. (Pausa). cario 1 
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Quando trata da transcripção, diz a mesma 
cousa: 

« Art. 8.0 A transmissão inter vivos 
por titulo oneroso ou gratuito uos bens 
susceptiveis de bypothecas (art. 2° § 1°), 
assim c0mo a instituição dos onus reaes 
(art. 6°) não operam seus effeitos a res
peito de terceiro, sinão p3la transcripção 
e desde a data della.. » · 

A preoccupação do legislador é sempre re
gular o direito hypothecario. 

O SR._ TEIXEIRA DE SÁ-Diz o artigo: « ••• 
a respeito de terceiros.» Quaes são esses 
terceiro3 1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-São os credores 
hypothecarios em favor de quem a lei creou 
estes onus com:, reaes, dando aos outros a 
natureza de pessoaes. 

Trata~<lo-s__e de privilegios, sabem todosquo, 
pela leg1slacao portuguoza, que ainda vigora 
entre nós, ha privilegias pessoas e reaes sobre 
a cousa. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não precisava. 
o art. 8° dizei.' - terceiros hypothecarios, 
desde que, no art. 6° estava as palavras : 
« ••• e não podem prejudicar aos credores 
bypothecarios. » 

Parece que se ha evidencia juridica, esta é 
uma dellas. 

Fez mais o legislador. Tratando de privi
legios, muitos dos quaes são de natureza real, 
manteve-os na sua. integridade, uma vez que 
não houvesse hypotheca, sobre os immoveis; 
havendo, não; cediam ao novo regimen, _que 
era estabelecido pela actual lei. . 

Assim é que dispõe o § 2° do art. 5° : 
« Continuam em vigor as preferencias 

estabelecidas pela legislação actual, 
tanto a respeito dos bens moveis, semo, 
.ventes e immoveis não hypothecados, 
como a respeito do preço dos immoveis 
hypothecados depois de pagas as dividas 
hypotheca.rias. » 

Ora a lei actual exige principalmente que 
o titulo seji1 transcripto, para que tenha esse 
effeito que se lhe pretende dar ~ Certamente 
que não. 

Mas no parecer da Commissão do Senado e 
na discussão, que houve, a cousa ainda ficou 
mais clara; porque o parecer começa, dizendo 

« Os privilegias não comprehendidos que o Projecto de que se ia tratar votado pela 
nesta lei, referem-se: Camara em 1802 e remettido ao Senado e 

Pois bem, o que diz a lei 1 Fez cessar os pri
vilegios reaes, porque prejudicavam as hy
pothecas. Diz o art. 5°: 

Aos moveis; 
Aos immoveis não hypotbecados , 
Ao preço dos immoveis hypc•thecados, 

depois do pagas as dividas bypo.the-
carias. ' 

§ I.• Exceptuam-se da disposição deste 
artigo os creditos provenientes das des
pezas o custas judiciaes feitas para ex
cussão do immovel hypothecado, as 
quaes serão deduzida~ precipuamente do 
producto do mesmo immovel. » 

alli discutido por duas ou tres vezes, em 
sessões differentes, não se propunha outra 
cousa, sinão regular a bypotheca e reger o 
direito de propriedade sómente com relação 
as dividas hypothecari_as . 

O fim da lei era constituir, como então se 
suppunha, o credito hypotheMrio, sobretudo 
o credito real. 

Postoriormcnte tratando-se do onus., alia 
é &xpressa e, quando trata da transcripção, 
os benefi.cios que o parecer aponta como 
efl'eitos immediatos de transcripção, não são 

g accrescenta, no § 2° : . esses e/feitos geraes exigidos na transcripçãô 
« Continuam em vigor as preferencias el_!l rel!)-ção a todo o qualquer terceiro, que 

estabelecidas pela legislação actual, hnto nao seJa parte no contracto ... 
a respeito dcs bens moveis, semoventes ~ fil_!l que en~ergava na 1:1t1l1dade ~a trntJ· 
e immoveis não hypothecados, como a scr1pçao_, es~atuu:1-a pelo ProJecto, era m_iped1r 
respeito do preço dos immoveis hypo- queº. propr1etar10 ~ommettesse .. o ~stehonato 
thecados depois de pagas as dividas hy- de alienar um pred10 que elle J_a t 1~ha l!YPO· 
pothecarias. » thecado; porque suppunha a pr1me1ra alleua-

ção lançada no registro. 
Ora, se pela legislação actual, não se foz o parecer até, comparando O novo Pro-

necessario, cm relação a quaesquer terceiros, jecto com a legislação constante do regula
que não tenham direitos hypotl.tecarios a menta hypothecario de novembro de 18413, 
fazer valer.·· clisse: «este regulamento foi deficiente, por-

o Sa. TEIXEIRA DE SÁ-O regulamento diz _ que se limitou a impedir uma das fraudes, 
- terceiros hypothecarios 1 que é nova hypotheca sobre bens já. hypo-

O SR. ANDRADB FIGUEIRA _ 0 art. 8., <liz thecados; mas, não impediu a fraude que 
apenas « •.•. a respeito ele terceiro, .•. >> e é mais de so receiar, d_o que a primeira-, qual 
cita O art. 6º, cuja diposição já leu. seja. a ele hypotheca constituída em um im

movel, que o proprietario tenha já alie-
O SR. 'fE~XE)IRA. Dljl SÁ dá outro avarte! Pitdo». ( Apartes) 
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o SR. ANDRADE FIGUEIR,\ diz que sabe que 
a doutrina dos tribuuaes tem sido esta; e já 
declarou mesmo que tem tido algumas Een
tença.s iojustas ; tem escripto . sobre isso 
uma infinidade de vezes. Numa causa im
portante que tove transcreveu, nas razões 
finaes, um discurso ; mas tudo isso foi inutil. 
Poder-se-hia enxergar nesse exaggero, que 
a pratica deu e e5te effeito, aliás restricto 
da lei hyp<,thecaria, um prenuncio de que a 
nova codilicação devia ir adillnte dos desejos 
e sanccionar uma doutrina differente, isto é, 
tornar extensiva a necessidade da transcri
pção, primeiro a todos os actos de domínio, 
quer aos casos inter vivos, quer aos etiusa 
mortis, quer aos amiga.veis ou juuiciacs; e em 
segundo Jogar tornar extensivos os seus ef
íeitos, não só em beneficio do credor bypo
thecario, como em relação a todo e qualquer 

' terceiro que nã.o tivesse tido parte no con
tracto. O Projecto em dis.ussão assim enten. 
deu e consignou a dúulrina em toda a sua ple
nitude, si bem que, quanto a direitos reaes, 
fizesse restricções, porque já vê aqui que 
só podem ser transcriptos ou inscriptos no 
registro os actos inter vi'IJos. 

Ora,. são esses os dous _pontos que vai cou~ 
siderar, não mais como direito coustituido, 
pqrque isto já ficou apurado, salrn a de
monstração _que fará quando lhe vierem os 
annaes. 

Trata-Ee de saber si essas innovações são 
felizes ou si, pelo contrario, convém manter 
o direito actual. · . 

E' insuspeito neste assum:pto de registro, 
porque, desde o primeiro dia, tem recla
mado, tem mostrado a necesshlade delle para 
cs actos da vida civil . . 

o SR. ALENCAR GUll\IARÃES - E' verdade, 
e isrn já foi approvado. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. -E até a-illus
trada Commissão lha fez a gentileza. de ac, 
ceitar uma da suas emendas, no sentido de 
lançar no registro, não só os obitos, corno 
todas o.s variações da capacidade das pessoas, 
como a naturalisação, a emancipação, etc. 

Quando se tratou de provas, tambem apre
sentou emendas sobre o registro de contra
ctos e dos act.os e provas _particulares. Toda
via não póde acceitar a generalisação, que 
.se pretende para toda e qualqu13r acquisição 
de immoveis e nem mesmo para todo e qual
quer titulo acquisilivo de domínio ou de di
reito real. 

O registro é uma instituição necessaria ; 
mas é sobretudo necessaria para os actos que 
não são constatados publicamente, em re
partições publicas, assim como para os nascl· 
mantos, as naturalisações, para as mudanças 
ele estado, para as provas particulares, em
fim para tudo isto que póde produzir effelto 

e~ relação a ter-1eiros e que convém que es
tes conheçam. 

O registro do certos e determinados actos 
é necessario. O defeito de nossa organi
sação, neste ponto, diz o orador, é devido á 
difficuldade, que se tem encontrado em es-, 
tabelecel·o. 

Todos vós sabeis - continua o orador, que 
muito se tem tratado, por exemplo, do re
censeamento, sem que ainda se tenha. con
seguido uma cousa regular. 

D., primeira vez, que se tentou, houve um 
levante no norte, e foi preciso suspender ; 
da segunda vez, hou,e novo levante, füi 
a questão do quebra kilos, r,or,que coincidiu 
a execução dessa nova lei com a entrada em 
vigor da lei que inLroduzi11 o systema me
trico francez. 

Tambem, desta feita, fui suspemo. 
O registro parcial começou a funccionar 

em 1889. • 
E vós, que sois dos Estados, podeis attestar 

~elhor do qu~ o ora~or as grandes irregu
ridades que amda remam neste serviço. 

Mas, em.fim, foi iniciado e vae sendo feito 
com muita difficuldade e trata.se de um re
gistro muito simples, muito facilitado dei
xado a.os districtos ou parochias, de factos 
naturaes - nascimentos, casamentos e obi
tos. 

Já se vê que o legislador, em tempos mais 
atrazados não pôde conseguir subordinar o 
exercício dos direitos civi1:1, os mais com11,uns 
êt rdgistro. 

E acredita. que ainda hoje se verificará a 
mesma cousa e é esta uma das razões por que 
se oppõe a extensão de registro de que vem 
tratamlo. 

Acha 9-ue o paiz não está preparado para 
este registro, que é mais delicado, que não 
se limita a factos naf.urae!.', mas para o qual 
é preciso algum conhecimento da theoria dos 
contractos e não é todo e qualquer indivi, 
duo que póde fazer. E não ha.vendo esEa fi. 
delidade é melhor que não haja. registro 
do que haver um registro incorrecto, aff'ec
taudo direitos, que é melhor que fiquem en
tregues ás provas communs do que a uma 
prova que se reconhece previamente que é 
defeituosa. · · 

Ouviu aqui ha poucos dias, na discussão do 
divorcio, quem dissesee, como querendo- ac
cusar o antigo regimen e até como um remo
que ao orador que o recenseamento custou 
muito. 

Não custou sómente ao antigo regimem, 
tem custado ao novo tambem, porque existe 
ha 12 annos e ainda não ha recenseamento 
que preste. O ultimo ó governo declarou 
nullo. 
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' 
Isto quanto ao que se fez na Capital Fe- ; do-se da acquisição de bens de raiz ou de 

dera!, quanto mais nos Estados, nessas de- constituição de onus reaes sobre immoveis, 
vezas desertas de população. . entendia-se que era intenção das partes redu-

Acha que não estamos preparados para isto zil-as á escriptura publica, isto é, entendia
e que não somos só nós que não estamos pre- se que a transmissão não se poderia realisar 
parados para isso, são todos os p;1.izes da Eu- sem a escriptura e que, portanto, a escriptura 
ropa. é da sua substancia. 

Trouxe a obra do eminente Troplong a Hoje, porém, está· consagrado em textos 
respeito do regimem hypothecario francez; expressos, nesta lei de mil oitocentos e cin
é o seu tratado « Da transcripção hypothe· coenta e tantos, a que allude a nossa lei hy
caria.» Ahi, estudando o regimem bypo- pothecaria, em diversos actos e rio projecto 
thecario germanico, comparado com o regi- já consignamos, não sómente em relação ao 
meu hypothecario francez, .diz elle que o domínio como.em relação à constituição de 
regímen hypothecario allemão não porlerá ser onus reaes. · 
applicado á França não sómente pela diffe- Eis ahi a publicidade desejavel e a publici-

, rença da orga:nisação da propriedade, como dade que evita fraudes e que adverte a ter
porque em França, paiz de 36 milhões de ha- ceiros. 
bitantes, de uma administ1•ação exemplar, Na França, não é assim ; na França póde 
com uma forte centralização administrativa se vender por escripto particular. · · 
e política; com uma população condensada, Ha, pelo direito francez, actos que só são 
intelligente, não haveria pessoal habilitado praticados pelos tabelliães, como sejam, entre 
pam ter o registro. N:1 Allemanha esse re- outros, os testamentos ; mas, a venda de im
gistl'o não é confiado a indivíduos illetrados, moveis, não, póde ter lugar por escripto par
porque a inscripção ahi vale como consti- ticular e dahi vem a necessidad~ de tornar 
tuição de dominio ; a inscripção do titulo não esta inscripção mais alargada, do que fez a 
é feita :no registro sem que o magistrado, nossa lei hy pothecaria. 
especial para isso, examine o titulo e ordene Si, portanto, diz o orador, nem nós pre
o registro. Em França nada disto ha nem cisamos desta publicidade, porque já a temos 
poderia haver, em razão da multiplicidade de consagrada na fórma por que se adquire e 
transacções sobre immoveis e da lei de par- transmitte, não só o dominio, como os direitos 
tilhas, muito differente das successões na reaes ; si ha . difficuldade pratica em manter 
Allemanha, onde existem ainda os feudos, bens esse serviço regularmente, no interior do paiz 
allodiaes, onde os fideicommissos se repro- porque fazer uma innovação tão perigosa 1 
duzem de geração em geração, emflm com ·a Innovação, dirá, que talvez não seja exe
Constituição ainda feudal da Allemanha, sem cutada ou talvez venha anarchisar as trans
ponto de analogia com a legislação franceza. ações, tornar mais incerta, do que é hoje, a 

Si isto diz Troplong da França, o que não propriedade. 
poderemos rlizer do Brazil 1 , l\ão vos pareça . uma questão de nonáda 

Como é possível imaginar aqui o f,mccio- esta de sujeitar todos os aetos, não só trans-
namento do systema germ·,nico ~ !ativos como mesmo declaratorios, á trans-

Mas dirá tambem: não é prl'lciso, entre cripção. 
nós, porque este regimen da inscripção ou E' uma questão muito séria. 
transcripção tem por fim evitar surprezaso Apontará ·alguns e~emplos e comprehen-
constiGuir uma publicidade para os actos deremas a importancia do assumpto. 
de translação. Ora, isso diz o orador, já Quanto aos \l,Ctos causa mortis, é principio 
tinhamos desde os tempos coloniaes, isto se do nosso direito, é principio fundamental, é 
conseguiu exigindo-se que esses contractos principio tutelar, quer em relação à familia, 
sobre iro.moveis fossem feitos por escriptura quer em relação a terceiro, que, morio o 
publica, que é um meio de publicidade,mesmo individuo, os seus herdeiros entram imme
quando haja mais de um tabellião; mas a diatamente na posse dos bens por elle dei
parte a quem interessar saber a quem per- xados. 
tence a propriedade, tem meio de saber, indo Assim, nã.o ha incerteza da propriedade, 
a esses tabelliães verificar si o proprietario o individuo está morrendo, e os seus her
ven"deu ou não, porque si não ti ver vendido deiros estão tomando conta dos seus bens ; 
por escriptura publica, não podia ter vendido quer dizer : transmitte-se immediatamente 
porque são contractos que exigem substan- aos herdeiros a herança, quer activa, que1• 
cialmente por formula a escriptura publica. passivamente. · . 
Isto não é direito nosso; já.é direito das Or- E' um principio tutelar, porque com isto a 
danações. · propriedade tem sempre dono e os terceiros 

Sómente em Portugal sempre se praticou teem sempre com quem entender-se. 
assim e os escriptores portuguezes Corrêa Pois bem, · o principio estabelecido .pelo 
TeUes, Coelho da Rocha dizem que, tratan- Project9 vae demorar isto, até que se faça 
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partilha, porque os predios não terão pro- dominio, como tambem a constituição ou 
prietarios, emquanto não se verificar o re- transmissão de todos os seus desmembra-
gistro. mentos, desses direitos reaes. 

o SR. ALFREDO PINTO_ 0 Projecto pre· Vae acarretar assim um duplo trabalho de 
vine a hypothese. transcripção, de registro de titulos, que por 

si só será sufficiente para encher milhares de 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas está em livros e dar occupação a um pessoal extra

contradicção com a disposição em que se de- ordinario em todo o paiz. 
termina ser essencial o registro. Presqindindo das habilitações desse pessoal 

O SR. ALFREDO PINTO - Na parte sobre para serviço tão delicado, pergunt1;1,rá: 
:mccessão, está prevenida a hypothese. quem occorrerá a esta despeza que não se 

limitará sómente a livros, a estes poucos 
O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Peço ª V· livros de hoje destinados ans registros de ti-

Ex. que leia o art. 625, segundo ali.nea. tulos, casamentos e obitos, mas que, abran-
O SR. ALFREDO PINTO dá outro aparte. gendo a quasi·todos os actos da vida civil, 
o SR. ANDRADJ<: FIGUBIRA __ Bem; então hão de multiplicar-se, como se multiplicará 

é um principw que se affirmaparase negar a o t1•abalho, sobretudo sendo actos mais com-
proposito de um caso. plicados 1 

Mas, agora dirá que o caso de herdeiros E depois de tmlo isto, qual o valor desses 
não é o uuico. documentos 1 .8i fosse como na Allemanha, 

Em todos os casos de communhão, na com- onde elles teem o valor de constituir a pro
miini dividundo, os co-proprietarios são do- priedade, poderia dar-se por bem todo este 
nos de partes indivisas e como é a sentença trabalho; mas este não vale nada, porque a 
que ha de fazer cessar a indivisão, podendo lei uiz que a inscripção não inrluz prova de 
esta demorar-se e com effeito demora, domínio. E' só para dizer que esses actos 
ter-se-á, como consequencia, que esta pro- se deram; mas não teem valor e a~ partes 
priedade ficará em abandono, sobre ella não hão de procurar outros documentos. 
haverá direitos, porque sómente a sentença o SR. FABIO LEAL dá um aparte. 
declaratoria sobre a cousa commum, é que 
faz cessar a. communhão, é que declara a O SR. SALVADOR MoNIZ - Já foi dito pelo 
parte que cada um tem. douto auctor do Projecto que isto foi en-

corno o art. 1.914 só trata da successão xertado. 
ab inte~tato, dirá que o testamento, pelo O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas é que 
qual alguem tenha sido institui do herde\ro ninguem vem pedir para desenxertar. 
pode não ser apresentado logo; um herdeiro 
póde, retal-o, passar até annos com esse tes- O SR. ALI<'REDO PINTO da um aparte. 
tamento. . o SR. ANDRADE FIGULslRA - Agora vae 

Emquauto isto, a propriedade está incerta, demonstrar que nem póde ficar o que estava 
porque o titulo é o testamento e, como este no Projecto primitivo, sem esta emenda, nem 
está sujeito á traµscripção, só depois que póde ficar a emenda. · 
apparece é que poderá ser transcripto. Diz que o projecto sem isto não póde passar, 

Vae mais longe: ainda apparecendo o tes- porque o legislador não tem o direito de, 
tamento, pMe haver uma 'acção de nullidade mediante urna simples formalidade, como é 
e não será testamento emquanto não se ve- um titulo no registro, tirar o direito ás 
rificar a senteriça. partes interessadas de dizer que o titulo é 

O SR. ALl!'REDO 'PINTO-Isto tambem está falNo, que foi, por exemplo aquillo feito por 
previsto. um menor. 

Si houver dolo, o registro não dá ao titulo 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA- A successão a legalidade. 

testamentaria não póde ser excepção, por- 0 SR. ALENCAR GUIMARÃES _ E' um 
que sobre elle, desde que penda a acção de 
nullidade de testamento, fica suspensa na- defeito de redacção 
turalmerite·. . o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não; é de 

Em todo o caso, si se abre excepção para doutrina, e isto é doutrina tão rigorosa que 
tudo isto, a consequencia·é que se aniquila o apropria legislação que estabeleceu a trans
principio. cripção em contracto de hypotheca, diz que 

E' melhor então supprimir o principio, que esta transcripção não induz a prova de do
ê falso. minio e apenas, como diz o parecer da 
· Mas, não são esses os uuicos defeitos; está commissão do Senado, o legislador adverte ao 
apenas começando a demonstração. credor hypothecario que o devedor con-

Como já disse, o projecto sujeita a essa tratou, celebrou contracto para obter aquelle 
formalidade, não 1:1ómente a acqui1:1ição de immovel, 
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o SR. FABIO LEAL - Quer dar a força da 
lei Torrens i 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não falla da 
Jei Torrens. Isto já foi ensaiado com pessimo 
successo. 

o SR. SALVADOR MONIZ - Mas a nulli
dade parece-me que não decorre abi da falta 
da imcripção, mas da incapacidade de con
tratar. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, con
tinüa. a dizer que o registro não póde 
escoimar um titulo de toàos os vicio&. Falia 
por partes, e · é por partes que demonstra. 
Diz que o legislador não póde estabelecer 
isto. 

A lei hypotbeearia .que limitou a tran
scripção, excluindo os actos jlldicíaes e causa 
mortis .•• 

o SR. SALVADOR MONIZ - Como o projecto 
exclua. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA.,.;... Não senhor, 
inclue; é o art. 624 que diz : 

« São lambem sujeitas a inscripção: 
l•, as rnntenças proferidas nos juizos di
visorios, das quaes resulte ceesação do 
estado de communhão; 2°, as sentenças 
que, nos inventarios e partilhas, adju
dicam bens de raíz para pagamento das 
dividas da herança; 3°, a arrematação 
em praça publica e adjudicações.» 

Mas a n.ossã lei hypothecaria, que limitava 
aos títulos os e.lfeitos da transcripc;ão, era 
obrigada a declarar que isto era uma adver
tencia, apenas para assegurar que havia um 
contracto. Si a lei assim limitada advertia, 
quanto mais um codigo que diz que tudo 
está sujeito a transcripção. Ora o legislador 
não póde forçar, dizendo que, desde que está 
inscripto, o documento vale, e, portanto, a 
Commíssão fez bem estabelecendo o para
grapho unico, pelo_ qual se declara que a in
scripção não induz a prova de domínio. 
(Apartes.) 

Devia modificar tudo que está aqui es
cripto. 

Esta questão de que se occupa, domina o 
nosso direito e por isso abandona outros 
pontos pe.ra se occupar com este, que é essen
cial, que domina tudo, que tem de ser repe
tido mais adeante, ·e até com mais rigor, 
porque alli só se trata da prova, e quando se 
trata de direito real, o Projecto dá-lhe o al
cance de fórma e substancia de contracto. 
E' substancial, e de accordo com o que já se 
votou, dizendo que todo o direito real sobre 
immoveís deve constar de escri1)tura, é mais 
que prova, é substancia. 

Mas, diz o orador - a p1·ova não póde 
resultar da inscripção. 

Si a propría escriptura puLlíca não deíxa 
de estar sujeita á nullidade como é que a 
inscripção feita por uma das partes póde dar 
este e.treito de escoimar as nullidadeR de um 
contracto? · 

Não é possível entender assim, e portanto, 
a Commissão fez bem, introduzindo o para
grapho unico. 

No que não se fez bem foi em comervar 
uma materi:l, não alteral-a de accordo com 
a idéa que venceu no paragrapho unico. E' o 
que se esforçou por demonstrar na sessão 
antecedente e esta se esforçando por demons
trar com idéas mais praticas na sessão de 
hoje, porque este ponto é fundamental, afl'ecta 
a cada um artigos que se seguem. 

Si se quer fazer obl'a pratica, que entre 
nos costumes, este é o ponto capital que . 
temos de altender, diz o orador. 

Vamos agora ver o reverso. 
Como é que póde vingar a idéa opposta de 

supprimir o paragrapho unico, e manter o 
projecto como estava. Si a inscripção é que 
torna o título acquisitivo de dominio, como é 
possível fazer a inscripção. surtir todos os 
bens effeitos, não só como forma substancial 
do contracto, mas ainda como prova ? 

Era supprimir as acções de nullidade ! 
Por outro lado, o paragrapho collide com o 

que está no projecto, porque, ao passo que 
alli se diz. que isso não faz prova do con· 
tra_cto, e diz que o dominio só se considera 
transferido depois do registro. 

Que acto é esse essencial para o domínio e 
que, entreta.nto, não se admitte como prova? 
Ha contradiccão manifesta, é preciso com
binar; as duas cousas não podem passar. Mas 
não é só este artigo, todos os artígo3 a res
peito de onus reaes estão no mesmo sentido. 

Não ha onus real - dispõe o projecto -
sinão depois da traascripção. O artigo está 
com tal rigor que até entre as partes contra· 
ctantes não ha direito a onus real sinão me
diante a, inscripção. Como está não póde 
ficar, a loi não será exequivel, vae trazer 
embaraços na pratica e a consequencia é que 
ella será reputada lettra morta. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - o relator 
apresentou emenda supprimindo o paragrapho 
unico. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tudo se póde 
supprimir menos aquelle paragrapho unico, 
porque este paragrapho unico e que garante 
a estabilidade dos contractos. Converter a 
inscripção em formalidade depuradora de 
todas as nullidades é extravagancia que não 
passou pelo espirito de nenhum juriscon
sulto. Este é propriamente o systema al
lemão; mas na Allemanha, como já disse, 
nenhum título de propriedade se inscreve sem 
exame prévio do magistrado. A nossa antig~ 
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legislação, que foi feita com os melhores de• 
sejos de garantir o credito real declara ex
pressamente que a transcripção não induz 
prova de domínio; a transcr·ipçfio limita-se a 
afflrmar que existiu um contracto, sem affir
mar a legitimidade desse contracto. 

Mas, tanto trabalho, diz o orador, para 
fazer a inscripção de tantos títulos para po· 
dermos apenas affirmar quo estes actos ti · 
veram logar sem dar a certezi\ de direito, 
sem servir de prova do contracto 1 ! 

Si fosse possivel introduzir entre nós o sys
tema germanico, muit> bom ; mas esse re
gímen não é applicavel a tortos 03 paizes, nem 
mesmo na Europa. Na propria Allemanha ha 
estados que não são regidos por este systema 
nos quaes vigora o direito francez, send_o 
outros regidos pelo direito romano i:noderlll· 
zado, Hoje elles tem o seu codigo civil; mas 
a influencia do particularismo é tão forte 
que o Codigo Altemão não rege todo!! os as
sumptos do direito civil; ha ma ter-ias .reser
vadas e a propriedade é uma dellas. 

O povo é tão conservador que ainda hoje 
a sua organisação, em muitos lugares, é 
feunal. O regímen germanico, que alli cor
responde a uma tradição naoiooal, esse está 
reproduzido. Comprehende-se porque é uma 
legislação que centralisa a constituição da 
propriedade no sen registro, porém, a ellc só 
são levados os títulos, depois de liquidados, 
pot'que ha um conhecimento previa, ha um 
pleito quasi ha um juiz que tleoitle. 'Depois, 
na Allemanha, o regímen dos bens é outro. 
Entre nós, toda a propriedade é transmis
sivel aos herdeiros; as propriedades divi
dem-se e subrfividem-se; ha o movimento de 
descentralisaçã.o, uns herdeiros compram as 
partes de outros, etc. · 

Assim sendo, para cada neto destes ha de 
haver um registro . 

Isto não se verifica sómente com relação 
ás transferenoias de propriedades, sinão tam
bem com relação aos onus reaes. 

O que o projccto pretende não é possi vel. 
Quando se pretende fazer innovações des

tas, é preoiso contar com nova organisação 
de propriedade já determinada. 

Na -Allemanha, a propriedade é de muta
ções muito lentas; alli as propriedades entram 
nas familias e pa~sam de geração em gera
ção; e, em nosso direito, dá-se justamente 
o oontrario, é rara a fazenda que chega a 
passar aos netos. 

Depois, ha esta. communhão, ha este condo
minio, que é muito commum, no interior, 
mesmo depois da partilha, que, em regra, é 
puramente ideal. 

Faz-se um inventario e na partilha, dá-se, 
por exemplo, a decima parte de um prelio a 
um dos herdeiros, a vigesima a outro. 

Vol. V 

Neste caso, como adoptar o systema do re .. 
gistro 1 

No interior ha fazendas que perderiam todo 
o seu valor si fossem divididas por glebas ; as 
fazendas, por exemplo, de criar, quando 
divididas1 perderiam muito, visto que, sem 
muito espaço, sem muita aguada, não pode
rão prosperar. 

Eis a necessidade de conservar unidas, em 
commum, propriedades deBSa. natureza. 

Muitas vezes, um herdeiro recebe a sua 
quota depois de velho.Isto é muito commum. 

Para apr,lioar uma lei destas, é preoiso, na 
partilha, füzer a divi3ão por glebas, o que 
jêi.mais pôle se verificar J porque, além de 
serem os herdeiros aquinhoados assim ideal
mente, elle i já cederam as suas quotas; a 
quota parte que tinh11.m nessas fazendas. 

Depois de adduzir outras considerações 
sobre o regímen da propriedade entre . nós, 
diz que, no nosso meio, o systema germanioo 
não será exequível , será lettra morta. 

Agora si se quizer fazer codigo com novi• 
dades, embord. inexequiveis, isto é outro 
ca.so. 
· Quer uma lei pratica, que poasa consultar 

as oonvenienoias publioas, e sobretudo, que 
seja exequível. 

Vae-se referir á emphyteuse de que tratá 
o capitulo segundo. 

A emphyteuse é um dos assumptos mais 
longamente desenvolvic1os na nossa antiga 
legislação. 

Tanto no direito romano, como na nossa 
legislação, no nosso direito civil, ambos muito 
ricos nesta ma.teria, a idéa capital era que 
esse contraoto é muito especial, tão especial 
que o direito romano, tão rigoroso, nas suas 
classi f\cações, oomo sabeis, abria para olla um 
titulo especial, como abria pari!. o direito 
fi.scal, para o direito dos dotes, para todos os 
assumptos que e\le mandava regular mais 
pela, estipular;ão das partes, do que pelos prin• 
cipios rigorosos do direito. Estes titulos pe
culiares, sobre certos ramos do direito, re
prasentavam na mente dos jurisconsultos 
romanos e pela theoria das suas previsões, 
que eram direitos, em que predominavam as 
estipulações das partes; as regras que o le
gislador impunha, tinham um caraoter 
suppletivo; quer dizer -o legislador fallava 
no silenoio das partes. 

Ora, o direito portuguez manteve a mesma . 
regra, manteve sem levar o rigor da olas
sitk ação até a constituir ramos de direito 
espeoiaes sobre · direitos emphyteu ticos, sobre 
dotes, etc; manteve a idéa capital, impondo 
regras que só seriam observadas no silenoio 
das partes, quando ellas não dispuzessem 
sobre o assumpto e o direito emphyteutico é 
um de\les. Não vê razão para o projeoto tão 
inconvenientemente queorar essa tradição, 

33 
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, e modelar o direito emphyteutico sobre 
regras fataes, inquebrantaveis, como si sa 
tratasse da segurança. do Estado e não de um 
contracto que deve ficar á deliberação das 
partes contractantes, sem que d'ahi venha o 
menor inconveniente. O Projecto a cada passo 
tem limit!.lções, disposições de ordem impe
rativa., com caracter de lei obrigatoria em um 
assumpto que est,í. pedindo libertlade ! 

Ahi se diz, por exemplo, que a emphy
theuse não pó !e ser temporaria, ha de ser 
perpetua. Ora porque não permittira.m a 
empby teuss temporaria? Porque, nestas con-

. dições é um contracto de arrendamento 1 
Mas porque não admittir, si dá as mesmas 

garantias e até muito mais lucro ao pro
prietario 1 A · emphyteuse é muito pouco 
usada, mas está destinada a representur no 
Brazil, que tem uma grande extensão terri
torial despovoada, um grande papel ; exige, 
porém, lib c1rdade e que o legislador não a 
circumscreva a moldes restrictos. 

O proprietario de grandes terras tem mais 
interesse em fazer a emphyteuse temporaria 
ou perpetua, do que arrendar, porque a em
pbyteuse mantem-se subdividida com as 
mesmas vantagens da. empbyteuse integra, 

-as mesmas luvas, o mesmo laudemio e todas 
as vantagens que o proprietario tem ; emfl.m 
uma grande propriedade dividida hoje em 
duas ou tres empbyteuses que, no fim de 
um certo prazo, podem vir a constituir 
outras tantas. Isto é muito importante, e a 
emphyteuse estp. destinada a representar 
este elemento de coLJservaçjio e ao mesmo 
tempo de cultura. Para que pois limitar, 
considerando arrendameLJto o que é um con
tracto dilferente? 

Mas o Projecto mesmo e contratlictorio, 
porqu~ dizendo em um dos artigos que ella 
não póde ser sinão perpetua, diz, em outro, 
que, findo o prazo por caducidade, por com
missão, podera ser renovada. 

Pois si póq.e ser renovada, porque não per
mittir que se faça logo a prazo determinado, 
Ahi se diz, por exemplo, que o laudemio não 
póde exceder de certa quota, mas porque não 
deixar i~to á vontade das partes? Ha um 
outro artigo em que pare-e,~ que se respeita 
essa liberdade; ma:; em geral o Projecto es
tabelece regras sobre pontos que deveriam 
ficar ao arbítrio das partes. 

Convinha que a lei estabelecesse regras, 
mas com caracter suppletivo, e assim pensa 
que o primeiro artigo deveria ser conser
-vando ás partes a libe1'dade de ajustar nas 
condições que lhes parecessem convenientes, 
e sómente, no silencio deltas, vir a lei com 
as suas previsões, quer quanto ao senhorio 
directo, quer quanto ao util, e tudo mais 
que respeita ao contracto. 

E' esta a critica que faz. · 
Com este systema., o capitulo sobre emphy

teuse poderia ser reduzido á metade de suas 
disposições. 

Nota mesmo no Projecto um ponto de 
vist,L estreito ao considerar este assumpto. 

Elle achou a propriedade dividida, por_um 
lado o dominio directo, por outro o utll e, 
levado pelas idéas g-eraes de consolidar os 
domínios desmembrados, favorece a tu,lo que 
tende a este fim, quando, pela natureza do 
contracto, o legislador deve fazer o con~ 
trario. 

Not.i que o Projecto foi dominado por es~a 
itléa geral de direito - consolidar o dom1-
nio cm casos duvidosos; e ha disposições que 
não collimttm sinão a, isto. 

Isto é exactamento contra a essencia do 
contracto. Não se trata de desmembramento 
odioso ans olhos do direito e qne este pro· 
cura corrigir, opemndo a consolidação da 
propriedade em poder tle um só. 

Isto é um contracto que devia até ser favo
recido como meio de povoar o paiz. 

Respeitaria muitas das disposições do nosso 
direito actnal, quo o legislador introduz, 
para vingar no silencio das partes. 

Ha transacções que não vê aqui mas que 
talvez estejam em outros artigos. Alludiu a 
esta : s1 o emphyteuta póde ou não bypo
tbecar o seu llominio util, e estabelecer 
outros onus reaes, pelo direito actual. Póde; 
e não vê aqui·e~presso. 

Pelo nos.3o direito actual, o domínio util 
confere innumeros· e importantes direitos. 

O pl'ojecto trata das se1'virlões prediaes e, 
pelo que parece, comprehende todas, tanto as 
rura,es como as urh,tuas; entretanto, parece 
que a alguns respeitos cumpria. fazer adis
tincção, porque lm regras especiaes para ser
vidões urbanas como !la regras peculiares 
para as serviC:ões ruraes. Este englobamento 
póde trazer confuzão, applicar-se indistincta
men te a um~s regras peculiares a outras. 
Tambem a esse respeito - diz o orador- o 
nosso direito actual parece preferível. Esta 
tlrnoria da servidão recebeu no direito romano 
um tal d::isenvolvimento que as legislações 
moderna:, não tem !'eito mais do que adaptai
ª ,i.s circumstancias rio meio m0tlerno. As 
regras foram analy~adas com u:na tal supe
rioridade de vista pelos jurisconsultos ro
manos, que nenhum jurisconsulto moderno 
seria capaz de inventar si elle não as tivessem 
estabelecido. 

Notou já que no titulo anterior sobre do
mínio vem muita materfa que devia estar 
aqui sobre servidão, e nota que o Projecto 
não é expresso sobre as servidões apparentes ; 
diz que as apparentes só pódem ser estabele
cidas por meio da inscripção no registro pra-
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dial, mas não nos diz como as não apparentes 
hão de ser estabelecidas. . 

Segundo o principio geral, tratando de 
todos os onus reaes, tambem sómente pela 
inscripção pódem ser estabelecidos, mas não 
sabe - diz o orador- como se possa estabe
lecer pela inscripção uma servidão . A inscri
pção exige um titulo, este titulo é que con
stitua a servidão. Além disso, o artigo sobro 
a inscripção trata só de actos entre vivos; 
mas si houver uma servidão instituida causa 
rnortis, como é frequente ~ 

Si houver uma servidão estabelecida pela 
prescripção como havemos de saber 1 Dirá 
mesmo que no interior do nosso paiz o maior 
numero das servidões é estabelecido por pre
scripção. 

Es~a servidão estabelecida por prescripção 
quasi nunca tem titulo que possa increver-se. 
Era preciso providenciar a respeito. 

No artigo se diz que quando a servidão for· 
instituída por prescripção ser virá de titulo a 
sentença que julgar consummada a usuca
pião. 

Porém, ha _actos que escapam á inscripção; 
de ordinario ha prescripção de curto prazo, 
de 2 ou 3 annos e, no artigo, se trata da 
prescripção solemne de 10,, 20 ou 30 annos, de 
prazo para dar-se a usucapião. 

E ainda assim - diz o orador "."'." acha um 
pouco diftlcil. . 

Si o individuo, que deve ter boa fé e não 
póde sem isto prescrever; isto é o individuo 
que possue, suppondo ser dono, suppondo que 
usa de um direito, no fim de 10 annos, ba. de 
reduzir isso a escripto para obter uma sen
tença declaratoria para inscrever 1 Mas onde 
estava essa boa fé que até _!lo vespera dava-lhe 
direito a prescripçãO"~ 

Isto não é serio, crê que isto não está di
reito. O artigo não só soffre esta critica como 
não trata das servidões apparentes e estas são 
exactamente aquellas que carecem de provi
dencias especiaes. I\ão sabe si o Ptojecto 
mantem. em toda a sua integrirlade (parece 
que não) o principio de que a inscripçâo do 
direito real · só tera lugar por actos entre 
vivos 'l (Pausa) Queria saber os actos causa 
mortis por que meio se hão de eRtabelecer. 
(Paust) Por que a inscripção é que é o titulo 
constitutivo elo direito real ; portanto, sem 
ioscripção não ba direito real, mas cumo só 
se inscrevem actos entre vivos, segue-se que 
o direito r3al instituído causa mortis não póde 
ser constituído, não pôde ter fórma legal. 

Vae tocar agora nesta outra questão da 
prova. Como se vê, o Projecto arvor,~ in
scripção, que é uma formalidade e~tabelecida 
em relação a terceiros, em acto coust1tutivo 
de direito real, isto é, uma segunda formali
dade além da escriptura que ja constituiu 
esse direito real. Mas a prova 1 

Vê o paragrapho unico dizendo,esta inscri
pção porém não surte effeito de prova. 

Qual ha de ser a prova desse contracto 1 A 
regra sobre o dominio domina tudo. Si a in
scripção do domínio não surte prova, que fie& 
salva a quem a tiver, tambem a constituição 
da servidão e desses outros direitos reaes não 
surte prova. A razão é a mesma. 

Qual será a prova cless0:1 contractos 1 
Não sabe si a Comm.is~ão votou a disposição 

que estabelecia que a lei, quando exigia certo 
e determinado meio de pessoa dever-se-bia 
entender que estabelecia forma especial para 
o acto, disposição que o orador combateu com 
muita força. 

Si ella acceitou essa disposição quer fazer 
applicação ao caso. 

Deseja saber si isto surte effeito de prova. 1 

o SR. ALFREDO PINTO - A disposição, a que 
V. Ex. se refere, foi approvada. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Estão, pela 
disposição, é prova. 

Mas, isto está em contradição com o artigo 
que diz que a inscripção não surte effeito de 
prova, a qual fica salva a prova ele direito. 
De maneira que é umn. prova que não é pro
va ; é uma prova que o legislador exige, mas 
que não é prova ! 

Isto não pôd~ ser. 
Pelo que está no Projecto, é mais do que 

prova, constituo o contracto, é substanctal. 
Si não houvesse contradicção nos termos, 

diria - é urna prova substancial. 
Mas, emfim, é uma prova que não prova 

nada pelo artigo anterior e é uma prova que 
não apparece aqui sinão sob a fórma de con
stituiçii.o do acto e, entretanto, não é ella 
que constitue e sim o titulo. . 

Assim, a inscripção não é ma.is do que um 
tltnlo de transmissão. 

O Projecto diz que os direitos reaes, sobre 
os moveis constituidos ou transmittidos por 
actos inter-vivos adquire-se sómente com a 
tradição. 

Perguntará, primeiro, e os direitos reaes 
sobre moveis que não sejam transmittidos ou 
constituídos por actos inter-vivos, como é que 
se adquirem1 Não é por tradição, porque essa 
está excluída ; não é tambem por transcripção 
porque a isto estão só sujeitos os direitos 
reaes sobre iro moveis. 

Isto é importante, porque affecta estes di
reitos todos que se seguem: uso-fructo, que 
recabe muit~s vezes sobre immoveis; esse 
legarlo de prestações mesmo não sendo sobre 
predios, que póde ser sobre apoiices ou sobre 
outros objectos moveis. 

O Projecto não diz e será difficil dizer, em 
vista das suas idéas sobre inscr1pção, porque, 
sobre os movéis, não ba inscripção. 

Portanto, não tem meios de constituir-se. 
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Entretanto, a constituição, não ba duvida, prestação sobre um objecto determinado a 
póde ter logar: por testamento e por outros sua verdadeira natureza. 
actos-por doação, causa mortis, por um acto E' sem mais nem menos uma bypotbeca, 
judicial; nas servidões, sobretudo, esses actos com que um objecto foi gravado por disposição 
são frequentes. do proprietario. 

O Projecto, si tivesse consignado nas suas Na occasião, tratando-se da lei hypotbe-
disposições geraes, no capitulo 1°, tudo caria não se quiz considerai-o com esse car,t
quanto é commum a estes onus reaes ou di- cter que elle tem, porque era uma especie 
reitos sobre cousa alheia, teria lucra'.lo na de bypotheca tacita, que se que1•ia abolir, para 
brevidade e na clareza. sobre suas ruínas edificar a hypotheca con-

Assim, quanto á indivisibilidade, diria que vencional. 
estes desmembramentos do domínio, consti- Mas é o que se dá ; este legado tem por 
tuindo direitos reaes sobre cousas alheias, garantia o predio. 
são indivisíveis; é indivisível a emphyteuse, · Não póde ter outra natureza; considerai-o 
a superficie, são indivisíveis as servidões, o como direito real, sem ser de garantia, é 
usufructo, a hypotheca, etc. accentuar ainda mais a·impropriedade da sua 

Entretanto, o Projecto preferiu aproposito qualificação como direito real. Elle não con
de cada um delles estabelecer regras sobre a stitue propriamente um direito real, é uma 
indivisibilidade, com seus effeitos determi- garantia para a execução da disposição testa
nados, cousa que, nas disposições ger-a.es, mentaria que obriga os herdeiros a pagar 
dever-se-hia consignar, porque é o cara-· aquelle alimento á pessoa beneficiada. _ 
cteristico dos direitos reaes a sua indivisibi- Encontra no projecto este defeito de clas-
lidade, que só varia quanto aos objectos. sificação. 

Em que consiste a indivisibilidade da em- Quanto ás disposições que elle contém, 
phyteuse, da servidão, da rnperficie, do usu- acha que é defeituoso ainda, porque só pre
fructo da hypotheca1 E' só quanto aos seus vine um caso, que é o mais frequente, mM 
eífeitos. não é o unico, o de ser deixado em testamento 

E' uma maneira de alargar sem necessi- quando póde haver uma prestação <le ali
dade e -até com prejuízo da clareza e da manto, tendo por garantia um predio, que é 
precisão das idéas. , tão direito real, como o deixado por testa-

A quem ler o titulo a respeito de qualquer manto. Isto de querer restringir assim é um 
destes direitos reaes: a quem ler que as ser- defeito de classificação e o resultado é que 
vidões são indivisíveis, parece que só elles são ningnem se julgará hi~bilitado a constituít• 
indivisíveis e não os outros direitos reaes. com uma lei destas um contracto de alimento 

Este legado de prestações ou alimentos não sem ser por testamento. . 
parece bem lembrado como direito real sobre O SR. COELHO RODRIGUES da um aparte. 
cousas· elle não constitua direito real sobre O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Pode haver 
cousas 'segundo a doutrina aeral. por doação ou por simples transacção, como 

' -- <l 1., - b d 1 . h th em um pleito, uma demanda. 
~or occasiao a r. iscussao . a ~1 . ypo e- Estas disposições, referindo-se a meios de 

car!..a, oppoz-s~, ~orno u~a_ob~e~o ª enume- adquirir, devem ser muito meditadas, porque 
!ªºªº• que s~ fazia dos direitos _re,tes e m~smo o legislador, arriscando-se a incluir umas, 
a enumeraçao, que estava feita.no proJe~to exclue outras; essas disposições devem ser 
votado pela Ca~ara, que se havia esq!lemdo concebidas com maior·generalidade-. 
de um cas? mmt? commum, na pratica do Tambem quanto a impostos não acha que o 
fô!'o, que e consignarem certos test_adores projecto satisfaça. 
ahmei~tos para _alguem! em um predio, que A lei hypothecaria tratou, é verdade, de 
elle deixara obugado ª isto. . resal va.r unicamente os impostos que recabem 

Segundo a theoria geral. este legado tinha sobre os immoveis; mas é pm•que era seu 
sua cfassificação; mas, como se queria fazer ponto de vista, tratava de hypotheca e só os 
uma enumeração dos onus reaes, para de- immoveis podiam ser hypothecados. O codigo, . 
clarar que tudo quanto não fosse aquillo teria porém, não está no mesmo ponto de vista e 
caracter de obrigação meramente pessoal, re- deve regular os impostos, que não recabem 
sultou que foi necessario arvorar esse legado sobre immoveis, porque ha alguns que attin-
de prestações consignado em um. predio deter- gem os moveis e que constituem onus. <i 
minado, em onus real sobre esse mesmo pre- O Projecto no art. 805 só tr·ata de im-
dio_ e assim foi considerado pela lei hypothe- postos que recabem sobre predios e nada diz 
caria. sobre moveis, e, como houve muito cuidado 

Agora, porém, trata de se fazer um Codigo de separar immoveis de moveis, pergunta 
e deve-se regular a mataria, segundo a dou- si o imposto que recahir sobre moveis, que 
trina geral, e é possível, se desrespeitar a os ha e si não houvesse, poderia haver, per~ 
vontade do testador dar a este lega.do de gunta si tem ou não preferencia, para se 
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pagar, sobre este · movel 1 Isto era tanto 
mais importante quanto o Projecto, a mais de 
um respeito, impõe ahi o dever de pagar os 
impostos o. ·uma das partes, assumpto que 
tambem não parece ao orador conveniente
mente tratado. 

O Projecto, p01• exemplo, tratando da em
·phyteuse, diz, no art. 812 : 

« E' obrigado o emphyteuta a satis
fazer os impostos e os onus reaes que 
gravarem o immovel.» 

Ach,t esta disposição muito restl'ictiva. 
Ha impostos que devem recahir sobre o 

domínio directo e não sobre o emphyteuta ; 
póde haver um imposto mesmo sobre o qual 
diga o legi~lador : « • • . tantos por ·centfJ 
sob1·e o dominio directo. 

UM SR. DEPUTADO - E depois o imposto 
territorial que estão crean<lo, sobre quem 
vai recahir ? 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pelo Pro
jecto é sobre o emphyteuta. (Apartes.) 

E' o ioconveniente destas . di!!PO~ições ca
suística~, sobretudo em .contractos em que 
deve deixar-se amplitude ás partes que 
podem determinar que tal imposto caberá a 
um ou outro, ·ou então deixar as leis fa
zel-o. 

Por falla1• em imposto, fará uma obser
vação que lhe occorre, e que é um novo 
argumento contra a amplitude que se dá á 
inscripçiio ou transcripção, e que alia vai 
reviver difficuldad<:s ainda maiorJs com im
postos creados muito imprudentemente sobre 
o acto da transcripção. 

Diz muito imprudentemente, porque a 
transcripç.ão não está em nossos costumes, 
foi instituída pela lei de 24 de setembro de 
1864 e. o Jegisla1lor devia ter sido prudente 
em não crear embaraços antes que entrasse 
nos costumes, antes que a população se ha
bituasse. 

Sendo, como é, a· transcripção acto volun
tario e não obrigatorio, era de bom aviso 
uão onerai-a e deixar que entrasse nos cos
tumes e sómente, depois que se generali
sasse, lançar uma psquena taxa sobre ella. 
Mas não, estabeleceu se um imposto sobre a 
transcripção, sobre um acto que ninguem é 
obrigado a tazer. O resultado foi que a tran
scripção, que se ia fazendo morosamente, 
como acontece com todos os novos institutos, 
com ·este imposto difflcultou-se e hoje são 
ainda mais rarns, do que o eram logo depois 
de instituída. Ol'a, alargando-se hoje, para 
todos esses actos J.a vida civil, esse imposto 
é um novo embaraço. Alem do imposto de 
transmissão, que já não deixa de ser pesado, 
6 • / º e, em alguns Estados, 10 °lo, segundo é 
informado, ser muito impoliti.co, porque 
recahe sobrü o capital e não sobro a renda, 

ainda temos esse imposto sobre a transcri
pção, acto voluntario, que devia, até entrar 
nos habitos da população, ser livro de todo e 
qualquer tributo. 

Já se tem estendido em considerões geraes 
sobre o projecto, mais do que devia : mas 
antes de terminar vai cumprir a promessa, 
que fez, de ler trechos do parceer das duas 
commissões reunidas, no Senado, de· Fazenda 
e Legislação, a respeito do assumpto de que 
se occupou ao principiar. Esta Commissão 
compunha-se dos Srs. José Thomaz _.rfabuco 
de Araujo, Visconde de Haboraby, Bernardo 
de Souza Franco, José Maria da Silva Pa
ran l1os, José Ignacio Silveira da Motta e 
Barão de Pirapama. 

Notem que o projecto votado pela Camara 
tina.a sido apreseota<io pelo relator, pelo 
Sr. Nabuco de Araujo, quando Ministro da 
Justiça, foi ao Senado e alli soifreu da parte 
da Commissão de Fazenda de que era relator 
o Visconde de Itaborahy, forte impugnação 
no seu parecer. Muitas das considerações 
com que a Cnmmissão justificou a repulsa, 
forn.m adopt.adas pelas duas Commissões re
unidas, como consta do parecer. especial
mente as disposições do projecto primitivo 
que alargavam a sua applicação para asfüm
pto extranho ao regímen hypothecario. Este 
é o ponto importante. 

No parecei· ultimado em 19 de de maio do 
1864 o apresentado na sessão de 23 de maio 
de 1864, se consigna este ponto capital para 
o ponto que o orador tem em vista : tudo 
quando é extranho a.o aegimen hypotheoario 
foi eliminado. 

.Eis os trechos do parecer, a que se tem 
referido, perante esta illustrada Commissão: 

« As duas Gommissões, considerando 
mais que á vista do art. 6° da propo
sição da Camara dJs Deputados, os pri
vilegios que não são as hypothecas por 
ella· estabelecidas, não podem recahir 
sobre os immoveis l:J.ypothecados, enten
dem que não ha razão para que esta 
lei especial ds hypothecas regule e classi
fique esses privilegios que não competem 
ou não podem concorrer com as hy
po thecas e por consequencia prop_em 
tambem a ;;upp:ressão da palavra - pri
vilegios - do art. 1°, assim como o § 5° 
do mesmo artigo. 
........ ~ ............................ . ...... ' .............................. . ...................................... 

Não sendo os demais privilegios im
mobiliarios; não recahindo em caso al
gum sobre o immovol hypothecario; não 
concorrendo elles com as hypothecas ; 
não as podendo prejudicar, nenhuma. 
razão ha para que esta lei os classifique 
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e regule, nenhuma necessidade para que 
nessa parte seja reformada por esta lei 
especial a legislação ou, commercial. 

Assim as duas Commissões adoptam 
a ídéa da primeira Commissão, pro
pondo que continue em vigor as pre
ferencias estabelecidas pela legislação 
actual, quanto aos moveis, quanto aos 
immoveis não bypothecado,, quanto ao 
preço restante dos immoveis hypo
thecados. 

~xcluidos esses privilegias da concur
rencia com as bypothecas, está conse
guido o fim especial desta lei, que não e 
reformar a legislação civil ou commercfol 
mas derogal-a somente na parte, em que 
ella e incompatível com o sy.~tema hypo
thecario. 

······································ 
II 1 1 1 III I • 1 III 1 1 1 I 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

A antichrese não é usada entre nós, 
mas é um contracto possível, porque é 
permittido pela Ord. Liv. 4°. Tit. G7, 
§ 4°, cuja derogação, quando conviesse, 
não era cabível nessa lei. 

Ora, sendo a antichrese uma desmem
bração da propriedade, não ha razão 

· plausi vel para que niio seja considerada 
entre os direitos reaes. 

A servidão, por ser apparente, não 
deixa de ser servidão, e a servidão é 
incontestavelmente um direito real. 

Não é necessaria a transcripção da 
servidão apparente, por que se revela por 
si mesma aos terceirosi Que importa, 
porém, o facto da servidão, si pôde ser 
alia obtida á força ou- clandestinamente 
- clam aut vi - si pôrle ser tambem 
obtida por favor, ou licença do proprie
tario i 

As duas Commissões, ao contrario da 
primeira Commissão, ontendem qae, 
sendo a prescripção entre nós um meio o 
mais ordinario de adquirir-se a servidão, 
a não publicidade das servidões adquiridas 
por est, titulo pôde ser prejudicial aos 
ter•ceiros, e muito inconveniente ao sys-
tema bypothecario. . 

Assim que as Commissões propoem 
uma emenda declaram.lo expressamente 
que as servidões adquiridas por pre
scripção, são sujeitas á transcripç-ão, á 
qual póde ser feita mediante justificação, 
julgada por sentença, ou mediante outro 
qualquer acto judicial declamtorie. 

Pensam as Commissõcs que, com
binado este artigo com o art. 9° do Pro
jecto, não são sujeitos á transcripção, 
como parece á primeirJ. Commissão, os 
onus reaes constituidos ca-usa mortis: a 
publicidade dos onus reaes é como a da 

transmissão de dominio só limitado aos 
actos inter-vivos. 

Arts. 8° e 9°. Estes artigos são relati
vos á transcripção dos títulos de trans
missão dos immoveis. 

Delles resulta: 
1 °. Que a teanscripção sómente se li

mita á transmissão do.,; immoveis inter
vivos po~ titulo oneroso ou gra~uito e, 
por consequencia, não comprehende a 
transmissão causa mortis. 

2. 0 Que- 11 transcripção é facultativa. 
mas só pot' meio della e des le a sua data 
póde a transmissão operar os seus efl'ei
tos a respeito dos terceiros. 

3. 0 Que a traoscripção . uão induz a 
prova do dominio, que fica salvo a quem 
fôr, e, por consequencia, não diz ella aos 
terceiros que o contracto é valido, mas 
sómente que o contracto existiu. 

Assim, a transcripção que a pro
posição da Camara dos Deputados esta
belece differe essencialmente do systema 
allemão, ~egundo o qual a transcripção 
importa a presumpção juris et de j ure do 
dominio ; aquelle que é iilscripto é o ve.r• 
<ladeiro proprietario ; e á transcripção 
precade o exame dos títulos. 

As duas Commissões adoptam a tran
scripção estabelecida na . proposição da 
Camara dos Deputados, visto como lhes 
parece evidente a sua utilidade. 

Porquanto: 
1. 0 Essa transcripção não é sinão a 

perfeição da tradiç~o que entre nós é ne
cessaria para operar-se a transmissão do 
domínio. (Ord. Liv. 4. 0 Tit. 7. princ.). 

Com e:lfeito, si o dominio deve ser res
peitado pelos terceiros é preciso que esse 
_domínio lhes conste. 

2. 0 Essa transcripção previne a bypo
theca de bens já alheados. 

3. 0 Essa transcripção vem a ser o 
complemento do registro dJI.S hypothe
cas, crendo pelo clecreto de 1846, o qual 
é imperfeito e illogico, porque previne 
uma especie de esteUionato que consiste 
na hypotheca do immovel jd ·hypothecado, 
mas não previne outra especie de esteUio
nato mais fatal como e a hypotheca do 
immovel jd alheado . 

4. 0 Essa transcripção, P,OID o andar 
dos tempos, em rétzão da frequencia das 
mutações, tende a realisar approxima
damente o registro e a cer.~eza da pro-
priedade. . 

5. 0 Essa transcripção tem por si a aQ
toridade d,1 legislação da França (L. de 
23 de março de 1855) ; da Belgica (L. de 
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-
16 de dezembro de 1851); e de outros 
paizes civilisados. 

A transcripçâo, diz o sabio Troplong, 
e é o unico resultado verdadeiramente 
importante, sobre o qual houvo accordo 
no longo trahalho da reforma bypothe
caria. 

Parece ás duas Commissões que are
forma bypothecaria. seria incompleta e 
defectiva. si o Senado nã-o n.dmittisse a 
publicidade de transmissii'o dos im-mo'l)eis 
siisceptiveis de hypotlieca. 

« A ídéa da publicidade das hypothe
cas, diz um jm•isconsulto distinclo, de
termina naturalmente a pul>licidade, da 
propriedade, são rlous princípios que 
tendem ao mesmo fim e se prestam um 
apoio mutuo e indispensavel. » 

Como se vê, este parecer confirma., é o 
commentario vivo dos artigos da lei, que 
citou e que eram tres ou quatro ; mas esta 
manhã, relendo n lei hypothecaria, achou 
mais oito artigos nas mesmas condições. Este 
parecer foi discutido no Senado, durante os 
mezes de maio e junho, por poucos oradore;;, 
mas por poucos foi nt.lmittida esta noção que 
a transcripção tende a proteger o credito by
pothecario, não a surtir e:treito a respeito de 
toda e qualquer pessoa, que não faz parte do 
contracto bypothecario. 

Segundo a noção de direito - considera-se 
terceiro todo aquelle que não fez parte do 
contracto, menos os herdeiros das partes, 
porque elles representam as partes contra
ctantes. 

Na lei hypothecaria, este não é o sentido; 
na lei hypotheearüi, se comprehende terceiros 
aquelle que emprestasse o seu capital sobre 
hypolbeca do predio; a palavra « terceiro » 
verp. abi no sentido restricto, só se refere ao 
credor bypothecario, em beneficio de quem 
o legislador fez restricções ao direito de pro
priedade, aos meios de adquirir ao processo ; 
emfim, toda aquella serie ti.e providencias 
tendentes a restabelecer entre nós o credito 
real. • 

Sabe que os tribunaes tsem julgado de 
modo contrario ; mas julgam mal. 

Ha mesmo escriptores, alias muito esti
maveis que teem propàgado este erro. 

Infelizmente este erro vae ser muito aggra
vado pelo Projecto que se discute, si elle 
passar tal qual _se acha redigido. 

Tinha ainda muitns considerações a fazer ; 
mas confessa que já esta fatigado. (Milito 
bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - Fica a dis
cussão adiada pela hora. A ordem do dia 

para o reunião de segunda feira, 2 de dezem- . 
bro, é. a mesma de h()je: 

Discussão do parecer do Sr. Benedicto de 
Souza sobre os arts. 802 a 888 da Parte Es
pecial. 

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

. 32ª REUNIÃO EIII 2 DE DEZEMBRO DE 1901 

(P-1·esidencia elo Si-. Seabra) 

A's 3 borm:i füt farde começa a reunião, 
eshndo presentes os Srs. Seabra, F. To
lentino, Syl via Roméro, Sei, Peilwto, Luiz 
Domingues, Arthm' Lemos, Frederico Bor
ges, Teixeira de Sá, José Monjardim, Sá 
Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo Mar
ques, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza, 
Hermenegildo de Moraes, Alencar Guima
rães e Rivadavia Corrêa (17). 

Faltam, com caus,t p'..l.rticipada, os Sr~. 
Anisio de Abreu, Tavares do Lyra, Ara.uJo 
Góes e Camillo de Holla.nda (4). 

Dos convidados pela Commisfão compare
cem os Sr:1. Clovis Bovilaqua, Andrade Fi
gueira, Coelho Rod1·igues, Torres Neto, M;- · 
F. Correia, Solidonio Leito, Salvador Moniz 
o Fabio Leal. 

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

O Sr. Presidente communica es
tar prompto o ·trabalho da commissão de 
redação final da « lei preliminar » e da 
parte geral do projecto, indo a imprimir, 
para ser sujeito ít apreciação da com
missão. 

ORDEM DO DIA 

Discussão do parecer do Sr. Benedicto de 
Souza sobre os arts. 802 a 888 da Parte Es
pecial. 

O Sr. Coelho Rodrigues -
Não tendo podido assistir á discussão dos 
arts. 576 a 801, nem podendo revivel-a de• 
pois tle ence1•rada, pede, todavia, licença. 
-para referir-se a quatro ou c~11eo das emen
das o.lferecidas, e especialmente a uma, cujo 
autor deu-lhe a honra de citar sua opinião a 
respeito. 

Refere-se, em primeiro logar, â do Sr. con
selheiro Correia. sobre o al't. 608, na. qual o 
autoe, sem distinguir entre o latro, o furo 
o simples prredo, nega a todo o possuidor de 
má fé o dil•eito á indemnização pelas bem- V 
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feitorias, que fizer na cousa alheia, ainda 
que fossem necessarias. . 

S. Ex., ao propol-a, parece ter esquecido 
o velho principio do direito natural e do 
commum, que nos prohibe locupletarmo-nos 
com o prejuizo do outrem, ainda que este 
seja um ladrão (L. 202 do D. de R. J.) e que, 
coherente com este principio, o direito ro
mano, suppletorlo do nosso, mandava não só 
indemnizar o possuidor de má fü das bem
feitorias necessarias, como tambem consen
tirque elle retirasse as uteis,quando o pudesse 
fazer sem damno á cous,t beneficiada. E' o 
que dispõe a L. 38 D, do Hered. Petit. (5,3J 
combinado ~om a L. 5 Codigo do Roivind. 
(3,32) e com razão, porque em algumi ca~os 
elle era obrigado, como pena, 11 paga.e uma 
oü mais vezes o valo1· da cousa alheia, e 
sempre os fructos 1rnrcipiendos, com a de
ducção das despezas correspondentes dtt cul
tura e da colheita. L. 36, § 5, Dig. cit. 

A razão do pr. da Ord. l. 4 t. 79, cessou 
pelo§ 12 da lei da Boa ra:rlio. 
. A 2\ tambem do S. Ex., refere-se ao 
art. 756, cujo substitul;ivo, embora consagee 
melhor doutrina, altera. a nossa lei n. 495, 
de 1 de agosto de 1898, que, na smt opinião, 
é muito superior á lª sec. do cap: 6º do 
tit. 2°, que se inscreve da Propriedade litte
raria, artística e industi·ial. 

Antes de tudo, o orador nã.o pôde conceber 
a propriedade sem um objocto sensível, que 
lhe sirva do mataria, e não pôde considerar, 
como tal, a producção litteraria, artística 
ou industrial, a começar lla primeira. Onde 
estará esse objocto i no livro ? Esto é do 
quem o compra. Nas idéas do autor ? Es
tas não lhe podem ser tomadàs, nem ca.re
cem da garantfa dos poderes publicos. Nas 
idéas, quo elle transmitte aos seus leitores 1 
Estas não podem ser 1•eivindicada<J. 

Em que consiste, poicl, a efilcacia do direi
to autoral ? No interdicto geral 11110 a lei, 
por sua autoridad o publica, lanç,1 sobro 
os leitores para que não usem do que 
aprenderam no livro do autor, de modo quo 
prejudique os seus intei·esses materlaes. 
Mas os princi1Jios do direito autorizam esse 
interdicto 1 

Pensa que não, e que falta. a es.;a presumi
da propriedade a raião do exclusivismo ga
rantill.o á material. 

O copo de agua que mata asêde de um, ou 
o pão que lhe extingue a fome, não servo 
para saciar a sêde ou a fome de outro; ao 
passo que a tl'ansmissão das idéas de um 
autor não diminue o seu sabJ,', como a luz 
de uma vel.t, communicada á outra, não di
minue a da primeira. 

Longe disso, o esforço elo mestre para en
sinar ao discipulo, fal-o ficar sabendo melhor 
o que já sabia: dacendo disco. 

Por consequencia, o direito autoral só so 
}Jóde justificar como um privilegio, e este 
do autor, e não do editor, como tem sido e 
continúa a ser pelo Projccto, que aberrou 
dos bons pl'incipios da lei de 1898 e sobre
tudo dos do seu art. 4°, que foi omittido sem 
razão. 

Em logar, pois, daquelle substitutivo do 
art. 756, o orador proporá,antes da votação, 
como se tem permittido, a suppressão do 
cap. 6° ou outro substitutivo nestes t ermos: 
«Os dit'eitos dos autores de obras litteraria.s, 
scientificas, artis~icas ou invenções indm
triaes continuarão a ser regLllados por lei 
especial.» 

Isso teria até a vantagem de se ir melho
rando com o tempo, o indepandentemcnto de 
t ratados, que não nos collvém, este instituto 
ainda mal definido e imperfeito. 

A terceir,1 emenda, a que so rofcl'iu é a 
do Dr. F,~bio Leal ao art. 613, na qual so 
dispõe que o prazo do ttnno e.dia sejtt sus
penso, om favor do possuidor quo do facto 
perdeu a posse, omquanto elle promovo o 
restabelecimont·; d'.1 situação do facto ante
rior. 

Si esta idéa vinga, a chicana terá mmt 
porta aberta l)ttra prolongar indefinidamente 
a acção poss0!>11oria, quo 1levo ser tontada 
dentro daquelle prazo. 

O direito romano considemva possuiclor 
sem interrupção aquollô quo, senclo esbu
lb.ado da sua posso, desforçavct-se iii ipso con
gressu. (L. l7 D. de Vi ot de Vi Arm. 43, 
l6). 

A nossa, Ord. L. ,1 t.58 § 2 traduziL1 aquel
las expressões pelo adverbio lofJo; mas deu
lhe explicações, que o e,tenderão a llois me
ze.1 e mesmo alguma cousa mais, a arbitria 
do juiz. · 

Isto _já. tem fado logar a grandes chicana!'!; 
e a emenda, ainda mais vaga, promelte-nos 
outra:,; maiore~. Mais prudente seria reti
ral-a, apezar dos motivo.~ de equidade que 
a podem apparentemento justificar. 

A 4a emenda. é do Exm. Sr. Dr. Teixeira 
de Sá. ao§ 1° do art. 619. O pensa,n'íento do 
autor, si bem o comprehendeu,é exacto, mas 
a rcdacção não o traduz com exactidão. 

S. Ex. não lhe parece negar q ne tt escri.
pLm·a publica, devidamente insc1·ipta, es
tabeleça uma presumpção, juris de domi.nio 
em favor do titular du bem inscripto, ma.'l 
que a prcsumpção nãrJ ora juris et ele jure;do 
modo a constittlÍt' prova plena, absoluta, 
i~to é, de modo a excluir qualquer terceiro, 
que tivesse titulo melhor que o do transfe
rente. 

Si este é o seu pens:imento, estão de ac
cordo; mas será fo1•çoso modificar a emenda 
de fórma que não pareça nulla a inscripção, 



CODIGO CIVIL BH.AZILEIRO 265 

a respeito dos terceiros prejudicados; o que caso, sempre real, quer o objecto possuído 
seria absurdo. seja proprio, quer alheio. Em seguida, mos-

Ella póde ser an nullada, quando Sl'l provar tl'a por exemplos o scnticlo das duaq · propo
a nullidadc do titulo de que tove origem; siçõcs anteriores. 
mas, até lá, deve ser considerada va 'ida, As thsorias da po~se,direi;o pessoal, pren
não só entre as partes, como erga omnes. dom-se á organização da propriod&de, entre 

Não insistirá cm outra.3 emcndc1,s para não os romano,, e á luta do patriciado com a 
perder mais tempo cm pr.cjuizo . da m&teria plebe, mais tarde substituída pela dos pro
principal que o trouxe ao debat.e. priefarios do sólo com os seus colonos ou 

Refere-se á enumeração feita pelo art. inquilinos, isto é, . locatario3 ruraos ou ur-
802 dos D frei.tos rea.es sobre cousas alheias. banos. 

Prescindo de indagar si a ordem, em que Antas d,e lembrnr, em resumo, a historia 
foram moocionadas essas differentes espe- daquellas- lutas, o orador julga dever lom
cies do jus in re aliena, é a melhor; mas brar á Com nissão o conceito da propriodado 
lembra que, entre elles, figuram dons, que · ou do domínio (palavras synonymas, que ex
devem ser supprimidos-'.1 superficie e a anti- primem a mesma idéa, mas uma objecliva
chrese, ao passo que foi omittido o clireito mente o a outra subjectivamên'e) q11e era do· 
de possuir ou a posse titulada, sobre finido pelos jurisconsultos: o direito de 
bens alheios. usar, gosar . e abusn,r d:1 cousa apropriada, 

Quanto á superfic{e, já s:1be que concordam isto é, de dispor dellct discricionariamente e 
com elle o relator e o autor do projecto ; e mesmo de u.estruíl-a. 
quanto á antich,.ese lembra o qua disse no Mas é possível usar som possui1•, o será, 
Senado, na sessão de 31 do agosto de 1896, impossível separar c1, posse do uso i Não, cer-· 
e vem a paginas 169 e soguintcs da 2ª edi- tamente, e tanto não o é, que o credor p-i
ção do seu trabalho. · · gnor;i.ticio e o depositaria não podem usar 

Quanto ao direito real de p,ssuir coiisa da cousa, ao menos em regra, mas podem 
alheia, a questão é mais se.ria e pede de,en- ·razer valer a sua posse,como direito proprio, 
volvünento mais demorado, para o quitl re- ou obl'ig,tÇã!J , at.é contra o dono da cousa. E 
clama a attenção dos competentes. o que é isto. sinão iun jiis i:n re aliena, mais 

Dizia Bacon, no proemio dos seus apho- limitado, sem duvida, ·porém da mesma mt
rismos,que os jurista,, ora tratam do direito tureza que o uso, o u,mfructo, ou qualquer 
como philosophos, ora como jL1risconsultos,c outra se:·vidão .1 
que os primeiros dizem muitas cous,ts boni- Por outro lado, pódo conceber-se a pra
tas, mas impraticaveis; ao passo que os sJ- pl'iedade plena do um objectq sem a sua 
gundos, adstrictos ás leis patrias ou roma- p0sso, e sem esta é praticamente possível a 
nas, não emittem juizo sincero, porque fal- livre disposiçã•) do mesmo ohjecto i 
Iam como de uma prisão: <!judicio sincero Pensa que não, o ainda não leu nm,n ouviu 
non iituntur; sed tamquam e ·oinculis sennoci- argumento que o dissuadisse des '.,a convic-
nnntur. » ção. 

E' o que succede, com a eterna questão Por consoquencia, o clominio pleno co111-
da posse, aos jurísconsulto,,p )r pretenderem preheodc, pol' strn. natureza, alem do dirnito 
conciliar textos c:.intradictorios do direito de disp.1r. gosar o usar da cousa., tambem o 
romano, como por exemplo a L. 1.2 § 1° de possnir; e a poss0 é um dos elementos da 
Vig. 41, 2 com a L. 8 8 Cud. De Ad. et. proprieda.de plena. como ~ão o uso e goso e 
Ret. Poss. 7,:n e as LL. 153do Díg. 50, a livre disposição da 0ous:1. · 
17 e 8 do Dig. 41, 2, com as LL. 3 § 6, Mas porque os romitnó., desclassificaram 
15 e 44 § 2º do mesmo titulo, e não ousarem esse direito, olomentíl.r do domini0, dentrn 
romper com as tradições daquelle direito, o.3 reaes, pal'a ~t espccio dos po.ssoaes i 
cujos motivos particulares, p1,ra manter Deba.lde se pl'ocurará. esta razão nos prín
aq uella instituição Protheu, j,~ de.,n,pp:11;0- cipios do scu ·direíto; po1·quo está entro os 
ceram nos tempos moclernos. segl'edos da sua política, que só a historia 

O orador~ tam\Jem romanista, nms, em pó:lu descobr,r e explicar. 
vez de fana·tico, emancipado, vn,c emHtir De-se, portanto, a palavrn ,tum dos seus 
seu juizo since1·0 sobre o modo como deve histo1·iador-cd e me ;tres do direito mais auto
ser concebida e regulada a posse. riza.dos, a Pompouio, autor do celebro fra-

Esta é, para, .elle, a detenção, immediata gmonto 2° do Dig. de Origine Jul'is, cuja 
ou mediata, Je uma cousa propria ou alheia analyse tanto celf;lbrizou Gravina e abri\t
com o animo de tel-à como propria ou de novos horisontes á critica moderna. 
outrem, o com titulo ou sem elle. Segundo Pomponio, a legislação primitiva 

Desta sua concepção resulta c1ue a poSSll, foi compiln,da e c.>ordenada por Papirius, 
ora é um simples fücto, que, como tal, póde donde lhe vei.u o nome de direito Papiriano, 
ser licito ou illicito, ora um direito e, ne.~te comprehendeil.d_o, o período real ; depois, du-

Vo!. Y 3í 
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rante vinte a.nnos, o povo regeu-se ma.is 
· por costumes do que por leis e dahi a in

certeza do direito, que determinou a codifi
cação das XII ta boas. Estas estabeleceram 
contractos verbaes, cujo typo foi a estipula
ção, e os rea.es cujo typo foi a mancipação, e 
cujos proce sos foram regulados cm ~egredo 
pelo collegio dos Pontífices, e se conserva
ram secretos até a compilação do liberto 
Flavio, chamada Direito Flaviano, e pouco 
depois substituído pelo Eliano, que parece 
ter continua.do secreto a.té que Ti!Jerio Co
runcanio professou a jurisprudencia. publica
mente. 

Nesse interim app,treceu o jus honorarium 
dos pretores ; mas, sendo seus edictos an
nua.es, quando o publico ia conhecendo um, 
apparecia logo outro ; do modo que o direito 
continuou a ser privilegio dos patrícios e 
base da sua clientela de plebeus e da sua in
fluencia política nas eleições. 

Ainda no principio d,t éra christã Q. Mu
cio invectivava a Servio, rival de Cicero, 
dizendo-lhe ser torpe que um patricio ou 
nobre ignorasse o direito, sobre as causas 
que advogava. 

E então era tão difficil advogar que, si o 
pati•ono escrevesse no pedido de um,t acção 
de indomnisação por córte do arvores o 
nome especial das cortadas, perdia a causa 
porque a lei das Xll Taboa.s empregava-a 
commum, e as acções legitimas oram ape
nas cinco e cada qual com ·o seu processo 
proprio. 

Durante muitos seculos, portanto, o meio 
.commum dos pleb':lus adquirirem a proprie
dade foi a prescripção de dous annos para os 
bens immoveis e de um para os moveis, em 
virtude da regra : usus auctoritas fundi bien
nium, cceterarum rerwn annuus. 

Dahi a importancüt da posse e a necessi
dade de discriminar o domínio quiritario da 
possessio in bonis o as acções correspondentes, 
sómente equipar.i,dos por Justiniano,, na L. 
l do Cod. do L. 7, T. 25. 

Dahi as especialidades da theoria da posse 
e os texto~ contraditorios do direito romano 
sobre ella. Quando os romanos consideravam 
a possa, em sua theoria pura, diziam que 
ella não podia ser separada âa·propriedade, 
como a L. 8 do Cod. 7, 32, e· si a conside
ravam, sob o ponto de vista nacional, diziam 
que um,\ nada tinha de commum com a ou
tra, como a L. 12 § 1 D. 41,2. 

Qual era o fim pratico desta separação de 
cousas, naturalmente unidas, e ás vezes con 
fundidas em uma mesma relação juridica i 

A supremacia dos nobres sobre os plebeus, 
que assim se conservava, apezar das leis 
igualitarias, que permittiam aos ultimos o 
accesso de todos os cargos outr'ora reserva
dos aos primeiros, e que supprimiram até a 

diiferença entre ingenuos e libertos e conce
deram aos ultimos até o uso, outr'ora pro
hibido, dos auneis de ouro. 

E corno se conservava esta supremacia i 
Pela propriedade do solo, monopolizada pelos 
nobres o cavalheiros, o pela negação do di
reito de possuir aos seus colonos e inquilinos, 
que ficavam ipso jure privados de todos os 
meios juri.dicos de defender seus direitos, 
até mesmo dos interdictos posse.,sorios, Inst . 
de Interd. L. 4 t. 15 § 5°. 

A consequencia disso foram os latifiindia 
qw:e Italiam perdt'.der, porque os • proprie
tarios absenteistas, concentrados na capital , 
não puderam encontrar colonos, que se a1·
riscassem a valorizai-os com os seus capitaes 
e t rabalho, como detentores precarios e, 
como taes, sujeit'JS ao despejo arl,itrario do 
senhorio. . 

Todos os recursos empregados por este 
para suppril-os, inclusive o dos servi vicarii 
foram i.nefilc1zes, como todo o tr,tbalho sem 
iniciativa e sem interesse propl'io. 

O mesmo inconveniente se fez sentir sobre 
o agér publicus, cujos titulare3 inventa;ra.m a 
sua transfot·rnação em ager vcctigalis, para 
melhor os aproveitar, mediante uma ospecio 
de venda do uso que, a principio, foi per
petua e mais tarde temporaria, com tanto 
que fosse feita ad tem.pus non modicum . 

A essJ. transformaç,ão da locação rural 
correspondeu a creação da superficies para 
os terrenos urbanos ediflcaveis. 

Os particulares, vendo o augmento da ren
da do ager publicus, convertido em 1'ecti
galis, suscita.raro a invenção do emphyteuses, 
que todavia só teve existencia definida, pelo 
imperador Zenon, depois do seculo V da êra 
christã, como se vê da Inst . 3 t. 24 § 3. 

Tudo _isso, porém, foi uma serie de sub
terfugios e expedientes cavilosos, que mal 
encobriram a necessidade real de reconhecer 
o direito de posse ao locatario por tempo 
fixo, contra. o senhorio, e dar-lhe a faculdade 
de o inscrever no registro predial, que então 
não existia. 

E' um jus in re ali ena, mais . limitado, 
porém, da mesma natureza, que o usofructo; 
e mais extenso que o do credor pignora.
ticio. 

E porque não crearam os jurisconsultos 
romanos este privilegio odioso do senhorio 
cont.ra o colono e inquilinoi Pa,ra não aífron
tarem a peito descoberto o principio das XII 
Ta boas « Privilegia ne irroganto », ou não 
provocar em alguma reunião 110 .lllonte Sacro. 

Dahi a sua complicada theoria sobre a 
pos.;e, que é uma especie de sapato chinez 
dos povos da raça latina, e que precisamos 
de substituir pelos tamancos solidas da de
mocracia moderna, como o fez o seu pro
jecto. 
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A esta orientação prende-se tambem are- Não virei, Sr. Presidente, tratar da his-
fórma que elle fez na emphyteuse, dando ao toria deste instituto desde o seu inicio até a 
foreiro o direito de resgate, que, na theoria a codificação do Imperado1• Zenon, nos fins do 
romana, só podia competir do titular do do- sewlo V, nem deste poriodo até a quéda d_o 
minio directo. imperio romano, nem tambem tratar das dt-

0 projecto em discussão, quanto á pos3e, vergencias relativas á sua origem, que camo 
está. mais atrazado do que as Ord. do Reino. V. Ex. e a, illustre Commissão sabem, divi
Estas, ao menos, consideravam foro a lo- diam:se os romanistas, attribuindo uns ao 
cação de dez annos (L. 3 t. 47), aquello só ager publicus, como Alfonso Veuy, Labou
admitte emphyteuse perpetua (art. 807) de laye e Molitor, outros como tendo origem 
accordo com o Alv. de 3 de novemb:-o em concessões provinciaes, como pensam du 
de 1757, que foi um retrocesso na hidtoria Roi e Büchel. Alguns vão procurar a sua 
do nosso direito. origem nas leis gregas, como a etymologia, 

Não tendo podido comparecer ás sessões do proprio n'.lme denota e mais outros final
da Commissão, em quo se disctitiu a mato- mente, em maior corl'ente, vão bnscal-o no 
ria, nem podendo continuar a comparecer ager uectigalis. Apenas virei encarar a ques
depois que se tornaram dia.rias e omquanto tão succintamente pelo seu lado pratico. O 
forem, promette antes da votação, ofl'erecer honrado Sr. conselheiro Andrade Figaeira, 
o seguinte substitutivo ao art. 576, com as nas suas ligeiras observações a esta ma teria, 
alterações implicitas, que sua adopção im- mo3trou-se infenso ao Projecto por ter ad
portará para os correspondentes do livro 2° mittido a perpetuidade da emphyteuse. 
da parte especial : « Considera-se possui- Questão meramente opinativa. O Projecto, 
dor aquelle que detem, por si ou por outrem, nesta parte, .está de inteiro accordo com o 
uma cousa sua ou alheia, com animo de tel-a novo Codigo Civil Portuguez, que da mesma 
como dono ou titular de outro direito sobre fórma procedeu, fando-lhe caracter perpe
ella ». tuo, e bem assim com os nossos costumes e 

Esta emenda deve importar mais duas para tradições, onde a emphyteuse sempre teve 
o art. 802; uma additiva econcebidu. nestes um tal caracter,se bem que algumas Ordena
termos: «§ O direito do rendeiro ou inquilino ções. entre ellas a do Liv. 4, tit. 39, conside
a prazo fixo, ou inalteravel à vontade do derassem até as emphyteuses de 10 annos de 
senhorio»; e outra suppressiva do direito de uma vida, de duas vidas, .•. disposição esta 
habiGação que :ficará comprehendido na- que foi derogada pelo alvará de 3 de janeiro 
quella. de 1759, que estabeleceu os contractos pelo 

Estas idéas hão de parecer novas aos ju- menos de tres vidas e os que não o fossem si 
ristas que sermacinantur et uinculis; mas pa- julgassem de simples loc!ição •.. Entre nós 
recem verdadeiras e uteis ao orador e tanto como attestam Teixeira de Freitas e La
ba.:,;ta para que olle as sustente e defenda ffayette, a lei pei•mitte as emphyteuses vita
como si fossem tão velhas quanto as XII Ta- liciag, isto é, por tres vidas, mas os nossos 
boas ou ainda. mais do que ellas. costumes repelliram sempre semelhante em· 

P.1ra não cançar mais a pacioncia da Com- phyteuse, só consagrando a perpetua pura. 
missão, poupa-lhe o trabalho ele justificar O ultimo civilista. cita diversas emphyteuses 
outras emen_tas que pretendo o.tfeeecer de que foram declaradas perpetuas, entre ellas, 
accordo com as mesma~ idéas. (Muita bem; as constituídas na fazenda de Santa Cruz, 
muito bem .~ até 1813 e as que para o futuro se consti-

0 Sr. Denedieto de Souza - tuissem (alvarás de julho de 1813 e de abril 
Sr. presidente, parece-me quo estou dispen- de 1821. Leis de 15 de novembro de 1831 e 
sado do fazer a defez,t das iuéas que expandi de 12 de setembro de 1833) • . 
sobre a parte do Projecto que me foi d,s- As emphyteuses provisorias, portanto, não 
tl'1buida, pela razão de não ser o meu pare- teem entre nós encontrado apoio ; não teem 
cer impugnado peln. honr,ttla Commissão podido fixar rei!idencia. 
e n_em me~mo pelo . preclaro a.1cto1• do . Apezar de ter o Pl',.,jJ~to respeitado os 
ProJecto, o Sr. Dr. Clov1s Bevilaqua, que, mui nossos costumes, procnl'ou-se no art. 824 
gentilmente, concordou com as emendas que afrouxar os laços da omphiteuse com o res
eu havia apresentado... gcl.te dos aforamentos, trinta annos depois de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . constitüidos. 

Entretanto, como estou com a palavra, fa- Desej'.l.ndo dar mais amplitude a tão _util 
roi rapidamente algumas considerações. O innovação no nosso direito, procurei ins
peovecto Sr. D.•. Andrade Figueira, tratando pirar-me sobro o assumpto no Codigo Civil 
perfunctoriamente de algumas materfas do Italiano e no projecto do illustre Sr. Dr. 
parecer, declarou ser a emphyteuse, com o Coelho Rodrigues, apresentando um artigo 
que estou de inteiro accordo, um instituto additiw que viesse completar o pensamento 
de preciosidades no direito roma.no. do artigo citado. Para. isso entendi que desde 
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que houvesse accordo entre o foreiro e o O SR. BENEDICTO DE SouzA - Não con
senhorio, o 1•esgate poderia realisar-se em testo; mas as servidões apparentes podem 
qualquer tempo, salvando-se o direito deter- ser estabelecidas pela p1·escripção ou por 
coiros. Assim, parece-me, seria melhor sati:i- outro meio de provas que não repugnem a sua 
feita a tendencta do direito moderno. A hon na tnreza. Sou avesso ás difi,oições ; e quanto 
rada Commissão não ignora que e~se instituto ú.s diversas divisõe : de servidões, tenho-as 
tom sido adoptado p:ir quasi todos os codigos mais como ma.teria de doutrina que de 
que so insp1ram no Cod . Civil Francez, um Codigo. Prefiro nessa parte a synthese 
apClzar de ser excluído do seu texto por desejo:; do Cod. Civil Allemão, aos minuciosos des
de Napoleão, cuja vontade predominava envolvimentos dos Codigos italiano, hespa-
no seio dacommissão que preJidia. nhol e portuguez . 

.A.lguns civilistas, en1,re ell.:s Laurent e De- .................•...................•.... 
molombe, são contra.rios a ernphytheuse, de- Sobre os direitos e obrigaçõe3 do usofru
clarando o primeiro que e:;ses contr,,cto., ti- ctuario, sobre o usofrncto emti.m, o projecto 
voram origem em unrn época de decadenc.a revisto approximou-se do Codigo- Civil ita.· 
universal e si ainda mantem-se é como ultimo liano que nesta. parte, parece-me completa. 
destroço ele urna tmdicção secu{ar (Droit Oi- A emenda ao paragrapho unico do artigo 
yil). Outros como Duvergier, Troplong, Rossi 869, que submetti á apreciação da honrada 
o Glasson são a elles favm·ave:s, fazendo Du- Commissão, além de ser medida liberal . e 
vergier verdadeil·a apJlogia da. emphyteuse. justa, já el'i1 invocada no direito romano. 
(Dulonage tom. 3° n. 143 ). A tendcncia hoje, Entre as obrigações do usofructuario, antes 
!3eguudo Gastou Dufour é mais -pronunciada de entrar na posse do usofructo, está no 
na França pelo restabeleci moo to de semelhan- art. 868 a de prestar caução fideijussoria. ou 
te instituto nos seus codigos. Assim ó que em real dos bens que receber, se lhes for exi-
1840; sobre a inve$t:gação hypothecal'ia, os gida. ... 
cursos de Pariz de Pau e de Rouen, as facul- O pa.ragrapho unico do art. 869, isenta 
dadt'S de Grenoble e de Caen, pediram que se desta obl'igação sómenfa o doador que rese,·
introduzissu a emphyteuse em seus textod. Os va para si o usofructo da cousa doada ... De 
p1•ojectos do Cod. rural, todos lho tem cousa- sorte que os paes ficam sujeitos a essa cau
gr,tdo titulo espl'cial... ção, como Udufmctuarios dos b:ms de seus 

Quando em 1865, si discutiu o projecto do filhos. Não mo parece justo que a excepção 
Cod. Civil Italiano, Pisanelli. seu autJr, só contemple o doador deixando á margem 
deixou de contemplar a omphyteus3 e:u seu os paes. O usufructo legal, sendo mai; um 
projecto, mas encontrando tenaz opposição attributo do poder paterno, não deve ser 
no seio du. Commissão e bem assim na Cn.ma- submcttido a todas as regras do usufructo 
ra, por parte de Crispi e Mancini, que enten- ordinario. 
cliam ser impossivol pro~crever a emphy- O Sr. consollteü-o Lafayet.te, tratando 
teuse cujo contracto com algumas modifica.- desta ma.teria, diz que o3 paes estão sujeitos 
ç-ões poderic~ ainda servir q.e ut,Ldade ao dos- a tudos os uncargos do usuft'ttctuario, excepto 
envolvimento da riqueza agrícola, foi obri- o cte prestar caução. Assim pensando, apre
gado, em vista de tão formal opposição, a or- sentei a referida. emenda contemplando os 
.ganizar ao lado do Bonacci, Sigh J!ie Vacca- paes na. excepção do cita.dv para.grapho, não 
roni, um sub- projecto para o fim do estabJ- só p.>r estar semelh,mte medida de accordo 
lecel'-se a empbyteusc... com o nosso direito vigente, como por· ser 

_ Quanto ás servidões, o peojecto revisto foi mantida em quasi todos os codigos mOêlernos. 
calcad·o no.; moldes do projccto Coelho Ro· . São as llgoir,is considerações que poderia 
drigues, principalmente na parte sobre a ex füzer, attenclendo nenhuma critica ou impu
tinção daj servidões. Qtmlquel' t•e.;poita, pois, gna.ção ter, ao meu parecer, do ~ombiter. 
_que tenha a dar ao honrado Sr. conselheiro (Muito lmn; muito bem) . 
Andmde Figu.i.ra., estaria dispensado desde ~ • • • 
qnc.o honrado sr. Dr. Coelho RoJdgues e,tá O Sr. A;ndrade F1gue1ra () -
presente e a obra. tambem pertence as. gx.:. Prete~,lia. denrn.r encerrar-se ?Slia p~rte 
Tive roceios, Sr. Presidente, de ap ·esentar do ~roJocto, sem accrescentar. mais _connde
qualquer mocl.ficação a essa grande familia, r:içoes sobre o a~sumpto, v1~ ;o nao estar 
como lho clmma. Pla.niol, ci1to teve a sua ori- presento o nobre autor do proJecto, a qnem 
gern no direito romano e r1ue até hoj1 nada deve uma r.)Sp~;ta.. 
de sensível tem por ella feito O dire.to mo- Ma_;, COJ?)-O o 1llustrn.J.o relator encher[asse 
derno no süenc10 t.O orau.or, uma approvaçao a 

o s~. COELHO Romu6 ui,;s _ Mas as obser- toda a ma.teria, que, nesta parte se contém, 
vações do Sr. AnJrade Figueira sobre as ser-
vidões apparentes e 11ã.o a.pparentes são per- (') Este discur.:!o não foi revisto pelo ora-
tinentes. dor. ... . . -· -- ~- -
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e a.té mesmo á's emendas por S. Ex. apre- ·cto por e.;sas aisposições, que aliás foram e11· 
sentadas, vae reclamar, rompendo este si- peciaes . 
lencio, para que não se lhe dê interpl'etação Os alvarás que S. Ex. citou são especiaes 
que o nobre relator deu. e dentro elle; S. Ex. citou um que regule\ as 
· Infelizmeote, não est:í. de accodo, nom omphyteUirns dos terrenos desta capital que, 

com a ma.teria, cujo debat :i va::i-se encerra,r, por um acto do Governo absoluto, foram 
nem com as emendn.s aprosenta.rlas por ma.n .. ad ,s entregn.r :1, municipalidade, depois 
s. Ex. de decidão do tribunal em contrario. 

Não -es tá, de accordo com a ma.teria e Jª Já se vê que é um alvar,L especial, para 
fez a seu respeito ponderações de caracter reger um patl'imonio d,,do á nmoicipalidade, 
geral, c1ue ainda não viu respondillas e sobre que não tinha liberdade de dispor de seus 
cujo procedencia insiste. bens e ond.e a. perpetuidade naturalmente 

Ella.s nã·) furam, é verda.de, de ca.racter quadrava. Porém, tanto á idéa de tempora
analytico das difforente., disposições; mas, r iedad.e é innata a, este contracto qne o pro
foram de caracter gel'al, rela.tivas a todos o~ prio projecto, consagrando a perpetuidade, 
direitos reaea, ennumerar.los no ca.pitulo em não pôde fugir á consequencia - consagróLt 
cliscussão. a facúldade de resgate. 

Uma das ponderaçães Ll:e ordem geral, Não sabél se o peojecto consagra o dil'<Jito 
que tevo a honra de fazer, foi que se pro- de parte a p1ri;r,, tanto por parte do sonho
curou 'dar aos diJferentes iasfüuto,3 , e prin- rio directo, como do senhorio util. 
cipalmeute ao primeiro delles, á emphy- Pela. disposição parece que é só o resgate , 
touse um quadro severo, que a natureza do do senhor directo, para consolidar o do
instituto repelle ; porque desd.1 .as no- minio. 
ções pl'imitivas, no direito romano, a em- Mas, em tofo o c:i.so, n.hi está o resgate. 
phyteuse foi con.,iderada, como um assam- Agora, si fosse o resgate em todo o qual-
pto aband.ona.do á convenção das partes, á quer tempo, não seria sinão uma con,equen
plena liberdade das partes, e a lei entrava eia da perpetuirlade. 
ahi com o cal'acter supplitivo, isto é, "dis- Ma.s, diz o projecto que todos os afora-
pondo no silencio das partes . ,meatos são resgata veis 30 annos depoi's do 

Recordou que foi por osta e não por outra constituidos, mediante o pa,tamento da 
ra.zão, que o direito romano, colrnrente com quantia que fôr fixada por arbitramento jn
as suas classificaçõe3 rigorosas, reservou a dicial, se já não estive!' determinada,. 
ma teria de emphytheuse para no~so direito Daqui o ora,lor infere que a idéa ' de limi
especial, assim como res3rva outros insti- tar a emphyteuse a tempo corto não foi es
tutos, como o dote, o do fisco, para um di- tra.nha á Commissão, esto é, a emphyteuse 
reito espacial. que, na intenção da Commissão, nao póde 

Bem ; desta critica geral, resultam al- deixar de ser perpetua, pôde desapparece1·, 
guos senõs, que notou no projecto e entre no fim de 30 annos, ou melb.01'-pôde dut•rtr 
elles a p1•epetuiuade. . ap:ma.s :30 anno.i . 

. O illrnitro autor do projocto entende que a, Eis ac1ui a idéa do tempo. 
perpetuida.de da emphy~euso deve ser mi1n- 01·a, t r;i.fo.udo-so ele constituir nma. legis• 
tida., corno ca.racteristico do insti tuto, não se la.ção nova-pergunta o orador - desde que> 
permittindo á.s pal'tei!, entretanto, estipula- a.s partes respeitem os princípios de ordem 
rem omphyteuse3 vitalicii1s ' ou mesmo tom- publimt, porque tolhei-as de celebrar um 
pararias e S. Ex. tomou a este respoito os .contracto tão conveniente, como é este, cm 
antecedented da legidlação. um paiz novo, onde se abundam terras, não 

Pois bem, diz o Orado!' - é fundad.o nes- abundam capita.es para comprai-as, onde, 
se:; antecedentes, que renov.1 a critica ; portanto, a divisão do trabalho, entre capi· 
porL1ue se com efieito o direito portuguez re-- t.1listas e trabalha.dores se pôde operar por 
conhece as emphyteuses vitalícias, como meio de um contracto destanaturezai (Apoia-
possiveis, qua.ndo eram contractad,ts, não vê dos. .. 
razfio para que · em um direito novo, que Já se disse aqui que é uma instituição que 
trata de constituir, se procure ser mu.is ri- vae ca.hindo em desüso, que pouco se pra
goroso, do que foi o diecito pol'tuguez antigo, tica. Não é exacto. 
uão se pennittindo ás partes a füculdadti Na província, q:ue hoje dizem ser Estado 
de eJtipularem emphytou.ses vitalicias ou do Rio de Ja.neiro, de que o orador é filho, 
tomporarias. estes contractos sãô frec1uentes, sobretudo 

Disse o nobre relator ciue,· po1• nossos co_s- no município, onde teve a suprema honra de 
tumes, as emphyteuse~. sao perpetuas. nascer, sobretudo no município de Itn.guahy, 

So, com e.lfüito ha leis, como S. Ex. recor- ha muitas emphyteuses ; a.qui no MuuicipiO' 
dou, ha dous ou tres alvarás, füllando em Neut1•0 quasi todo o terreno é emphyteu-
emphyteuses perpetuas, está explicado o fa- tico. t 
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Não é, portanto, tão raro como se sup- outros onus, segundo os principios geraes 
põe. do direito, que o proprietario impuzesse a 

Acredita. que,_no norte da Republica, nas seus immoveis, não seriam prohibidos, mas, 
antigas provincias da Bahia., Pernambuco, permittidos sem caracter, entretanto de onus 
etc., esses conti•actos devem ser frequentes real e sim como direito pessoal. 
tambem, porque são muito usados pelos por- Ora, pelo regímen hypothocario o mais 
tuguezes, que colonisaram o Braz1I. . que se i ôde concluir é que a superfieie, o 

Mas, quando assim não fosse, que necessi- contracto, o desmembramento deste direito 
dade ha, sendo um instituto antigo, consa- superficiario , não está prohibidQ pela lei; 
grado pela legislação, de abolil-o, de res- mas, só teria natureza de onus em relação 
tringil-o, de submettel-o a limitações, sem aos contractantes e não pôde affcctar os 
conveniencia, sem vantagem public:i.1 credores hypotheca.rios, 

O orarlor deixaria ás partes a liberdade, Isto está longe de abolir o instituto, so-
não só de constituir a emphyteuse, quanto bretudo, si se entender, como entendera o 
á duração de tempo; mas ainda de estabelecer autor da lei, que a transcripção a que e3se 
as condições quo melhor lhes aprouvessem, onus real fôra sujeito não envolvia sinão o 

. resalvados os princípios característicos do intuito de não valer contra pessoas que ti-
contracto. vessem direitos reaes sobre a cousa dada em 

V ozEi-E' o verdadeiro. garantia. 
S. Ex. disse que propunha a abolição do 

O SR.ANDRADE FIGUEIRA-Quando se tratar direito de superflciti, porque.elle importava 
de actos illicitos, ou mesmo licitos, que pos- no mesmo que O direito de emphyteuse. 
saro dar logar a abusos estará prompto para 
dar-lhes combate ou restringir. o SR. BENEDICTO DE SOUZA-Que tinha 

Mas, um contracto destes, que não pôde muita semelhança. 
dar logar a abu;os ,que só pode trazer van- o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Mas, é justa
tagens, não ve necessidade de limital-o a mente por isso que o orador quer conservar. 
pretexto de ser usa.do como perpetuo e não Desde que s. Ex. torna a emphyterue per
como vitalicio,quando a razão de serem elles petua o destroe o direito de superficie, o 
perpetuos está explicada ; é porque ha al- o~ador quer a emphyteuse temi:oraria ..• 
varás especiaes, tornando-os perpatuos. 0 SR. BENEDICTO DE SouzA dá um aparte. 

O Lnobre relator do projecto apresentou 
uma emenda supprimindo o titulo « Da su- O S. ANDRADE FIGUEIRA-O Projecto con, 
perficie». · sagra a super:ficie temporaria; o orador ac-

Pela. theoria geral do direito, a superficie ceita a superfl.cie como succedaneo da cm
é um direito real, tem a sua classificação phyteuse temporaria, que qner que sub
caracterisada, e pelo nosso direito tambem é sista, 
como tal considerada. Mas dirá sobre supercie o mesmo que disile 

o illustre relator diz, em seu parecer, que _sobre a emphyteuse~ 
elle foi abolido pela lei de 26 de setembro 
,te 1864, que organizou entre nós O regímen Contesta ao nobre relator do parecer em 
hypothecario, e que para garantir teve . de discussão a identidade que procurou achar 
definir os direitos ou onus reaes que possam entre emphyteuse e superficie, que são no
affectar a propriedade o.lferecida em hypo- ções distinctas. 
theca. Crê que S. Ex. enganou-se. No parecer, que se discute, S. Ex. apre-

A lei citada era uma. lei especial pa.ra fun- sentou.uma emenda, que acceita á respeito 
dar o regímen hypothecario, e definiu entre da faculdade dada ao usofructuario de cau
os onus re:i.es sómente aquelles que lhe pa- cionar a gozo do usufructo. Parece ao orador 
receram mais influir sobre o regímen hypo- até que esta emenda, libertando o pae e a 
thecario, afim de não fazer desmerecer a mãe com o patrio poder do onus da caução 
propriedade o:lferecida em garantia hypo- estava subentendida; mas como ao tratar-se 
thecaria ; mas, não fez nem podia fazer, do direito de familia já se declarou que o 
mp.a classificação geral dos direitos reaes pae o a mãe nessas condições, com 
que affectam a propriedade; não fez nem o patrio poder ficavam equiparados ao 
podia fazer uma prohibição que não estava. usot'ructoario, acha a emenda necessaria. 
nos seus intuitos, uma abolição que escapa- Ella funda-se em uma noção clara do nosso 
va ás necessidades do regímen hypothecario. direito, porque esse usufructo que cabe ao 
Assim é, que, aquella qualificação de onus pae e a mãe, não é gratuito como outros; 
reaes foi limitada e o legislador declarava mas, é um usufructo a que estão annexos os 
explicita.monte que aquella limitação devia encargos de educar e de expender com os 
ser transcripta em registro em favor do filhos, o que o pae teria de fazer, si o :filho 
~red,o!' hypothecario, o que todos e quaesquer não tivesse usufructo. 
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O SR. CoELHO RODRIGUES-E os paes nunca 
medem as despezas pelo usofruto , dos bens 
dos filhos. 

nascimento aos institutos do dominio e dos· 
dil'eitos reaes, fó1•ma que dá existencia ao 
direito. 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA-Portanto, está 
em condições especiaes, não só porque a lei 
o induz como porque é antes um encargo, 
do que um beneficio, e não ha razão para 
ser sujeito á obrigação de caução. 

Não concorda, porém, com S. Ex. na habil 
evasiva com que procurou esquivar-se a 
responder ás despretenciosas considerações 
que fez, sobre servidão, dizendo que o as
sumpto era da lavra de outro preopinante 
presente, que poderia responder. 

Não tem sinão que applaudir haver mais 
dé uma pessoa habifüada a fazel-o ; mas, o 
que é certo é que, nenhuma respondeu, e até 
que um dos illustres membros achou proce
denGe o que o ofador disse sobre a falta 
de definição de servidão apparente e sobre 
a distincção de servidão real e urbana que 
tem sua di:fferença. 

o SR. BENEDICTO DE SouzA. dá um aparte. 

Consequente com essa idéa, o digno autor 
do Projecto Primitivo disse em seu trabalho 
que esta formal.dade da inscripção ou trans
cripção fazia presumir o predomínio, o que 
o approximava do typo germanico,pelo qual 
a inscripção ou transcripção do dominio ou 
do.:i direitos reae~, não sô é formalidade sub
stancial para a existencia desse instituto, 
como prova provada juris et de jure da sua 
existencia. A pretenção do nobre autor do 
Projecto, erigindo em regra de formalidade 
essencial a inscripçiio, não em beneficio de 
terceiros, mas para a existencia do acto ju
ridic,o entre as prop1·ias partes contractan
tes (é este o ponto capital de doutrina que 
nos separa), essa pretenção devia limitarse
a tornar essa. sua presumpção á mesma ca
tegoria da presumpção juris et de jure. Pa
rece que elle não fJi até lá, chegou sómente 
a presumir da insJripção uma prova de do
mínio. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Cada um tem 
sua especialidade. 

Os nossos e3criptores nacionaes--:--diz o ora
dor-tratam do a~sumpto com largueza e nas 
suas obras acha o orador que ha muito de 
aproveiGavel. 

o SR. BENEDICTO DE SOUZA dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tem a sua 

differença. Não desce a pormenores ; mas 
as servidões, no Projecto, parecem defei
tuosas. 

Crê que tem considerado, ainda que ligei
ramente, o parecer do illu::itrc relator, 
ao menos o sufficiente para que seu silencio 
não sej~ tomado como approvação. 

E uma vez que o nobre autor do Projecto 
se acha presente, vaedar uma ligeira res
posta ao que S. Ex. escreveu e leu 
aqui, perante a Commissão, e que o orador 
não teve occasião de ler sinão . hontem, de
pois de publicado no Jornal do Oommercio. 

Esta exposição é relativa a um assumpto 
que ainda está em discussão, que é aconsUtui
ção dos direitos reaes, si é constituído pela 
escriptura publica ou pela inscripção. 

Tem dito que a theoria apresentada sobre 
o domínio é commum com a theoria· apre
sentada a respeito do seu desmembramento, 
isto é, que se fazia nascer o domínio e os di
r eitos reaes, não dos actos constitutivos ou 
translativos, mas sim da inscripção como 
está no Projecto e repetida nos artigos rela
ti vos aos direitos pessoaes, de onde inf'eriu 
quo a inscripção não era uma simples for
malidade introduzida pelo legislador, em 
b~neficio de terceir,os, mas a fór.ma que dava 

Já é. descer um pouco, porque aquillo que 
constitue a formalidade do acto é a sua me
lhor prova, nem a lei admitte outra prova, 
de sorte que a inscripção constitue do~inio 
e, do domínio, a indcripção não só faz nascer 
esse direito, como aprova, nem póde haver · 
outra prova. 

Mas essa pretenção de S. Ex., com ter 
sido modesta,, não desagradou á Commissão 
Revisora, que accrescen.tou que a inscripç-.ão, 
qua:ndo, com ~s_s~ carac ~er _d~ fórma obriga
toria. da· acqu1s1çao do domm10 e dos direitos 
reaes, não induziria nunca prova do domínio 
a qua l ficaria salva a quem fosse. ' 

Repetiu - affirma o orador - a mesma 
phrase que o nosso actual direito emprega 
em relação á transcripção, limitada esta for
malidade para ad\'ertir a terceiros de domi
nio adquirido por acto · translativo da pro
priedade en tre vivos. · 

Or~ - diz o orador-:- ha um abysmo aqui : 
o legislador de 1864 nao tratava da transcri
pção sinão como formalidade de um direito 
de d_omini~, já adquirfdo por titulo cm que 
havia escr1ptura publlca como formalidade 
substancial, admittindo a transcripção ape
nas como advertencia a beneficio de tercei
ros que tiyessem direito real sobre a cousa · 
~on?ebe-se que elle deixasse toda a larguez~ 
a disputa das partes sobre a legitimidade da 
constituição da propriedade e até sobre a le
gitimidade da transcripção, assim como des
tes direitos_ de terceiros sobre a cousa, que 
podem .ser mvoca~os_ pel~ proprietario, por
que ah1 a t ranscr1pçao nao perde o sou ·ca
racter. 

~as, dará !~s~ripção un~.a. fórma obriga
tor1a da. a.cqu1s1ça,o dq doml;l.lo e d; c~n§~!· 
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tuição dos o:nus raae.~ e afflrmar que esta fôr
ma não prejudica aquelle dominio, quando 
não ha outro meio dJ prova, bto é · cond~
mna,ol. 

Como se ha dn pôe em duvida os::1a in
scripção 1 

Não.; e::ito assumpto está obscuro. 
Evidentomonto a emenda da Comm'.ssão 

Revisora innovou complotament(l as idéas. 
São dous rogimJns muito dilfül'entos, 

Desde quo se consülera um melo de consti
tuição, sujeito a uma prova aliunde, olle já 
não é a prova provada, que a idéa da acqui
sição do tlominio, pela simples acquisição, 
trazia com:,igo. 

Daqui re.mlta uma serie de conscquoncias, 
que-- diz o orador - deixa á sagacidade 
dessa Commissão. 

Cada artigo do Projecto suppõe umas destas 
doutrinas . 

A Commissão Revisora limitou-se a intro
duzir coito paragrapho unico,-alterando e, no 
mais, não se alterou. -

A cada pad:,:o viu ahi artigos, c1i .pondo 
que a acquisição do domínio depende da ins
cripção e não da vontade; manife.,tada : om 
escriptura publica entre a~ partes. 

Notará que só se fez uma exccpção a res
peito dos J.ir.::itos do garantia. 

Ahi vê que o Projecto s.1 aparta da sua pro
pria thooria ·geral, sobro os direitos reaos, 
para dizer que cste8 contractos carecem de 
ser levados ao registro publica para produ
zirem e:lfJitos em r,llação a turceiros. 

Daqui se infere- diz o orador - que, pelo 
Projecto, estes contracto;; do hypothoca, p~

' nhoy, ant.chr_esc, etc., pro .. uzcm oJfeitos 
ontro as proprrns part!ls contract:1ntos o seus 
herdeiro ::, som n 1c 1ssidado de ii- ao registro. 

Si o registro é formalidade só cm relação 
a terceiros, segue-se que esses contractos 
p1•oduzem cffeitos entre as partes ·contra
ctantes. 

Logo, a transcripção ou iuscripç:,ão não 
· é fórma do acto ; é apenas uma formalidade 
· em favor ele terceiros, o qne nos faz incidir 
no direito act·ial. · 

Ora, exactamentc, esta cxcepção se faz 
cm relaç:.ão a direitos, que são estabeleci
do~ para garantia de terceiros e que, com 

. eJfeito, não teem outra explicação sinão ga
rantfr te.·ceiros e para os q uae~ a formali
dade da inscripção ou trnnscripção foi in
ventada. 

Mas daqui deduz o orador que, si um 
contracto tem validade entre as partos 
con.tractantcs sem transcapção ; se a trans
cripção é advertencia a terceiros, po1• que 
razão nesses direitos reacs, em que direi
tos da terceiros não podem estar envolvi
dos, se ha de levar o rigor até ao ponto 
de nãp dij,r como existeJ!tes ~esses direitos 

todos, sinão depois de inscriptos ou trans
criptos i 

Sim, porque esses direitos só podem p1'0-
duzir elfei to em relação as partes contra
ctantes e herdeiro~, não em relação a ter
ceiros. 

Mas o nobre autor do Projecto, res
pondendo, disse que o dominio não se podia 
limitar a p1•oduzir effeitos sómente em 
relação ás partes contractantes e que o do
mínio tinha por con,ectario juridico, ne
cessario, o direito de reivindicação, o qual 
o fazia valer e,·ga ornnes e que, portanto, 
era necessario estabelecer a nova doutrina, 
para que do contracto de que result~ · 
o dominio resulr.asso ao me~mo tempo a 
acção de reivindicação erga omnes. 

Não ha duvida : é -a theoria geral do di-
reito. . 

Mas, responderá ao nobre autor do Proje
cta, com o seu proprio Projecto. 

-A cada passo vê-se ahi que tal acto 
relativo a bens será levado a registro, para 
produzir eifeito em relação a terceiros. 

Ahi se diz que a hypotheca, penhor, an
thichese só produzirão effeito em relação 
tercêiros depois de registrados. 

Logo S. Ex. faz differença entre as partes 
contractantes e terceiros, no tocante ao as
sumpto, nem é possivel deixar de fazei-o, 

Não ha duxida que o dominio deve ser 
acompanhado do sou consectario infallivela 
mas .o caracter, de~se consectario que é ; 
acção de reivindicação, depende do alcanco 
que a lei lhe der ; po1'que, no direito 
actual, em que o dominío se adquire pela de
claração de vontades, perante o tabellião, 
como o pagamento de preço, a tradição 
do objecto, etc., desta declaração resulta 
contra todos, sem transcripção, sem inscri
pção, este direito erga omnes. 

Dirá. mais que isto é forçoso e por isso foi 
que o legislado1• estabeleceu a necessidade 
de escriptura. publica para a acquisição e 
transmissão do dominio. 

Primeiro, a escriptUl'a publica. é feita 
pelo official publico, que dá á declaração de 
vontades a authenticidade necessaria. Tudo 
quanto se passá. pe1·ante o · tabellião, faz 
prova plena absoluta. em relação, não só ás 
partes contractantes,como a terceiros; entre 
as partos contracr,antes, com exclusio dos 
terceiros, fazem tambem prova os antece
dentes, o historico feito da questão. 

Portanto, o documento terá toda a sole
mnidade indispensavel e não foi por outra 
razão que o legisla.dor est,\beleceu, como 
fórmaobrigatoria,para a alienação de bens 
de raiz, a escriptura publica. 

O dominio assim adquirido é dotado dessa, 
acção .. de reivindicação, 
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Agora, si vingasse a idéa de que esta es- como é o penhor, e que todos elles só car~cem 
criptura, para produzir o domínio, carecia de ser levados ao registro, para produzirem 
desta formalidade da inscripção, então sim, e!feitos em relação a terceiros. 
só depois d·t inscripçfo é que viria a acção Logo - diz o orador - produzem e!fei-
de ruivindicação. · tos entre as partes contractantes, nã.a todo; 

Pelo direito actual, ha. acção de reivindi- entrehnto, este baptismo n:i. opinião do no-
cação sem a tramcripção. bre autor do projecto é iniispens:i.vel para 

Isto ainda ninguem cJntestou, nem os os direitos reaes, para a propriedade. 
tribunaes teem praticadu de moio contrario. Este assumpto é importante. 

Os tribunaes teem errado em applicar a O nobre autor do projecto nos disse qu() 
legislação de 1864 em relação a pleitos entre o typo allemão que procurou introduzir en- · 

- dous individuJsque disputãm,sobre a mesma trenós está adoptado em muitos outros pai
propriedade; os tribunaes teem julgado ap- zes, da Allemanha. 
plicaveJ a disposição, sobre a transcripção, Quando empl'egou aqui a e;x:pressão -
não em beneficio sómente dos credores hy- direito germanico - fel-o muito proposital
pothecarios ou pignoraticios, em favor de ·mente, não só para ref.irir-se ao impario al
quem a lei estabeleceu ceriios privílegios, lomão ; mas, sobr:etudo, aos povos de origem 
mas em relação a todo e qualquer terceiro germani.ca que toem os mesmos costumes. 
que não fosso parte no contl'acto, · Assim é que na Allemanha ha regiões onde 

Mas,negar a acção de reivindicação áquel- es;e direito não prevalece: Já citou as pro
les, que compram por escriptura publica, vincias rhenanas, onde o direito germanico 
independentemente· da transcripção, isto o relativo a esse direito hypothecario nunca 
orador nunca viu. teve execução, como no centro da Alie-

A prova é que as acquisições são aos mi- manh'.l., e agora accrescentará que entre os 
lhares e as transcrip:;iões ral'issim1s, sobre- povos que cita é preciso distinguir. 
tudo depois que se estabeleceu o imposto S. Ex. fallou em cantões suissos, e com 
sobre ellas. · etfeito ha cantões que são de ol'igem allemã, 

Nesta Capital mesmo, em que ha milhares fallam aquella língua, adoptam o direito 
de vendas de predios e terrrenos, raras são germanico, e ne,ta. p.1rte acompanham a 
aquellas escripturas que são levadas ao re~ raça; mas, nos cantõ.Js italianos, 1•omanos e 
gistro e só o são, quando o adquirente pre- nos francezes, o diroito germanico não pre
tende hypothecar os respectivos predios, por- valeca e basta vêr-se o codigo suisso a este 
que o capitalista exige essã formalidade. respeito. 

Não ha duvida que o domínio deve ser se- Na Austria, que tambem invocou, tambem 
guido de todos os consectarios; mas, tambem dá-se o mesmo, ha alli uma p::i.ete allemã. 
não ha duvida que o legislador póle dar a.o que vive em lacta, e o direito germanico 
domínio, adquirido por carta fórma, certos a.com, anha a raça ; mas em todas as pro
effeitos, e negar outros, quando não são sa- vincias que não são germanicas aquelle dt
tisfeitas certas formalidades. reito não é executado, como succede em toda 

E' o que fez o legislador com relação ás a Hungria, no Tyrol, etc. E' preciso estudar 
hypothecas. a genealogia das raças para vêr as institui-

Qualquer proprietario impõe sobre seu ções de cada uma. 
predio uma hypotheca em favor de um in- s. Ex. teve a bondade de advertir ao ora
dividuo ; esta hypotheca é válida entre as dor, na sua contestação escripta, que escré
proprias partes contractantes sem dependeu- via para tirar ás explicações o caracter pes
cia do registro ; porque, entre as proprias soal, no quo foi injusto ; porque diz o dic:a
parteil e seus herdeiros, diz a lei, a hypo- do, e é verdade, que, quando um não quer, 
theca é valiosa independentemente de trans- dous não brigam. · 
cripção. Sou um homem - diz o orador - de dis-

Para produzir e!feitos em· relação a ter- cussão, de vida longa e temperamento fo
ceiros, como é a sequella; que acompanha a goso; mas, não procura brigas, nunca pro
hypotheca, si o predio fôr - vendido, ou a curou mesmo, e não briga com ninguem por 
pl'et'erencia, que se verifica em concurso de doutr na e menos com o nobre autor do 
credores, é preciso a transcripção. projecto. 

O pl'ojecto, bem longe de apadrinhar a S. Ex:. parece que estranhou a vivacidade 
theoria de S. Ex.; ao contrario - é a sua com que lhe fez uma replica. 
condemnação. Na vespera S. Ex. accusou-o de ser um 

Nos artigos que estão em discus.,ão, ou casaca de ferro, botões amarellos... · 
vão en&r1:l.r em discussão, nas dispos'ções ge- ~ 0 SR. CLovrs BEVILAQUA dá um aparte. 
raes, sobre direitos reaes de garantias, se 
diz que estes direitos podem ser adquiridos, O SR. ANDRADE FIGUEIRA - ... que não 
alguns delles até por escripto particular, queria exaltar a mulher, não queria um 

Yol, V 35 
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codigo a par dos usos modernos, etc:, e, no 
dia seguinte, lembrou a S. Ex. que, nesta 
campanha de conservatorismo, que sustenta, 
tinha um companheiro quo era S. Ex., que 
ia mais longe no passado, do que o 6rador, 
porque queria manter o instituto caduco da 
Ord., liv. 4, p. § 2°, que trata dos _casamentos 
presnmidos, contra a lei de 1827, queria 
manter o liv. 4°, tit. 91, e emfim outras an-

. tigualhas. 
· Foi, neste sentido, que fez isto, mas não 

1iara provocar questões pessoaes, para o que 
não tem interesse. Hoje só procura a paz, 
huje, como. dantes; mas, nas discussões, 
quando lhe acontece fazer replicas, usa de 
uma linguagem mais viva, que reconhece 
não estar de accordo com a idade; que conta, 
ma~ iá está velho para se corrigir e ha de 
morrer assim. 

S. Ex. na sua exposição teve a bondade 
de allvertir que o orador estava isolado na 
interpretação do direito actual, quanto aos 
effeitl's da transcripção, porque, na opinião 
de Tei '{eira de Freitas, de Lafayette ·e de 
Didimo Agapito e outras a.uctoridades, esta 
transcripção era absoluta em relação a todos 
os assumptos e não, como o orador preten
dia, restricta·aos credores hypothecarios ou 
áquelles que tivessem dJreitós a fazer valer 
sobre a cJusa, porque a lei de 1864 não t1·ata 
só de antichrese ; emfim, pessoas que nos 
termos da lei, tiverem cl.e fazer valer di
reitos. 
. Ora, tem a ponderar a S. Ex., que é muito 
docil á auctoridade ; mas, quando se con
vence de que tem razão, não ha auctoridade 
que lhe demova. 

S. Ex. citou um texto de Teixeira de 
Freitas escri1ito em 1850, em sua introduc
ção á consolitlação ... 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte. 
o SR. ANJ 1RADE FIGUEIRA - Na intro

ducção disse qne era desejavel, era uma as
piração adoptar-11e o typo germanico ; e de
pois - essa to1·ceira edição não regula bem, 
porque elle, quando a publicou, já não es
tava bom. Na segunda elle não diz isso, 
falla em terceil'os, nos te1•mos da lei. 

o SR. CLOVlS BEVILAQUA dá um aparte. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' ao art. 409. 

E' ahi que elle lliz « em relação a terceiros>. 
Mas quaes são esses terceiros 1 - Os cre
dores hypothecarios. 

são esses terceiros, o que é a grande ques
tão e, portanto, a opinião delle tambem não 
é decisiva contra o orador. 

Agora, a outra auctoridade, que falla na 
materia,apresenta, como uma reforma dese
javel, a idéa de extender os effeitos da trans
scripção a todos qne não fossem partes con
tractantes, e, portanto, tambem não me é 
contraria a ·opinião, que sustenta. 

Quanto ao Sr. Dr. Agapito, declara com 
franqueza que não leu a obra delle. 

Repetirá a phrase: amicus Plato, Aristo
teles, sed magis amica. veritas. O que vê na 
lei é isso e tambem no parecer do auctor 
desta lei, o conselheiro Nabuco, parecer que 
já teve occasião de ler aqui, no qual acen
tuou-se a idéa de que a transcripção era um 
complemento do regimen hypotb.ecario em 
beneficio do credor hypothecario. No regu
lamento que foi feito pelo autoe do Projecto, 
como conselheiro de Estado, incumbido de 
coníeccionar o regulamento, abundam arti
gos confirmando essa intelligencia. E nunca 
se lhe deu outra. Com o andar dos tempJs 
é que veiu a corruptella e começou-se a 
applicar o ... 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Expressamente 
confirmada pelo regulamento de 2 de maio 
de 1890. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Foi muito 
infeliz nisso. V. Ex. fez bem de lembrar. 
Esse regulamento de 2 de maio de 1890 é 
acto do podQr ministerial, dos ministros da 
Justiça e da Fazenda, Srs. Campos Salles e 
Ruy Barbosa, para regular o decreto de 17 
de janeiro desse anno, que reformou a legis
ção hypothecaria, reproduzindo quasi inte
gralmente, a lei de 24 de setembro de 1864, 
discrepando apenas em dous ponto!, em que 
commetteu duas grandes· cincadas. Depois 
de mostrar quaes os pontos em que o decreto 
de 17 de janeiro discrepou, diz o orador que, 
quanto á transcripção e aos effeitos desta, é 
reprodução litteral da lei de 1864. 

O decreto de janeiro, do Governo Provi
sorio, diz num do, seus ultimas artigos que 
será expedido um regulamento para execução 
do decreto, segundo as bases e os principias 
por el'e estabelecidos. 

Por conseguinte, o regulamento expedido· 
não podia alterar a lei, maximé em ponto 
capital como este ; o regu~iJ,.mento foi aucto
risado sómente nos termos e segundo as 
bases estabelecidas no decreto. 

Vê na lei e nilo póde lêr de ·duas maneiras. 
E' em favor dos credores hypothecarios. 
S. Ex. citou ainda a opinião de Lafayette. 

' O conselheiro Lafayette pronuncia-se a esse 
respeito em duas occasiões; na primeira, 
diz fr>ancamrnte que o domínio se adquire 
pela tradição o que par.1 valer contra ter
ceiros ca1•ece da tr,mscripção. Não diz quaes 

O artigo que o auctor do Projecto citou 
limita-se a dizer que a transcripção é forma
lidade necessaria dos actos translativos de 
bens de raiz, inter vivos, formalidade neces
saria para que a alienação produza effeitos 
em relação a ·terceiro; e, accre.icenta: --em
quanto não fôr tr.,ns~ripto, não produzirá 
effeito em relação a terceiro. 
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Quaes são e,ses terceiros i 
Responde o decreto de 16 de janeiro : são 

aquelles terceiros em. favor de quem o de
creto de 1864 estabeleceu_ a transcripção. 
' Não póde haver outra intelligencia. 

o SR. SALVADOR MUNIZ - Terceiro é 
todo aquelle que não é parte contractante. 

Ao terminar, dirá que o que mais lhe 
doeu foi que S. Ex. quizesse dar um caracter 
pessoal a uma questão desta natureza. 
(Muito bem ; muito bem.) 

o · Sr. Clovis Bevilaqua -
Como V. Ex. me faculta, Sr. Pr ... s,dente, 
direi ainda algumHs palavras sobre . esta 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Terceiro é questão da tr-anscripção como requisito es-
aquelle · creiJ.or hypothecario, em favor de sencial á transterencia do dominio sobre im_. 
quem foi estabelecsda a transcripção ; tanto moveis, começando ·por algumas reflexões 
pela lei de 1864, como p,llo decreto de 1890, sobre a historia da propriedade . porque isó
a phrase é a mesma. . mente interpretada á luz da hístoria, podem os 

Além disso ha, no decreto de 1890, um in~titutos juridicos ter uma significação sucial. 
artigo que declara que a legisla<;ão anterior Nos tempos em que a propriedade, embora 
continua em vigor, isto quer dizer - sem já individualizada, conservava ainda, pa..,a 
traosctipção . Para o orador, isto é da·maior fali ar com VroLLET, na sua Historia do direito 
evidencia. franceJ, a projecção da sombra da com-

Tc1,mliem se lhe advertiu sobre a critica muuhão primitiva, as transfürencias da pro· 
que havia feito á div,são do titulo - « Da priedade se faziam mediante certas forma
propriedade -,, - em movel e immovel, por- lidadas solemnes, adequadas não só a cha
gue havia dois outros codigos consagrando mar a attenção da coHectividade para a 
e.3sa divisão. · mutação efl'ectuada, como tambem para 

Responderá que, em contrario, poderia materializar em symbolos as idéas e os 
citar vinte ou trinta codigos. sentimentos determinantes do acto de trans-

Demais nesta questão de methodo, con- ferencia. 
sulta mais á boa razão, do que á autoridc1de A emancipação e'.ll Roma prende-se a esse 
dos codigos. estado social em que a pt•opriedade já é 

A critica, que o orador fez, não foi tanto individualizada, mas ainrla não se acha muito 
a ter-se feito a divisão, como a não ter-se afastada da communhão. 
occumulado, sob um titulo geral, a3 dispo- Mais tarde, essas solernnidades per,foram a 
sições l!ommuns á acquisição, gozo e extin- sua significação primitiva e a publicidade 
cção de uma e outra especies de -bens, mo- que davam ao acto de transferencia apenas 
veis e immov~ís, porque isso simplificaria e servia para offerecer ao adquirente um se
evitaria repetições excusadas que ahi veem guro meio de prova do seu direito. 
no P1'ojecto. · Este estado do espírito jurídico póde ser 

S. Ex. disse-nos que assa distincção resul- traduzido pela conhecida regra do direito ro
tava. da differença que havia entre uma e mano - · traditionibus et u.,ucapionibus non 
outra espécies de bens. . nudis pactis domínia rerum transferuntur 

Convem o orador que haja disposições es- (D. 2, 3, fr. 20). 
peciaes, segundo as dilferenças que taes No direito romano classico, as translações 

· actos offerecem ; mas não tanto para fazer da propriedade, por actos inter -v_ivos neces
a desclassificação que se fez. Apontará exem- sita:vam, para produzirem effeitos jurídicos, 
plos quanto á. usocapião. _ de se completar com a tradição ,· antes della 

Na usocapião, quer se trate de immoveis, não havia deslocação de domínio. 
quer de moveis, são necessarios os mesmos A tradição que era I'ei:11 pa.ra os moveis 
requisitos: tHulo, posse e bôa fé. não podia ser em relação aos immoveis sinão 

Era ·o caso de iocluir essa regra numa a immissão na posse, a pf'inci p10 acompa
disposição geral, que regesse as duas e:;pe- -nhada de UHi formalismo afeiçoado ás idéas 
cíes. Era isso mais methodico, mais claro, do tempo e mais tarde simplificada. 
do que dividir o assumpto em dois capitulas Este progresso de simplilicação foi intro
differentes, para dizer a mesma cousa, duzindo as tradições: a) de longa mlio, na 
apenas accumulando artigos excusadamente. qual o adquirente não apprehende, de facto, 

Quanto á acquisição, tirando esse ensaio a cousa, mas apenas a vê (in conspecta posita) ; 
de direito germanico, que S. Ex. quiz in- b) de b;·eve mão, na qual o ad,•uiréute, tendo 
traduzir, quanh aos immoveis, ·é a mesma jà a detenção da cousa, é dispensado de qual
cousa. Lá vem a tradição, lá vem a escri- quer novo acto externo pam significar o seu 
ptura para a prova quanto aos immoveis, animo de possuir dahi em deante como dono ; 
dedde que exceda á certa quantia. e) pelo constituto possessorio, no qual o alie-

Parece que jârí'!'espondeu aos pontos prin- naute continúa a possuir a cousa alienada, 
cipaes da impugnaç_ão do nob:·e auctor do não mais, poré~, no seu nome e sim em 
J?rojecto. nome do adquirente. 
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Não ha nesses casos, como pretendem ai- signadas na lei de I d"a novembro de 1798 
guns, uma tradição feita. Ha, porém, uma (li e.lo mez brumario do anno VII). 
tal simplificação des5e elemento comple- Assim vencia, na propria França, a idéa 
mentar da translação do domínio, que bem de que as translações da propriedade im
se cornprehende como em França, apezar movei necessitavam de se tornar publicas, 
dos protestos de PoTHIER, foi elle afi~al tanto quanto possivel, no interesse da certeza 
julgado dispensavel, tirm.ando-se o . prm- dos direitos e do desenvolvimento das ri
cipio de que a .transferencia da proprrndade quezas, 
se elfectuava por simples efl'eito. das con- «Assim, observa FERRON (Publicite des 
venções, principio que da doutrrna passou droits réels immobiles, pags. 12- e 13), por um 
para o Co•ligo Civil Francez. (PL.\NIOL, phenomeno curiosa, a publicidade, ligada 
Traité II, ns. l353 -1364). priniitivamente ao in'teresse da collectivi-

Chegada a evolução a este ponto, desap- dade, arha-se de novo, em nossos dias, em 
parecendo por complet?. o que algun~ ju- condições .analogas », mas « ao passo que 
ristas julgavam resqmc10s do f<?r~ahsmo outr'ora a publicidade era um effeito, tor
primitivo, perceb:m-se que os esp1r1tos. ha- nou-se hoje uma causa, ou antes, um meio», 
viam seguido uma falsa rota e que h.1na no porque, explica nos o citado escriptor, o 
principio romano da tradição utilidade e loga1· que a noção da publicidade occupa. na 
justeza. organização da legislação predial é, presente-

Significava elle, em substancia, que o mente, « mostrar ao ·capitafüta, com exacti
direito real, sendo absoluto, prevalecendo dão, o estado jurídico do immovel sobre o 
contra todos, não podia resultar, exclusi- qual vae elle adquirir um direito de pro
vamente, do accordo das partes, accordo pr1edade, um direito de garantia ou um di
i;ufflciente para vincular as vontades dos reito real qualquer >. 
agentes, mas de todo incapaz de dar ao di- As situações respectivas do capitalista e do 
reito uma expressão tal que desde logo O proprietario se esclarecem ; o primeiro, ár-
1·econheça e respeite a sociedade inteira. riscando monos, é mais facil em ceder o seu 
«Para que um direito exista e possa valer capital, por menor taxa; e o sPgundo, reve
perante todos os membros da sumedade, E>S· landu franca111ente o est>1do do immovel dado 
creve MAYNZ (Droi, Ro,main, § !05), é preciso em garantu, do emprestimo que realiza, está 
que a sociedade teuha cuncurr1,10 para esta. em condições de obter melhores varrt .gens. 
belecel-o e que lhe sanccione a existencia.» A publicidade é, portanto, condição iudis-

Mais expressivamente ainda justificou o pensavel á attracção dos capitaes para as 
principio romano as sábias ponderações de propriedades territoriaes e á sul), valorização 
TEIXEIRA DE FREITAS, em uma admirava! pela exploração efflcaz. · 
nota da qual extraio as palavras seguintes: Para corresponder a esta necessidade de 
«Pela natureza das cousas, por uma simples publicidade, de certeza, de garantia dos 
opera.cão logica, por um sentimento espon- direitos sobre . immoveis, estabeleceram os 
taneo de justiça, pelo interesse da sego- legisladores providencias differentes, nas 
rança das relações privadas, ás quues se liga quaes ora predominam certas considerações, 
a prosperidade geral, comprehe~de-se, desde, ora certas outras, o que faz com que as le
o primeiro momento, que o d1r01to real .deve gislações modernas se apresentem como con
manifestar-se por outros caracteres, por stituindo dous systemas differentes, o francez 
outros signaes que não sejam os do dfreito e o germanico ou, segundo urna classificação 
pessoal, e que esses signues deve01: ser t~o mais exacta, o das transcripções e o do re
v1si veis e tão publicos quanto poss1vel. Nao gistro predial. E' bam certo que as diversas 
se concebe que uma soc1odade seja obrigada legislações incluidas nos dous grupos não 
a respeitar um direito que uão conhece. E~ta apresentam urlifurmidade na~ sua~ disposi
é a razão philosophica do grande principio ções ; mas existem nellas caracter&s geraes 
da tradição que a sabedoria dos romanos es- predominantes que autorizam a fazer a 
hbeleceu e que as legislações po;üeriore~ re- alludida distribuição. . 
conheceram.» Iucloem-se entre as legislações que ad-

E tão verdadeiro é o principio que a legis- optaram o systema fr.,ncez da transcripção : 
lação franceza, que o pretendeu contrariar de a Helgica, a Italia, a Grecia e a Hollanda. 
frente, foi forçada a respeitai-o em referencia E entre os ciue preferiram o systema do ' 
aos moveis,_consagrando o principio de que en registro predml: a Allemanh~, a Russi~, a 
fuit de meubles possessión 1'aut titre, e a mo- Hespanha; Portugal, '.1- A u_str1a e o Mex1co. 
dificar-se em relação aos immoveis, accei- · Em França, a ex1genc1a. legal da tran
tando, afinal, o principio da transcripção, scripção veiu crea1· uma ~cacia puramente 
pela lei de 26 de março de 1855, que, aliás, relativa, como dizem Aubry e Rau, para os 
não fez mais do que restauelecer idéas con- titulos translativos não transcriptos. 
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EsRa efficacia relativa não se coaduna bem 
com o raracte1• absoluto da propriedade 
que o direito francez proclama que sa 
transfere pela simples força dos contractos. 
Da.hi a necessidade loglca que se impoz a 
alguns espíritos de reconhecer na transcripção 
o modo normal da transferencia da pro
priedade immovel nos paizes cujas legislações 
adoptaram o systema francez. «O estado 
actual de nossa civilização reclama evidente
mente, diz Maynz, como modo legal de 
transmissão da propriedade, a transcripçao 
nos registros publicos, podendo admittir-se 
a tradição como meio su bsidiario nos casos em 
que a individualidade da cousa não se ma
nifesta assás energicamente para admittir a 
transcripção, o que tem lagar a respeito da 
maior parte das cousas moveis. E' tambem, 

. de facto, o principio que nos rege presente
mente, em consequencia da combinação do 
art. 2.279 do Codigo Napoleão com as novas 
leis sobre o regimen hypothecario, sobre a 
propriedade immovel e sobre a propriedade 
do3 navios>. (Droit Romain I § 106, nota 9). 

N,1 Hollanda e no Chile, como já tive 
occasião de recordar a esta nobre Commis~ão, 
a lei füz expressa declaração de que a trans
cripção do titulo no registro conservatorio, 
substi.tue, para os immoveis, a formalidarle 
da tradição que completa o acto de transfe
ren(lia ria propriedaile. 

Na Grecia, por occasião de se discutir a lei 
sobre à transcripção, o assumpto foi larga
mente debatido. Referinrlo-se ao systema 
que distingue entre a transmissão com etl'eito 
sómente pa•a as partes contractantes e a 
transmissão com e.ffeito a respeito de ter
ceiros, dizia o ministro da justiça desse paiz: 
« Tal systema é inconsequente. A pro
prieda1e é um direito absoluto, cujo Vdlor 
consiste em afastar todo o JD.Undo ; logo a 
pr,1priedade que, em França, não tem força, 
desde a. convenção até a transcripção, sinão 
entre duas pessoas, é chamada mentirosamente 
propriedade. E' uma significação que se con
tradiz». Até á transcripção, continúa Ferroo 
informaorlo-nos sobre o que atinai es~abeleceu 
o legisla1Jor helleno, o comprador não tem 
sinão um direito de credito; o direito real 
não se transmitte sinão no momento da 
menção do contracto nos registros. 

Nu. Belgica, extentleu-se a formalidade da 
transcri pção a todos os actos, quer transla.· 
tivos quer meramente declarativos da pro
priedade e de outros quaesquer direitos re:ies 
que não sejam os privilegias e a hypotheca 
(lei de 16 de dezembro de 1851, art. 1). Mas 
isto não satisfaz os juristas que sentem a 
necessidade de dar-se um passo adeante no 
sentido de estabelecer-se um systema do qual 
resultem, para a valorização da propriedade, 
estes tres elementos: a prova, a publicidade·e 

a legalidade da transmissão da propriedade. 
Consiste a prova em que as inscripções do 
registro, emquanto hão forem por sentença 
declaradas nullas, são tidas como verdadeiras. 

A legalidade consiste em que o encarrega<io 
do registro que na Allemanha é uma autori
dade competente, habilit!i.da, tem o direito 
de examinar os títulos e pedir ás partes que 
justifiquem a exactidão do que está nelles 
contido, a verdade da declaração da vontade 
expressa no titulo ..• 

o SR. ANDR.ADE FIG{)EIRA- faso é incom
patível com a nossa indole. 

o SR. CLOVIS BELILAQUA - E finalmente, 
Sr. Presidente, a publicidade, que interessa 
directament 0

, tem um duplo e/feito. Em re
lação aos eapitaes, porque estes sendo por via 
de regra timoratos,não se vão arris~ar facil
mente em transacções que tenham por base o 
credito real, não tendo conhecimento com
pleto, pleno, do estafo cívil (a expressão não 
é minha, é cor,·ente em direito) da pro
priedade de immovel. 

Em relação.ao;; proprietarios a vantagem 
-está na facilidade que terão pela publicidade 
de, a presentandQ seu direito tal corno elle 
realmente é, obter a attraeção de capita.as e 
poderem, ,assim,' füzer explorações efflcazes 
de terras que por acaso possuam. 

Tratando nós de organizar o Codigo Civil 
era natural que nos preoccupassemos com 
esse assumpto e então suppuz' que era a 
occasiã.o propicia, si não· de introduzir entre 
nós, porque parecia impossível, o systema 
chamado germanico em sua plenitude, 
porque este depende da propriedade cadas
trada., ao menos Iio que elle tem de essencial, 
e de applicavel sem dependencia da orga.ni-
zação do cadastro. · 

Foi o que fez o projecto; determinando que 
a propriedade immovel se adquiria pelll. 
inscripção do titulo translaticio no registro 
pre,lial. 

E não me parece estranho que fizessemos 
nós essa tentativa agol"a, quando Teixeira. de 
Freitas, no seu E,boço, ja se propunh,i a 
fazqr a mesma <'ousa. Será possível que hoje 
e~tejamos em condíções inferiores, para esse 
effeito, do que nos achavamos quando aquelle 
emerito jurista preparava o Esboço do Cvdigo 
Civil Y . 

Foram estas .as razões que actuaram no 
meu espírito, além do conhecimento que me 
forneceu a legislação dos povos civilizados. 
Na propria França, a-pezar da resistencia 
alli opposta, por considerações de ordem di
versas, entre as quaes talvez deva lembrar o 
chauvinismo, apezar de tutlo isso, dizia eu, 
teem-se envidado esforços no sentido de se 
adoptar um systema~.que, si não for intei- -
va.mente o :germanico, seja alguma cousa 
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de muito semelhante. Para isso se teem des
pendido sommas consideraveis no preparo do 
cadastro. E, uma vez estabelecida a carta 
graphica da proprierlade, será fücil ob~er 
esse tão desejado registro civil da proprie
dade. 

Os outros paizes da Europa pode~os af
firmar que estão, sob eiite ponto de VIsta, em 
um gráo mais arleantado do que a França, 
mesmo.a Hespanha.. mesmo Portu_gal, onde 
ha o rPgistro muito mais desenvolvido d? q1!e 
na França, com a sua simples transcr1pçao 
lioada ao direito hypothecario. Na Hespa.nha 
e "'Portuga.l ba o verdarleiro registro predial. 

Me»mo nações ibero-americanas, como o 
Mexico possuem o seu registro _pre<lial. 

Ora, deante de todos estes exemplos, pare
ce me que seria de máo e:ffeito si nós não 
téntassemos alg·uma cousa de mais completo 
do que o que possuiu.os. . 

Foi o que pretendeu fazer o proJecto. 

O Sr. Coelho Rodrigues (pela 
ordem) diz que não aco,le ao iippello do re
lator, porque não estud~u a parte do J:>r~
jecto a que elle se reterm. nem tem ass1st1-
do aos debat.es, por falta absoluta de tempo. 

O Sr. Presidente-Está encerrada 
a discussão. Convido ,ós Srs. conselheiros 
Andrade Fig-ueira e Coelho Rodrigues a tra
zerem as emendas que jusiiflc11ram. A ordem 
do dia para a reunião ext1•aordinaria de 
amanhã, 3, é a seguinte : 

Discussão do parecer do Sr. Rivadavia 
Corrêa sobre os arts. 889 a l .úlO da Parte 
Especial - Direitos reaes dé garantia, 

Termina a reunião ás 5 horas e 50 minu
tos da tarde. 

6" REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 3 DE DE
ZEMBRO DE l 90 l 

( Pt·esidencia do Sr. Seabra) 

A 's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do-" 
mingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, 
Teixeira dt' Sá, Araujo Góes, José Monjar
dim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo 
Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de 
Moraes, Benedicto de Souza, · Alencar Gui
marães e Rivadavia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda e Syl
Vio Romero (3) . 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, M. F. Corre!a, Torres Neto, Fab~o 
Leal Gabriel Ferre1ra, Salvador Momz 
Coelho Rodrigues e Solidonio Leite, 

E' !iria e sem debate approvada a acta da 
reunião anterior. 

O Sr. Teixeira. de Sá (pela . 
ordem)-Sr. Presidente, quando o illustre 
mestre, o Sr. Col-'lho Rodrigues, hontem jus
tificou a sua emenda ao artigo do Projecto 
que se refere aos direitos reaes, incluindo 
entre esses direitos o do rendeiro ou in
quilino, o prazo fixo ou inalteravel, á von
tade do senhorio, ponrlerei a S. Ex., -no 
intuito de corroborar a sua emenda, que eu 
já havia suscitado essa questão em meu pa
recer. 

A isto S. Ex., não sei si por sentir-se sus
ceptibilizado, disse que folgava que tivesse já 
pontifi,cado sobre a questão. ·- _ 

Não respondi a S, Ex. _na occas1ao par~ nao 
interrompei-o em seu discurso, mas hoJe ve
nho declarar que, sendo aliás S. Ex. mais 
pontífice na ma.teria, nem por isso podia pon
tificar sobre esta questão. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- V. Ex. agora é 
que está arma11do a briga. Elle disse pon
tificar, dizer sobre a materia ..• 

o ~R. TEIXEIRA DE SA'-Agora digo como 
V. Ex.: não me atrapalhe. 

Mas Pão podia pontificar sobre esta ques
tão que é velha, apez,u• delle dizer que é 
nova e tratarem della osjuristassermocionan
tur e 'l)inculis; e é tão velha que está brilhan
temente tratada por Teixe:ra de Freitas em 
sua introducção á Consolidação e foi perfeita
mente debatida entre os collabore.dores do 
Cocligo Civil Fra.Jlcez, tendo Troplong tratado 
magistralmente della •.• 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Desenvolveu-a 
como ninguem. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ- : • • contra Du• 
vergier e outros, referindo-se Teixeira de 
Freitas aos organizadores do Projecto sobre 
os direitos reaes em Genebra, a Demolombe, 
Dalloz e outros. Depois, não era preciso ir 
tão longe, porque se v~ esta qutistâ? t~a- 
tada perfeitamente no 11 vro do Sr. Teixeira 
de Castro, publicado em 'Lisboa em 1822 • . 

Já vê, portanto, V. Ex. que com razão 
digo que nem eu nem elle podiamos _ponti
ficar sobre a questão. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Sinto não estar 
de accordo com ambos os senhores. 

ORDEM DO DIA 

Discussão do parecer do Sr. Rivadavia 
Corrêa sobre os arts. 889 a 1.010 da Parte 
Especial do projecto. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 279 

São lidas e postas em discussão com o pa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 968 addite-se: 
§ 3. 0 Si o immovel estiver hypothecado 

em garantia de mais de uma divida, só po
derá ser dado em antichrese ao primeiro cre
dor, com annuencia dos de mais, sob pena de 
nullidade. - Adolpho Gordo, 

Ao art .. 900. Supprimam-se as palavras: 
« Em tal caso, o devedor só o poderá le

vantar prestando caução idonea » -Adolpho 
Gordo. 

Ao art. 905. Supprimam-se as palavras : 
salvo si o credor pedir adjudicação - Adol
pho Gordo. 

A' emenda eubstitutiva do Sr. relator 
a.o art. 925 accrescente-se: podendo ainda, 
por accordo das partes, ser prorogado por 
seis meses. - !Jf. F. Correia. - F. Tolen
tino. 

Ao art. 948. Em vez de - dos juros da 
quantia devida, ou do capital, si não houver 
juros - diga-se : da divida. - Azevedo 
Marques. · 

Ao art. 952. Accrescente-se o seguinte: 
§ Qualquer outro credor poderá pagar 

integralmente ao credor antichretico o de
bito da divida commum p"r8t extinguir a 
aotichrese. - Azevedo Marques. 

Ao art. 956. Depois de-ànterior-diga-se: 
inscripta - Azevedo Marques. 

Ao art. 957. Seja assim redigido: 
O vencimento da hypotheca posterior ficará 

sempre dependente do maior prazo estipu
lado para vencimento da anterior. Mas, 
decorridos 30 dias após os vencimentos ·de 
todas as hypotheca.s anteriores sem que 
os respectivos credores hajam promovido 
a excussão do immovel, podei-o-hão fazer 
os credores posteriores. - Azevedo Marques. 

Ao a.1·t. 960. Supprima.-se. 
A' secção I - das disposições geraes- ac

crescen tem-se os artigos seguintes, depois 
do art. 970: 

Art. Si os bens bypothecados não encon
ti'.arem na primeira praça lanço superior 
á avaliação irão a segunda praça, oito dias 
depois da anterior e, dispensados os pregões, 
com abatimento de 10 ¼; si nesta não encon
trarem preço superior á ultima avaliação, 
irão a terceira praça. e nesta serão vendidos 
em leilão pelo maior preço que for offerecido. 

Ao exeqnente, em qualquer das praças, fica. 
salvo o direito de lançar ou de requerer adju
dicação dos mesmos bens. Nestes ultimos 
casos a arrematação ou adjudicação em 
favor do exequente importarão quitação da 
divida. - Azevedo Marques. 

Art. E' licito não só ao executado, mas 
tambem ao seu conjuga ascendentes descen
dentes remir ou dar lançador a. todos ou 
a alguns dos bens penhorarlos até á assig
natura do auto de arrematação, sem neces
sidade de citação prévia do exequente. 

§ Para isso é preciso que oft'ereçam preço 
igual ao da avalia.cão na primeira praça, ou 
ao maior que for offerecido nas outras praças. 
- Azevedo Marques. 

Art. A excussão do immovel hypotbe• 
cado far-se-ha por acção executiva..-Azevedo 
Marques. 

Art. Os editaes para a venda em hasta 
publica dos immoveis hypothecados inscri• 
ptos não serão lavrados, sob pena de nul
lidade, sem que primeiramente sejam inti
mados, pelos meios Iegaes, os credores por 
hypothecas anteriormente inscriptas, si não 
tiverem sido anteriormente intimados ou 
comparecido á. acção. - Azevedo Marques. 

Ao art. 974. - Supprima-se. - Azevedo 
Marques 

O Sr. Azevedo Marques -
Sr. Presidente, o assumpto que vamos hoje 
discutir é de summa importancia. Vamos 
examinar, nesta parte do Projecto, um dos 
mais importantes institutos jurídicos que a.. 
humanidade tem inventado, como seja a hy
potheca., além da antichrese, ~te. 

Não divagarei, porque seria inutil, a re
speito das t11eoriascreadas sobre esta ma.teria., 
bem conhecidas da illustre Commissão, e 
attenderei a alguns pontos praticos de as
sumpto. Venho fundamentar, ligeiramente, 
algumas emendas que tive a. honra de for• 
mular. 

No projecto, o art. 948, primeiro que 
trata da antichrese, diz: « o devedor ou ter
ceiro pode, entregando ao credor o immoval, 
ceder-lhe o direito de perceber os fructos 8 · 
rendimentos, em compensação dos juros da 
qi,antia devida, ou do capital si não houver 
juros, observada a disposição do art . 1.f4t ». 

Ora, Sr. Presidente, semelbant~ redacção 
poderá á primeira vista, e aos imperitos, ao 
povo, indicar que o fim principal, si não ca.ra
cteristico, da antíchrese seja a percepção de 
rendimentos para compensação DE JUROS. 
Porém, essa não é evidentemente a noção 
jurídica moderna d'I. antichrese, o estou certo 
de que não é, nem podia ser tal o pensamento 
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do projecto. A questão, portanto, é simples- E tem accontecido que titulares de segundas 
mente de modo de dizer, que, como estâ, se hypothecas, pretendendo pagar ao banco a 
mo afigura incompleto, ou pelo menos pouco divida integral ao devedor commum, p:na lí
rigoroso. bertarem o immovel do onus da antichrese a 

Sendo o fim principal da antichrese, como po-ierem excutir o mesmo immovel teem si<lo 
o concebe o nosso direito, a extincção da DI· a isso obstados ! 
VIDA, comprehendendo o capital e juros, di- 0 SR. AooLPBO GORDO- o banco não acct'it·.\ 
zerse, como diz o artigo, que o devedor entre- pagamento de terceiros! 
ga.rá ao credor ó immovel, com o direito de 
perceber os fructos, em compensação dos juros, O SR. AZEVEDO MARQUES- Este facto tem 
ou do capital sr NÃO HOUVER. JURO~, não ex- oc:orrido apezar de não haver nas leis texto 
prime rigorosamente a noção que se trata algum que em bom direito o autorize. E uma 
de estabelecer, para manter o direito entre vez que estamos legislando sobre o asrnmpto 
nôs praticado. convem cortar esse incoovanienté; e, por 

Parece-me, pois, conveniente e prudente, si isso, proponho a referida emenda. ·Ella vem 
não indispensavel, definir de um modo mais deixar bem expresso e claro que qualquer 
claro. Foi o que fiz na emenda que formulei outro credor, inclusive os chirographarios, 
a es3e artigo, propondo a substituição das pa- poderâ pa_gar (amigavelmente, si o antíchre
la~ras « dos juros da quantia devida ou do tico concordar, ou por consignação judicia'!, si 
capital, si não houve1· juros» pelas palavras -elle se recusar a receber) a divida do devedor 
« da divida». commum para exlincção da antichrese. 

E então é evidente que se torna muito mais Passarei agora ao capitulo da hypotheca. 
ilitida a idéa da antíchrese. O art. 957 en<>erra uma disposição muito 

E desde que o art. 1.141, cuja disposição se conveniente a meu ver, e felicito o illustra 
manda ob~ervar, contém a regra geral, e autor do Projecto, não só pela import~nte 
salutar, applicavel, portanto, tambem á anti- disposição ahi consignada. como tambem pela 
çbrese, de serem os pagamentos imputados disposição do anterior, o art. 956, que, com a 
primeiramente nos juros vencidos e depois no modificação que vou propor, virá derimir du
caµital, salvo estipulação em contrario, ti- virias sérias e evitar perigos ou graves prc
carâ tudo providenciado, tudo prevenido. E juizos occorridos constantemente em <letri
dispensa.vel parece então o§ 1°, que permitte mento do credito publico e dos direitos reaes 
estipular que os fructos e rendimentos do de garantia. 
immovel, na sua totalidade SJjam percebidos O art. 956 dispõe: «O dono do immovel 
pelo credor sómente á conta de juros. pode constituir sobre elle outra hypotheca em 

Essa permissão me parece excusada, e su- favo,· do mesmo ou de outro credor, mediante 
perflua, bastando o texto do artigo modificado no Do titulo em 9.ue se declare, sob pena de nul
como proponho. Udade, não sd a importan.cia da divida ante-

ô Codigo deverá o menos possível descer-a. rior, como sua data e taa:a..dos juros». 
regras sim~l~smente_permíssiveis, ás que, n~o o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto é uma 
Eendo proh1b1das, sao naturalmente perm1t- violencia sem utilidade. 
tidas e, portanto, ficam semprd ao arbitrio 
das partes nas suas convenções. 

Ao art. 952 proponho que se accrescente 
o seguinte paragrapho: 

« Qualquer outro éredor podera pagar in
tegtalmente ao credor antichretico o debito 
do devedor commum para emtingufr a anti
clwese ». 

Esta regra se me afigura de grande alcance 
pratico pelas questões que a sua ausencia, no 
actual direito, tem provocado principalmente 
em relação aos bancos de credito real. A meu 
ver, sem fundamento, se tem enteudido, ao 
menos no meu Estado, que os bancos de cre
dito real, quando transformados em credores 
anticbreticos, teem o direito de manter a anti
chrese durante todo o prazo da di!ida, ou até 
que se paguem, com a faculdade de se re
cuzarem a receber a importancia. total da 
divida que um segundo credor hypothecario 
ou terceiros se proponham efücluar. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - .Não acho que 
seja_ uma violencia; ao contrario, é um prin
cipio de moralidade e bôa cautela. Vw
lencía não póde ser o exigir que se diga a 
verdade em beneficio de todos. 

Nôs, quando legislamos sobre materia tão 
delicada, tão importante, que affecta tão pro
fund'tmente o credito, pl'ivado e publico, 
vital ás sociedades civilizadas, devemos en
carar um pouco a pratica e considerar tam
bem os casos occurrentes, não confiando tudo 
na interpretação do Poder Juriiciario, que 
essa mesma pratica demonstra nem sempre 
ser boa e jurídica. 

Sei perfeitamente, estou de accordo com 
V. Ex. , que os princípios Rão immutaveís e 
que uma vez consagrados, u Poder Judiciaria 
tem obrigação restricta de inte-rpretal-os 
devidamente. Mas isto muitíssimas vezes 
não se dá; e, portanto, não é inconveniente · 
gravar na lei expressamente axiomas que 
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nella estão implícitos. Isso :feito com cri
~erio e parcimonia, em casos, <ioíno e::,te, im
portantes. 

A innovação que o art. 956 do projecto 
trouxe foi a creação da pena de nullidade á 
omissão· que na segunda hypothera o devedoF 
faça d,L exbtencia da primeira. Onde a 
violencia 1 Porque permittir que o devedor 
occulle, quabi sempre de ma fé, esse facto 
importante 1 · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não temos a 
i 'lScri pção 1 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Não ha du
vida que a inscripção é a publicidade e 
devia rNguardar o segundo credor ; mas a 
medida em questão virá augmentar aq_uella 
publicidade vantajosamente. 

Em mataria de hypotheca, essa violencia
si violencia for - se . justifica; é mais um 
esclarecimen~o. que encerra consequencias 
juridic 1s de relevante alcance pratico, como 
poderia demonstrar casuisticamente. 

o SR. ANDRADE FIGUlflRA. - Mas, desde 
que o primeiro credor não sotfre cousa al
guma, des·le que é pago de preferencia, 
porqne annullar-se a segunda, por falta 
desta declaração~ O devedor põde até ignore.r 
a quanto monta a hypotheca. · , 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - T ... mbem é 
outra violencia. 

o SR. ADOLPHO GORDO - Apoiado i é of
fender a liberdade de contracto. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Não o ffende a 
liberdade de contracto, porque o contracto 
da segunda hypotheca. está naturalmente 
restricto pelo primeiro ; não se póde desligar 
do primeiro, pois que só recahirá sobre as 
SOBRAS que houver daquelle. . 

O primeiro credor hypotherario, que ad
quire uma garantia pela suâ escriptura, t~m 
o direito de exigir que aquellas garantias 
se consumam e sejam exequiveis no tempo 
e uo espaço, precisamente de accordo com o 
contracto. E até já ha opinião, publicada 
em livro, sustentando que o segundo credor 
hypothecario póde excutir o immovel mesmo 
que vencida não esteja a primeira bypotheca, 
o qne sem duvida trará grandes prPjuizos e 
graves inconvenientes, maximé para os con
tractos a longos . prazos dos bancos de cre-
dito real. · 

UMA voz - Ha essa opinião 1 t 
o SR. AZEVEDO MARQUES - E' do livro do 

Sr. Dr. Didimo da Veig11, que eu tive a 
honra de combater em artigo na Re'Vista de 
Jurisprudencia, vol. Vll, pag. 97. De modo 
que, segundo tal interpretação, o primeiro 

O SR. AzEvimo MARQUES - O raciocinio de credor, que deu o seu capital a prazo de 
V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Andrade Figueira), 20 annos, supponhamos, porque assim lhe 
á primeira vfata, é seductor e teria mt-smo convinha, vê o seu crerlito vencido em um 

. toua proc~dencia si se trata~se de todas as .ou dous annos, si assim convier ao segundo 
· hypolhecas, mesmo as não inscriptas. Mas credor de prazo menor! E isto não ·será 

eu vou propor emenda ao artigo esclare- ·offender a liberdade de l'Ontractar do pri
. cendo ainda mais que a divida anterior a meiro credor 1 ! 
declarar deverá estar inscrípta.. o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas elles 

Desde que seja m1lla a segunda hypotheca, não estão inhibidos de convencionar o que 
si não foe declarada a existencia da primeira convier. Os bancos de credito real pre
ins~ripta,. como é p~nsamento do. projecto, veem essa hypothese. 
se~~ do mt()resse nao só do devedor .como O SR AZEVEDO MARQUES _ Não ha· :du-
prmc'palmenfo do segundo credor fazer a . • 
declaração; e a_ssim ambos procurarão veri- vida. . . . t d b 
ficar (e isso será facil deante do registro), si Eu mes~o, r_edigmdo escr1p uras e a ~po
ha anterior bypotl.Jeca inscripta. E' um tbecas, nao dispen_so clausul~3 quE: . c:1u
esclarecimento mai~, que constitua até ·um tele':11. Ma~, o m_a1s que se pode eug:1r '!ªª 
motivo de advertencia do segundo credor escr1pturas e.c~ms1derar vencida ~ pr1me1r.a 
para interessar-se na verificação do coo- byp<?theca e e Just_amel!te contra isso que eu 
tracto anterior cuja inscripção já tem creado deseJo. uma prov1denc1a. legal. E, ~ado um 

· · · • · d esquec1m~nto da par·te, o que é mmto com-
direitos ao pr1!11e1ro cre or_ co~tra: os ~r- nium principalmente no interior dos Estados, 
c~1ros. . Poderia ~u exemphfica1, s1 o tempo onde não ha muitas vezes advogados bas. 
na.o urgisse, com mnum~ros ca~os para ~e- tante zelosos convém que a lei providencie 
~o?strar a convemencia pratica do . prm- nest sentidd 
c1p10, que - em todo caso - tem mais de e . • , 
bom do que de máo, não só para os credores O SR. ANDRADE. FIGUEIRA dá outro aparte. 
como para os proprios devedores. o SR. AZEVsEDo MARQUES - Eu já. dis;e 

O art. 957 determina que : « Na hy- que em mataria de codigo não devia.mos ser 
potheca posterior não pôde ser estipulado prazo casuisticos ; mas esta questão é importan
que termine antes do vencimento da anterior». tissima ; atl'ecta o credito particular e o cre".' 

Isto é altamente conveniente. dito publico: 
~- ~ 

I 
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O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Conheço muito 
esta matería; fui durante sete annos ad vo
gado de um bal)co. 

9 -~R. AZEVEDO MARQUES - ...Respeito as 
opm1oes rle V. Ex. ; mas tambem sou ad
vogad? ha lO . 011 12 3:nnos, e fui juiz cinco 
ou s01s annos na mais movimentaLla zona 
do Estado de S Paulo, .onde a lavoura tem 
toda .ª sua forç3:. onde as hypotber.as de 
propi:~edadeH agncubs succedem-se, e tive 
occa,iao_·de obsdrvar muitas questões destas, 
na pra t1ca .. 

O art. 960, mui~o a meu pezar, não póde 
merecer o meu ap010. 

Diz este artigo : Q11.alque1· que seja o 
prazo e~tip11fndo n~ contracto da hypotheca, 
o de'Verlor pode remil-a passados seis annos. 
contados da data do contracto. » · 

o SR . ANDRADE FIGUEIRA .:._Isto não póde 
ser.; de;itroe o credito real todo pela base. 

O SR. AzEvmDo MARQUES - E vem avnullar 
a convenção das partes. _ · 
. Acho inrlispe~savel a suppr~ssão desse ar

tigo ; tanto mais que, qu8nrlo as partes quei 
ram estabelecer esta medida contractam-n'a , . ' escrevem-n"' na ernriptura. 

Agor~, Sr. ·PrPsidente, entro muito per
funclorrnme_nte num assumpto que reputo 
da_ll1;~X1ma l~portancia, sobre O qualja tenho 
op1mao P1;1blwada, num parecer deste anno, 
de qu~ f~1 relator . e que foi assignarlo_ pela 
Comm1ssao de Justiça e presente a Gamara. 

Pen~o que o Congresso Nacional tem com
petencia constitucional para legislar sobre 
alguma, cousa de proce~so bypothecario. 

o SR. ALFRED:J PINTO-Apoiado. 
o SR. AZEVEDO MARQUES - Pén~o que não 

se trata propriamente de formulas proces
suae~ quando se estabelece o processo da ex
cussa~ ctos immoveis h ypotbecados. E nesta 
mater1a o processo acha-se tão indissoluvel
mente ligado ao direito, que impossível será 
se pata! · os. 

_Já eu disseº? referido p~recer (tambem pu
blicado na Revista de Jurisprudencia, Vol. 12º 
p3:g .. 199) que as formul as processuaes at
tr1~1mdas á competencia dos Estadc,s são 
u!11camente o re'Vestimento, a parte de expe
d~ente material do movimento . dos feitos e 
na~ tudo que possa influir no fundo das re
laço~ de direito ou nas soluções procuractas 
em JUlZO. 

Parti~do desta premissa, muito interes
sante e importante, acho de toda a conve
niencia pratica, mesmo para a un iformisação 
do nosso codigo hypothecario. porque esta 
ma~eria só por si constitue a~sumpto de um 
cod1go, que estabeleçamos no Codigo Civil, 
para regular em todo o paiz, a~ regras do 
processo. 

Parece-me muito acceitavel tudo que · a · 
legislnção actual tem estabelecido a respeito, 
modificada em alg;ms pontos como, por exem
plo, quanto ao co_nflicto que existe . entre. os 
"rts. 15 e 19 do decreto de 19 de janeiro 
ele 1890.. . . 

Modificados alguns inconvenientes da le
gislação actual, tudo mais póde ser adm.ittido. 
Entreta_nto, quando a Commissã.o não entenda 
assim, isto é, que tudo aquillo deva rnr 
transplantado para o Cod.igo, ao menos alguns 
princípios devem ficar estabelecidos e entre 
elles proponho que, como disposição geral, 
na secção primeirn, depois do art. 970, se 
accrescentem os seguintes artigos : . 

« Art. Si os bens hypothecados não 
encontrarem na 1" praça lanço superior á 
avaliáção, irão à 2• praça, oito dias depois da 
anterior e dispensados os prégões, com abati
mento de 10 "/0 ; si nesta não encontrarem 
preço superior à ultim·a avaliação, freio a 3" 
praça e nesta sereia 'Vendidos em· leilão pelo 
maio_r preço que fôr offereâdo. Ao exequente, 
em qualquer das pl'aça.s, fica salvo o . direito 
de lançar ou ~e requerer adjudicação dos 
'l?'/°esmos bens. Nestes ultimas casos a arrema
tação oii adjudicação em favor do exe11aente 
i17'!portarão quitação da divida. » 

Ora, Sr. Presidente, isso é reproducção da 
lei actual, da lei de 1890, com pequena mo
dificação de !6rma e com a innovação ... 

0 SR, ANDRADE FIFUEIRA - Ja era da lei 
de 1885. · 

o SR. AZEVEDO MARQUES - ... de im
portar em quitação da divida a arrematação 
ou a adjudicação em t'avor do credor, quando 
espontaneamente por elle promovidas. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto não ; é 
violencia, é confiscação. 

O SR. AZEVEDO °MARQOES - Eu, Sr. Pre
sidente, como V. Ex. sabe, bati me este anno 
contra a adjudicação forçada na Camara. 

Acho que em materia byp_othecaria toda 
garantia ao credor seria pouca para o desen
volvimento elo credito real. 

O interesse do devedor é ofürecer a ma• 
xima garantia, para encontrar capital; mas, 
sem contrariar este principio e sem transigir, 
penso q uo não ha violencia na innovação, 
que o projecto propõe, da quita~ão pela ad
judicação, nem no meu addendo, que inclua 
·a arrematação. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA- E' adjudicação 
forçada. 

O SR. AZEVEDO MARQUES - Eu não quero 
adjudicação forçada. Ella depende da von-
tade do credor . · 

Si a l.ei estabelecesse como regra absoluta 
e obrigatoria que em todos os casos os cre
dores hypo.thecarios fossem obrigados a re-



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 283, 

ceber o immovel ou arrematai-o na falta de 
licitantes, então haveria a violencia de que 
falia o Sr. Andrade Figueira ; mas, uma vez 
que ella apenas faculta esta arrematação ou 
adjudicação, a violencia desapparece. E' de-
pendente da conveniencia do credor. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Ou porque 
não tem outro remedio. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Além disto, 
precisamos reflectir numa cousa: é que, si 
por um lado devemos rfar todas as garantias 
ao credor, por outro lado não devemos abusar 
dessas garantias para que elle proprio não 
fücilite os seus capitaes, sem precaver-se. 
(Apartes.) 

A lei actual é boa, mas póde ser melho
rada. 

muito conveniente e garantidor para o cre• 
dor: 

< E' licito não sõ ao executado, mas tambem 
ao seu conjuge, asvendentes e descendentes re• 
mir ou dar lançador a todos ou alguns. dos 
bens _penhorados até a assignatura do auto de 
arrematação, sem necessidade de citação pre
via do exequente. Para isso é _preciso que otfe
reçam preço igual ao da avaliação na _pri
meira praça, ou ao maior que for offerecido 
nas outras. » . · 

Acho que esta disposição deve ficar ex• 
~~M~ili~. -

Estabeleço tambem qll'tl a excussão do mo
vei hyµothecado S<>ja sempre por acção 
executiva, pa.ra evitar o inconveniente de 
estarem os Estados a detPrminar fórmas dif
feren tes de processo de excussão de immovel, 

o SB.. ANDRADE FIGUEIRA - Reforme-se 
Poder Judiciario, mas não a lei. 

o SR. ALFRIDDO PINTO dá um aparte. 

0 adaptando uns a summaria, outros a ordi
naria, outros a executiva. Ach,1 que é uma 
mediria de cautela estabelecer esba disposi
ção no Codigo. 

o SR. AZEVEDO MARQUES -Parece-me, Sr. 
Presidente, que, si a lei consignasse esta 
medida, os credores teriam mais cautela no 
emprego do seu capital. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não dariam 
tanto dinheiro, não haveria o· credito. Si é 
isto que V. Ex. ·quer ... 

o SR. AZEVEDO MARQUES-Quero um meio 
termo razoavel. Sou defensor da liberdade 
nest9 assumpto e acho que toda garantia é 
pouca. Tenho discursos neste.sentido, em que 
sou radical (Apartes.) Estou apenas conci
liando interesses e melhorando a situação do 
devedor, sem prejuizo do credor. 

Penso que com esta disposição vamos avi
sar o prestamista· e advertir o -credor, para 
que sejam mois cautelosos em seus empresti
mos e qu·e antes de fazei-os reflictam nas vi
cissitudes por que podem passar· a o:lferta e 
a procura. ' 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA dã. um aparte. 
o SR. AZEVEDO MARQUESS - Mas, si a dif

ferença for tanta, é justo que tambem oca
pital de cert-, modo fique sujeito a essas vi
cissitudes. 

O SR. AooLPHo GoRDo-Ha ahi dous con
tractos, e não se póde sujeitar o contracto 
principal ao accessorio. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Acho que a 
medida proposta não a:lfecta o credito real. 
Si tivesse caracter retroactivo, bem. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Isto seria en
tão um segundo roubo. 

Em todo · caso, si prevalecer a theoria do 
actual direito, até fico mais satisfeito. 

A outra minha emenda mantém um outro 
artigo da legislação actual, que me parece 

Estabeleço mais o seguinte : que os editaes 
para a venila, em 'hasta pubJica-, dos immo
veis hypothecados, não sejam lavrados, sob 
pena de nullirlade, sem que sejam intimados, 
pelos meios legaes, os credores por hypothe
cas anteriormente inscriptas, si já não o ti
verem sido ou si não houverem comparecido 
á acção espontaneamente. 
. Parece-me que a regra vem satisfazer uma 

necessiilade. /Apartes.) . 
. Só porque se ta.lia em edital, já parece que 

é mataria processual ! 
Sr. Presidente, desile que a arrematação 

extingue a hypotheca, é preciso cercar as lly
pothecas anteriores de todas as cautt-las que 
possam evitar essa extincção de um direito 
real tão importante. 

E' sabido que muitos immoveis hypothe
cados teem &ido arrematados em praça, em 
acções propostas até por credores chirogra• 
pharios, sem sciencia. do primeiro creJor hy
pothecario, porque as publicações dos editaes 
foram feitas no Diario Olfi.cial, nos ~Estados 
em que elle existe. 

E sabemos que taes publicações são pouco 
efficazes. (Apoiados.) 

Portanto, é uma necessidade a intimação 
pelos me.ios legaes : pessoalmente, si o deve
dor estiver presente ; com hora certa, si elle 
se occultar, ou por editaes, si elle estiver 
ausente. 

E' uma medida acertada, para evitar per
turbações na marcha do processo e toda em 
beneficio do credito. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - E' uma diffl
culdade_. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Maior difflcul
dade, maior damno é extinguir-se a hypc;,• 
theca sem sciencia do credor. 

. 1 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA dã. outro aparte. 
o SR. AZEVEDO MARQUES - V. Ex. então 

nã.o me comprehendeu. . 
Nada deixo para o arrematante fazer ; é 

o exe1uente, chirographario ou não ; emfim, 
para penhorar. 

Pm.' isto, fallei em editaes para a arrema
tação e n?io em inicio da acção ; fallei em edi
taes, porque estes só apparecem depois da pe
nhora. 

Portanto, feita a penhora em immovel by
pothecario, devidamente inscripto ; havendo, 
pois, a publicidade, não se devendo ignorar 
esse onus, o exequente é obrigado a mandar 
intimar o titular desse direito real. 

o ·Sa. ANDRADE FIGUEIRA -Não ha neces
sidade. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - E' necessario, 
é sobretudo muito conveniente. 

Estou argumentando com a maior boa fé e 
diante de factos que conheço • . 

A minha emenda propõe a suppressão 
desse artigo. 

O projecto volta ao systema das hypothe-
cas legaes geraes. . 

Q SR. ANDRADE FIGUEIRA-E, nes,e p1,nto, 
muito bem. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Eu acho mno. 
Ja é uma conquista do nosso direito a ex
tincção das hypothecas geraes, que vinham 
trazer graves perturbações na vir1a eco· 
nomica do paiz. 

A especialisação é o idéal, neste assum pto ; ' 
satisfaz a todas as exigenciás, a todas as con, 
veniencias e, uma vez que mnndamos espe
cic1lisar as bypothecas conveocionaes, é me
lhor guardar o systema do decreto de 1890. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA -- Sacrifica os 
direitos da familia completamente. 

o SR. AZEVEDO MARQUES-Eram estas as 
considerrções que eu tinha hoje a fazer. 

(Muito bem ; muito bem.) Jã. disse a V. Ex. que conheço innumeros 
·casos de arrematação de · immoveis nestas 
condições, sem sciencia do credor hypothe- O Sr. Adolpho Gordo diz que o 
cario. projecto, depois de determinar os diversos 

casos em que é exigível uma divid,L g-aran
O -SR. ANDRADE FIGUEiRA - O preço é de- tida com !')enhor, antíchrese ou bypotbcca, 

positado. · apezar de não se achar esgotado o prazo 
o SR. AZEVtJDO MARQUES - Mas essa estipulado no contracto para o seu venci

medida é illusoria e póde não convir ao cre- mento, incluindo entre esses casos o de sof
dor bypothecario re.ceber antes do tempo con- frer a cousa deterioração ou depreciação que 
tractado para o vencimento. torne insufflciente a garantia e o devedor 

Supponha v. Ex. que a divida não estâ. não quizer retbrçal-a, dispõe no art. 900 o 
vencida. seguinte: 

« Si a cousa estiver segura,· o va·lor da 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só si o cre· indemnisaçãó pelo sinistro tica subrogado do 

dor hypothecario estiver dormindo ou morto, onus real da divida, quando não applicado 
e depois, V. Ex. sabe que dormientibus non á reconstrucçãn ou reparações. Em tal caso 0 
succurrit jus. d devedor só o _poderâ levantar prestan o cauçcio 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Conheço casos idonea.» . 
de credores bem vigilant1JS que não sabem Destruído, em virtude de sinistro, um 
que o immovel que lhe estava bypothecado predio hypothecado em garantia de -uma 
está sendo executado por outros. divida, si esse pre<lio estiver seguro, a com-

o SR. ANDRA.DE FIGUEIRA-Deve ter pro- panhia de seguros tem o direito ou de re-
curadores presentes. · construil-o, ou de reparai-o, ou de pagar o 

valor da indemnisa.ção. o SR. AZEVli:DO MARQUE~-Mas então, si 
devem ter o onus de constituir procuradores, 
é mais justo que os exequentes d9 immovel 
bypotbecado tenham o pequeno ónus do 
aviso de promover a citação. 

Finalmente, Sr. Presidente, para não 
abusar mais da attenção da Commissão (não 
apoiado), apresento uma emenda, propondo a 
suppressão do art. 974 do projecto, que 1!iz: 
« As hypotbecas de que trata o art. 971, 
ns. la 7, emquanto não forem especialisatlas 
comprehendem todos os immoveis rlo respon
savel existéntes desde o começo da sua re
sponsabilidade e os que adquirir até á espe
cialisação . » 

Si optar por este pagamento, a· respectiv.\ 
importancia deve ser recebida - não pelo 
devedor, mas pelo credor. 

Si em tal caso reputa-se vencida e exigi vel _ 
a divida, por estar destruída a cousa- uada 
em sua garantia, é evidente que o devedor 
não deve receber aquella importancia, preste 
ou não caução . · 

Deve o credor esperar que se vença o 
prazo estipulado no contracto de mutuo i · 

Si fez o emprestimo com a garantia hypo· 
thecaria, si foi essa a convenção que fez com 
o seu devedor, desapparecida aq uella gaa 
rantia não póde ser obrigado a esperar 
aquelle psazo, tendo o seu credito outra ga-



CODIGO. CIVIL BRAZILEIRO 285 

rantia, que não a convencionada, tanto mais arrematante, mesmo por esta quantia, por 
quanto é certo que os juízes commettem gl'a· que deverá o· cl'edor dar quitação ao seu de· 
ves abusos na acceitação de cauçõas. vedor, si esse immovel lhe fôr adjudica lo 

O 8R. ANDRADE FIGUEIRA. - M,lS a divida por essa quantia i ! 
não se deverá considerar vencida, si, além Quando uma divi,!a é garantida por um 

. do predio destruido, outros tiverem sido penhor ou hypotheca realizam-se dous con-
dados em garantia da II esma divida. tractos: um principal-o do mutuo, e o outro 

accessorio-o da garantia. Acceitando a atl-
0 ~R. ADOLPHO GORDO--;- Não, Si aquelle judicação - O que já é contrario ao rnu Jn

pretlio estivei' segul'O e não se tornar assiru teresse - deve receber a cousa pelo preço 
insufflciente a garantia; mas, mesmo neste -:iue tiver e não pela importancia da d-ivida, 
caso, o valor ria indemnisação deve ser re- em todo e ·qualquer caso. 

- cebido pelo credor, por conta da divida, .e O orador faz varias considerações para de-
não pelo devedol'. monstrar : l º, que-aquella disposição póde 

Parece, em comequenéia, ao orador, que abrir uma porta bem larga a graves abusos ;, 
deve ser supprimida a, ultima parte do ar- 2', que é contraria á expansão elo cre.lito. 
ligo, e nesse S'lutido formulou uma emenda, Examina em seguida uma em.anda, que 

.que remette á Mesa. acaba de ser li.la pelo Sr. Azevedo Marques, 
Continuando, diz que o art. 905 dispõe o a qu.il, além de reproduzir aquella disposi-

seguinte: ção do projecto, encerra. outra disposição de 
« Quando, excutido o penhor ou a hypo- · natureza processual. · · · 

theca, o prodricto não bastar para o _pa.ga- Depoi~ de definir o que seja direito mate- -
menta da divida e despezas judiciaes, conti- rial e o que seja direito formal, diz que as 
nuará o devedor obrigado pelo restante, disposições dessa emenda rela.tivas ao nu
salvo _si o credor pedir adjudic 1ção. . mero d t3praças, aos interva!Ios que entre ellas 

Em.outros termos: si a cousa fôr arl'ema- devem ser guarJadas, aos abatimentos que 
tadtt j)or terceiro e o producto da arrema- devem ser feitos, ás dispensas de prégões, 
'taçã•> não bastar para o p.1gameuto da divida etc., sã-, evidentemente de processo, e não 
e · de$pezas judiciae~, continuará o devedor compete ao Congresso Nacional legisl"ar 
obri!;!ado pessoàlrneote pelo restante, mas sobre direito forinal. A Cornmissãu estafa
terá plena quitação, si fôr adjudicada ao zendo um projecto de lei ordinaria, e não um 
proprio credor, embora pur preço muito in- projecto de reforma da Coni,tituição. 
ferior á importancia da divida. En teude o orador que devem ~er suppri-

Esta ultima rlis_posição consagra uma vio- midas as ultimas p~lavras do ar-t. 905, e 
Jencia. é contraria aos principios de direito nesse sentido formulou uma emenda. 
e á expansão do credito. A cousa dada .em Proseguindo, diz q_ue as disposições rel.1-
penhor ou hypotheea póde mudar de valor, tivas á antichre~e são obàcuras e incom-
para mais ou pira menos, _entre a data .do pletas. _ _ _ 
contracto e a de sua execução. Pergunta ao illustrado autor do projecto : 

Os títulos de uma, companhia, c9tados na no caso de achar-se o immovel hypothecado 
data do contrato por um certo preço, podem em garantia de mais de uma divida, póde o 
na data ·da execução valer muit) menos, em devedor dal-o em antichrese ao primeiro cre
virtude de factos que te1iham d1m'i_nuido ef- dor, independentemente de annuen0ia · dos 
fectivamente o activo da mesma companhia. demais credores hypothecarios? 

Si esses titulas forem adjudicarlos ao cre- E' o que se deduz a contrario sen,u_ da 
dor pelo preço que tiv:erem no acto da adju· disposição da l • part3 do art. 952, e si é 
dicação, inferi.or á importancia da divida, esse efl:'ectivamente o pensamento do pro
porque ç!everá s,·r elle obrigado a l).ar quita- jecto, está de accordo com os bons princípios 
ção plena ào seu devedor, e quando poderá do direito, como o d,,monstra. Como, porem, 
ter este outros bens i o projecto é obscm•o e póde dar lagar a 

E qual o interes,e de ordem publica ou muitas duvidas, formulou uma emenda addi
princ1pio de úir-eito qne j.ustitica a.quella dis- tiva it respeito. 
tincção feita pelo proj~cto, e pela qual não Pergunta tambem ao illustrado relator : 
terá o devedor _quitação, si os títulos forem o projecto, referinlo-se apenas á anti
adquiri.tos por terceiros ? ! chrese convencional, prohibe, por isso 

Os predios agrícolas e sobretudo as fazen- mesmo, que as sociedades de cr-edito real cau
das de cultura de (',afo diminuíram couside- tinuem a ter a facul<lade de converter a pe
rà. velmen te de valor nos ultimc1s tempos. nhora ou o sequestro da cousa. hypotb.ecada 

Si uma faz,mda com o valor de 20J:000$ em antichrese ? 
na época do contracto, hypothecada para Depois da respostado ralator, de qúe o pro
_garautir uma divida de 150:UO0$, valer hoje jecto extingue essa faculJar\e, o.orador faz 
apenas 50 · 000$, e si em praça uão encontr,Lr varias consideraçõtJS com o intuito de de• 
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monstrar que a emenda do Sr. Azevedo Mar
ques, dando a qualquer credor o direito de 
pagar a divida que determinou a antichrese, 
(l{Jn:sulta intere~ses de ordem elevad&, e cita 
p:mves abusos commettidos pelo Banco de 
Credito Real de S. Paulo. 

Q11ando um devedor desse banco t ·im 
outras-dividas e quer evitar a execução, 
cons3gue que o banco requeira antichrese, e 

· que o conserve na püsse do immovel. 
E, quaesquer que sejam as rendas do im

movel, é impossível aos demais credores con-. 
seguir a cesisação da antichrese. _ 

O banco até se recusa a receber delles a 
. iriíportancia integral do seu credito ! 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA da um longo 
aparte. 

o SR. ADOLPHO GORDO - DiEse o nobre 
jurisconsulto que o honrou com um apart:i 
que, si es~es tactos se teem dado, é porque os 
juizes de S. Paulo não teem cumprido o seu 
dever, applícando a lei. · 

Mil.!! na.o _será da maior con venie'ncia que a 
lei. !JOr uma dispusiçâo clara e precisa, evite 
esses abusos i 

Em seguida o orador impugna a disposição 
do art. 957, que dispõe que « á hypotheca 
p"ostei·ior r,ão póde ser estipulado pr.tzo que 
tern,ine antes do vencimento da anterior ». 

I!.' uma restricçiio á liberdade de contra
ctos, surnmameme inconvenitmte. 

To os quantos tiverem feito uma b_ypo
thcca a Jongo prazo de 10, 15, 2eJ ou 30 
annos, rlifficilmente encontrarão quem lhes 
faça qualquet· outro emprestuno llypotbe
car1O, embora os ~eus bens tenham grande 
valor. ~-

D,z,se ,- como justific;wão desse dispositivo 
- qne o primeiro credor deve ser obrigado, 
em virtuüe Lia execução promovida pelo se
gundo, a receber à importancia do seu cre
dito antes de vencido o prazo do contracto; 
mas o primeiro credor pótle prever esse catiO 
no seu contracto, e estabelecer as clausulas 
que entender convementes a bem de seus in
teresses. 

O que o segundo credor bypotbecario não 
deve é promover o executivo llypottlecario 
antes de notificar judicialme11te o primeiro. 

O orador sustenta com amplas consi tera
ções as emend;;:s que rormuluu, relativas 
aos arts. 957 e ll59. (Muito bem; miiito bem.) 

O Sr. ~:[. F. Oorreia - Vou oc
cupar-me ligtiramente com o penhor agri
cola, a1·t. 725. 

O nobre relator propõe uma emenda 
quanto -ao prazo da sua duração, e a just1t1ca 
com« a gravidade da cristi economica que o 
paiz está ·atravessando». A crise é ma.oi-

. !esta e tudo quanto concorrer para removei-a 

ou minoral-a não póde deixar de ter a minha 
approvação. 

A quem assim pensa occorre uma obser
vação, que deve Jimitar-se a externar: a de 
que considera exr.es,iva, e portanto menos 
accommodada á solução da crise, a quantia 
mensal de quatro mil contos, pedida ao im- . 
posto para ser incinerada, por mais recom
mendavel qüe possa ser o fim a que se visa. 

Pelo que tenho dito vê-se que e~toli de 
accôrdo com o illustre r elator na sua emenda 
ao art. 725, assim concebida: 

« O penhor agrícola poderá ser estipulado 
pelo prazo de um a tres annos.» 

A principal industria do Paraná é a da 
berva matte. A arvore este anno decepada 
·necessita de repouso. Só tres annos depois 
póde ser explorada. Seufo assim, o prazo 
maximo dado para o penhor agricola póde 
ser iosufficiente. Eis a justificação da . 
emenda, que apresentei, ad,titando a do re
lator, que o prazo posse., mediante accordo 
das partes, ser prorogado por seis mezes. 

O art. 998 estabelece : 
« As estradas de ferro construidas em terri

torio nacional só poderão ser hypotheca.das 
mediante prévia autorisação do Governo da 
Umão, ou do Estado a quem competir o di
rei t,o de conceder a respectiva coustrucção. » 

Em seu parecer diz o nobre relator: 
« A illustrtida Commissão da Faculdade 

Livre de Direi to 01fe1•eceu uma observação 
.em relação a este artigo. Estamos de accordo 
com o douto parecer da Commissão, não 
comprehendendo a _ necessidade da prévia 
autorbação, que é uma limitação do direito 
de propriedade, da · via ferrea, quer esta 
esteja em poder do seu primitivo dono, quer 
em mão dos credores bypothecarios que por 
qualquer·- motivo tenham excutido o im-
1uovel.» 

Não julgo que seja de tão pouca monta 
esta questão assim resolvida. _ A concessão 
Je estradas de ferro é dependente de um 
acto do .Governo da União ou do do Estado; e 
a este acto devem ligar-se consequencias, uma 
das quaes é a que entende com a r espectiva 
administração,porque não se fazem e.oncessões 
desta natur-eza sinão em vista do interesse 
publico e <1ttenta i'loneidade dos concessio
oarios, idoneidade que o Governo nunca 
deve perder de vista. A mudança de adminis
tração não é questão inditt'erente. 
· Por isso, Sr. Presidente, si eu tivesse 
voto, dal-o-hia para ser mantido o artigo do 
Projecto. -

O Sr . .Andrade Figueira (*) -
A parte do proj Jcto em discussão comprehende 

(·) Este discurso não foi 1•evisto pelo orador. 
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os direitos reaes de garantia e. portanto, o 
Senhor·, a bypotheca; a antichre~e e o re
sistro predial relativo a estes direitos. 

A primeira observação que ao ?r11;r.lor 
occorre é quanto ao numero desses d1re1tos 
reaes. 

Por nma observação, aqui feita hontem, 
suggeriu-se a idéa. de eliminar a antichrese 
da lista destes direitos. 

Concor,laria com a idéa, si com a eliminação 
da palavra se elimína~se a cóusa; mas in
felizmente isto não póde acontecer ; ou se 
considere a antichrese como contracto prin
cipal, ou .como mortalidade do penhor e da 
hypotheca, é em todo o caso um contracto 
que tem as suas regras e é um instituto que 
obedece a requisitos especaes. , . 

A .legislação bypothec,1ria actual não a 
consagrou como coutracto principal, é ver
dade, e a confundiu com a bypotheca como 
modalidade desta ; mas é porque a lei hypo
tbecaria obedeceu ao principio de regular 
o regímen · bypotliecario como iostituição de 
credito ; o rnu fim era desenvolver o cre
dito, e ahi bastava que a _antichrese en
trasse como modalidade do contracto de 
bypotheca . . 

Todavia, não desconhece a indole da an
tichrese e assim foi que, nesse regulamento, 
expedido para a execução da lei, o legis
larlor determinou que a hypotheca .poJia 
converter-se em antichr,1se, o que qner 
dizer que eram dous cont ractos indifferentes, 
considerado um como modalidade rlo outro. 

O assumpto é vastbsimo . ~ a:ffdcta in
tenções de summa im·portancia. não só do 
crelíto, como das relações de fomiha. 

Não póde deixar de louvar a boa disposição 
do proJecto, em dai• um passo atrás, par,i a 
lei de 26 de setembro de 1864, restabelecenrlo 
as bypotheca8 legaes, consagradas por aq uella 
lei para proteger o direito de familia. 

O projecto, nessa parte, merece seus 
louvores, embora tenha de fazer mais de 
uma observação accessoria sobre esse in
completo restabelecimento da hypotheca 
legal. 

O projecto a outros respeitos deêcamba 
para os vicias da legislação hypothecaria. 

O ponto de vista do orador neste aSSJlmpto, 
· é manter o actual direito, que denominar-a 
intermediario. · . 

Nós, diz o orador, tínhamos a antiga Jag·is
lação bypothecaria, que herdámos de Por
tugal e que procurámos aperfeiçoar lenta
mente, até que o regulamento u~ 1846 
institui a o registro de hypothecas para as 
con vencionaes. 

No mais-subsistiu, quasi em sua plenitude, 
a legislação rortugueza , eNpecialmente o 
alvará de 20 de agosto de 1774, que era o 
(lSSento da materi11,. Mas a essa iegislação 

succedeu a reforma por aquella lei de 29 
de setembro de 1864, que lançou as bases do 
direito bypothecario. 

Essas bases sãu muito previdentes, não 
foram . experimentadas convenientemente e 
~ão ha _razão para alterar-lhes uma virgula 
s1quer. 

Denomina intermediaria esse direito, por-· 
que, vindo dep01s da legislação antiga, elle 
pouco durou, foi alterado por uma lei impru
dente, votada . em 1885, com.a d.ata de 15 de 
outubro. 

Teve a honra de combater, com toda a 
energia de que era capaz então, quasi todas 
as disposições dessa lei,· sendo que, a prin
cipal, e póde invocar a paternidade, é aquella 
disposição que acabou com a adjudicação 
forçada. 

Dessa, sim; teve a iniciativa, porque como 
advogado, que era entã,o rio Banco do Brazil, 
~entia os e.tfeitos da barbara adjudicação for-
~~. ' 

Era isto um objecto de exploração, que 
annullava to ta a id~a de credito. Devenores 
dolosos contrahiam hypothecas como meios 
de se desfaz,1rem de suas propriedarles, obri
gando o credor, não só a pagar-lhes a sua 
adjwticaçâo, mas a.ioda a rtlpôr aquillo que 
tinham recebido do seu credor. 

Porém, qunnto às outras disposições do 
projecto, as combateu com a maxima energ-ia 
e, infelizmente, vê muitas dellas restabele-
cidas no pruj ecto. . 

Vai passar, porém, á parte laudatoria do 
projectv. 
' Diz qne o ·projectn fez bem em restabelecer 

a legislação de 1864, qu1rnto a existencia da 
byIJOth_eca legal , porque, com e.tfeito, por 
mUtto mteresse que mereça, .e que não deve 
ser pequeno, o desenvolvimento do crerlito, 
ha Ulll interesse super10r a esse, que é o inter
esse da familia brazileira, é o interesse ria mu
i her casada, dos Or]Jhãos, do~ interdictos, da 
fazenda publica, dos offendidos pelo del1cto. 

lnt'elizmeute 0>sa legitilaçâo durou pouco. 
Etita legiblação garantia, tanto quanto pos,i
vel, o interesse do credito, primeiramente 
porque limitava as hypothecas legaesa casos 
muito esp.!ciaes ; segundo, advertindo a 
tocto.:3 os credores, ao c« pi tal, emfim, que ha
via onus sobre esses bens, i;~la mscr-1µção do · 
titulo constitutivo da bypotheca , embora a 
hypotheca valesse sem ,1 inscripção. · 

lnfdizmente, dizia e repete, etiSct legislàçã.o 
durou pouco, não chegou a ser expel'imen
tada, porque, vota.da tm 1864, posta em ex
ecução por decreto de 26 de abril de 1865, e 
entrando em vigor apenas em 1866, l!Ome
çou-se, por parte dos impacieotus, dos mcon
tent,weis, ouju uu111ero, como o d<ls estultos 
é iotinito em touas as éµol.las, não achando; 
na lei, os milagres que alia não podia. dar, 
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começou-se a lhe attribuir a tardança em Essa disposição é aquella pela qual a lei de 
desenvolver o credito publico, com as suas 1864 restringia os effeitos desta hypotheca 
disposições, e o resultado foi que, logo em se• . geral sobre certos bens não affectados por 
guirla, antes de entrar em plena execução, hypothecas especiaes. · 
antes de mostrar os beneticios ou. maleficio3 A excussão da hypo heca legal só poderia 
que podb. trazer á sociedade, surgiu uma re- afl'ectar os bens hypothecados, especialmente 
clamac;-ão para quanta extravagancià veio á quando o obrigado não tivesse outros bens 
imagin,,ção. . alguns que respondessem por essa bypolheca 

Então "veio essa serie de despropositos que legal. 
a lei de 1885 patrocinou, e que infelizmente O prvjecto, ~catando a irléa cardeal, 
entrou nos espíritos e hoje como que tende recuou diante das suas consequencius e 
a formar um direito commum. entrou numa serie de distincções que compli-

cam sem necessidade e até certo ponto 
Quer referir-se ao penhor agrícola, á adju- annullam o restabelecimento da hypotheca 

dicação do objecto hypothecado, á sua arre- legal. 
matação pelo preço dado em avaliação, á Assim foi que considerou a hypolheca le_;al 
disputa sobre a validade da hypotheca em em situação .diversa, com a prenotação, com 
concurso de credores e a outras disposições, inscripção, com a especialisação e, segundo o 
das quaes algumas foram restabelecidas pelo estado correspondente a estes tres pJriodos, 
proj,3cto e que terá de combater. · graduou direitos, tirou direitos, confe1iu cli-

vai, porém, ás bypothecas legaes, que o reitos e até fez saltar de uma situação para 
pro.'.ecto restabelece, e que competem áquelles outra. · 
mesmos a quem ficaram cum,µetindo pela lei Ou convém restabelecer este privilegio 
de 1864, segundo crê. e então deve ser com a amplitude que t inha 

Mas o projecto, até certo ponto, teve de pela lei de 1861, ou não convém restabelecer 
contemporisar com as opiniões reinantes, e então se deve manter a legislação actual, 
ai tarando as disposições relativas á legitimi- que não é boa. 
dade dessas hypothecas em varius pontos. Diz que não hr-sita restabeli'cer a lei de 

Assim füi que elle restabeleceu a prenota- 18õ4, com as disposições do projecto,' rlesde 
ção da hypotlleca legal ; asi!im foi que elie que este seja escoimado das distincções em 
mandou que estas hypotbecas fossem inseri- que entrou e que complicam uma situação 
ptas depois de prenotadan e especialisadas :'limples, o que comprometterá os interesses 
depois de inscriptas, cessando os seus efl'ei- que se pretende proteger. 
tos, desde que fossem inscriptas, para que só Quanto ao orador, o restabelecimento da 
olJrigassem quanto aos bens,· para que só hypotheca l~al ·é in,lispensavel, mesmo por
abrnngessem os bens que o devedor que a expansâ6 de credito, q_ue se esperava 
po~suia na occasião da inscripção, cessando da sua abolição, não se verificou. 
quando houvesse especialisação . Pótie afflrmar, como advogado que é, que, 
. A lei da 1864, é verdade, estabeleceu a depois de posta em execução a lei de 1885, 
prenotação, como um preparatorio para a fui que o credito desappareceu. 
inscripção e tambem pura a e3pecialisação, E' claro que com a abolição da hypc,the a 
que ella admittia. Mas, como tan'.o a inseri- legal muito elevem ter s~ll'rido os interesses 
pção como a ebpecialisação não eram obri- de todos aquelles a quem devia proteger e a 
gatorias, isto é, não eram condí.,:ões indispen- que allude O art. 971 do projecto. 
savels para que certas hypothecas legaes 
onert1ssem os bens do marido, dos tutores Mas, é evidente que o credito publil!o, a 
e dos curadores, não tinham a importanci:1 que a lei quíz favorecer, certamente nada 
que se vem a dar no projecto. teve a ganhar. 

De passagem, notará que o projecto pode- E' que esta questão de credito não é re-
ria bem ter prescindido da preootação, uma sol vida por textos de 1ei ; resolve-se mais por 
vez que consagra a inscripção obriga.toria.. consideraçõGs economicas : pelo estado da 
. Musa lei de 1364, para o orador, era mais sociedade, pelo desenvolvimento da riqueza 
previdente, porque, além de fazer preva- publica, pela expansão da actividai-le nacio
lecer a llypotheca le ;.çal, ainda admittia a na!, pela diminuição rlos impostos (apoiados), 
inscripção; ella a tornava geral sobre tolos us pela b·Ja administração da justiça, que üiflue 
bens presentes e futuros, resalvando, porém, muito neste assumpto (ap,iados) ; emfim, 
os interesses de terceiros, afl'tlct.i.do~ pela por uma serie ,la considerações que se preu
ampliação destas bypothecas, .com uma di~- dem á admiuisLração geral do Estado. (ilfuito 
posição capital que, por si só, era de natu- bem.) _ 
reza a fazer absolver a detenção do privile- As leis poiem auxiliar este desenrnlvi· 
gio dos menores favorecidos, dos incapazes, mento, podem . tirar obices que esse des3n
etc. volvimento possa ter na pratica ; mas não 
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podem substituir a acção desses elementos, 
não podem 11rear valore:3, etc. · 
. Collocada a questão nesse terreno, o re

stabelecimento da hypotheca legal não pre
judica em coisa alguma o credito publico ; 
pelo contrario: é um seu auxiliar. 

A lei de 186-i tinha admittido a hypotheca 
Ieg/\l com a inscripção, mas valendo sem 
ella. Veio o decreto de 1885 e estabeleceu 
que a hypotheca legal não solvia sem a in
S.Jripção e estabeleceu-se logo um prazo cur
tissimo, parece que de um anuo, para que 
essas hypothecas fossem inscriptas; não in
scriptas, não valiam contra t'3rceiros. 

Como esta inscripção não dependia dos 
interessados, era claro que não havia grande 
empenho em fazei-a; os funccionarios, a 
quem a lei de I8ô4, com penas severas incum
biu da inscripção, perderam até o interesse, 
descansaram, desde que se alterou o prazo; 
e, por esta e outras circumstancias, o resul
tado foi que pouaas iascripções se fizeram . 
. Veio, porém, o decreto de 16 de Janeiro de 
1,890 dar um teatemunho .que a lei de 1885 
não tinha produzido os seus effeitos ; deu-se 
então um -passo avante, estab3lecendo que as 
hypothecas legaes só podiam surtir effeito, 
$i fossem especialisadas; para. isto marcou-se 
um prazo irl'isorio, parece que de seis mezes. 

Ora, seis mezes, para. o interior do paiz, é 
vrazo insufficiente; muitas vezes eite pe
riodo de tempo é esgotado em viagens. 

O processo de especialisação nãó se faz em 
tocla _a parte; faz-se nas cabeças de comarcas, 
ou capitaes e ás vezes exige documentos, 
informações,avaliações; e, depois, só as via
gens, idas e vindas, muitas vezes absorvem 
os seis mezes e, para pessoas que natural
mente não estão muito apressadas, esta hy
potheca tem-se aunullado; muito poucas 
especialisações se teem feito. 

Quando encontra alguem do interior, co· 
nhecido no assumpto, pergunta si pJr lá isto 
se füz, e alguns lhe perguntam si ba isto. 

Uns apontam um ou outro exemplo. 
Aqui mesmo, onde ha milhores de hypo

thecas, que deviam estar especialisad.as, as 
especialisações são raras. 

Não quer dizer que não existam, mas sabe 
que a lei não tem sido executada e que os 
interesses dos menores, que ella quiz pro
teger, estão abandonados. 

Por isso dizia que é preciso voltar atrás, 
como em tacs casoSt aconselha a prudencia a 
todo homem sensato, ou ir para dbnte e es
tabelecer o reg1men hypotheca.rio con ven -
cional para as hypothecas legae3. 

Passa á parte em que o projecto esposou 
a doutrina perigosa do decreto de 1885, que 
teve a honra de comoater como representante 
da. nação. A idéa mais· funesta que viu 
naquella lei esposada. pelo decreto de 1890 e 

Vai. V . . 

pr->lo regulamento õe 2 de maio, que lhe Ileu 
execução, é esta immor.d, anli-ecooomica. 
e anti-jurídica instituição de dar-se a um 
objecto em penhor agrícola ou hypatheca 
um valor fixo que tem de servir de l)ase 
para a licitação e adjudicaçii.o ao credor. 

O projecto estabeleceu "já que estes con
tractos não possam existir sem esta avaliação, 
mandando que nas arr-ematai:;ões e adjudi
caçõas se tome por base o valor dado. 

Esta instituição é, nem mais nem menos, 
que a instituição muito odiosa de direito 
civil conhecida pelo nome ig-nominioso de 
lei corumissoria, que a Ordenação proscreveu 
em absoluto. _ 

Por toilas as tl1eorias politicas e economicas, 
entendeu o legislador que quem recorria ao 
credor para empenhar um objecto de sua 
propriedade não podia ser illudido por este 
com esta estipulação de que, Ei não pagasse a 
divida no <lia do vencimento, ficaria. o objecto 
pertencendo ao credor. Eis ahi a lei com
missoria. 

Este instituto, reproduzido no projecto é 
evidentemente contrario á moral, á razão 
do direito e á sã economia. politica. 

E' contrario á moral, porque não é ao 
homem necessitado, que recorre ao credito, 
que se ha de illudit· com a perspectiva tle que 
a sua. divida não será paga assim, e elle, 
obrigado pela contingencia, será facil em 
ceder á cobiç!.\ dJ credor. E' um contracto 
que faz o credor explorar a precisão. 

E' contrario á razão ele direito, porque 
não ha relação entre a divida e a sua ga
rantia. Uma divida pó1e ser grande e ter 
por garantia um objecto de pequeno valor. 

Foi pJr isto que, quando se tratou dos 
contractos dolosos, disse que não se tinha o 
8.ireito de r\)stringir a acção Pauliana unica
mente ao credor chirographario, porque 
muitas vezes o credor hypothecario recebia o 
que o devedor tinha na occasião; os bens 
podiam desvalorisar-se, o credor podia ter 
saldo a seu füvor e não podia usar da lei 
Pauliana. Pórle-se tambem dar o inverso, 
isto é, uma pequena divida ter em garantia 
bens de sobra. 

Que relação, pola, é esta. que se quer esta
beleder juridicamente entre a obrigação e a 
garantia pai•a se dizer que, l'>i a divida não 
fôr paga no veucimento, o objecto passará 
para o credor pelo preço de occasião, que 
pótle ser maior ou menor'? E' contrario ás 
conveniencias e á e~onomia. política, porque 
importa em. desconhecer a lei suprema dos 
val01•13s, que é a sua extrema variação. 
· Urna. fazenda póde ter grande valor na 

occasião <la hypotheca, ser estimada por este 
grande valor e posteriormente desvalorisar-se 
muito. _A hypothese inversa tambem póde 
dar-se, 

S7 
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Neste paiz, isto é muito commum ; as 
propriedades, mesmo pelo systema de cul
tura, não são destiuadas a voler por muito 
tempo. 

A cultura do café, por exemplo, esgota 
as terras, como já ao orador disse um la
vrador, e acredita, pois tam bem foi lavrador 
algum tempo. 
, Outrns culturas esgotam igualmente : não 
é só a do café. 

Não conhecemos a\nda, diz o orador, 
nem podemos praticar esses proces .'os agro
nomicos de paizes onde ha al:mndancia de 
capital, de conservar a fertilidade da terra 
por meio de adubos e irrigações, por esse 
processo praticaoo na Europa, onde existem 
regiões que produzem ha seculos. Mas, não 
temos, continúa o orador, nem poderemos 
ter tão cedo estes mell;loramentos com que 
sonham espíritos idealistas, porque emquanto 
ti vermos terras novas, havemos de ter cul
tura extensiva e não intensiva, porquanto, 
estragado um terreno é melhor abandonal-o 
e fazer novo estabelecimento em terra nova. 
Este processo da cultura intensiva é muito 
dispendioso e, emquanto as terras forem ba
ratas, como no Brazil, o proprietario achará 
mais fa.cil deslocar-se. 

No Estado do Rio de Janeiro, metade da 
sua populHção de agricultores emigrou para 
outros E~tado~, abandonando as fazendas 
gastas. Este é o systema actual e será ainda 
por muito tempo, emquanto houver terra 
nova. O mais é poesia, é especulacão. 

Dado este systema como fatal no paiz, 
como é que a lei bypothecaria, que é feita 
para contractos de longa duração, póde dizer: 
« O valor que Vmcês. dão a esse objecto 
hypothecauo· ha de perdurar durante 10 e 
20 annos e será a bise da arrematação e da 
atljudicação ao credor» I 

Isso é a idéa mais contraria ao credito. 
Isto é restabelecer a adjudicação forcada, por 
meio indirecto e capcioso. Indirecto, porque 
colloca o credor na necessidade de receber 
esta propriedade, valha o que valer, pelo 
preço em que a estimou; capcioso, porque o 
credor fez o contracto, .deu o seu dinheiro 
contando ser pago pelo devedor e, por isso, 
espera; não tem lugilr o pagamento e o 
credor vai ser forçado a receber essa pro
prie,!ade, por arrematação ou adjudicação, 
por um preço que está longe de corresponder 
ao valor real da propriedade, mas sim ao 
valor do seu credito. 

Além de tudo, a lei é contraria ao inter
esse publico, porque desinteressa o proprie
tario de melhorar o seu estabelecimento e 
isto é um effeito não só immoral como con
trario á riqueza publica. 

Si elle hypotheca uma fazenda, com a 
q uai póde d is pender esfor~os para a suá bel-

leza, desd_e que esta hyp'Othecada, verificada 
esta disposição do projecto, não tem interesso 
algum, retira-se para ir fazer outro estabele
cimento livre de todo e qualquer onus. 

Esta lei é inconveniente, jmmoral e anti
juridica. 

Outra disposição da lei de i885, que vê 
aqui patrocinada pelo projecto é aquella que 
se refere ao penhor agrícola. 
_ Isto foi_ uma invenção; pódc dizer, porque 

esteve aqui no meio desta lufa de interesses 
dos commissarios de café do Rio de Janeiro, 
nesta luta em favor dos seus interesses 
contra os dos bancos, e, sobretuto, contra os 
dos lavradores. Os lavradores, ingenuos 
como costumam s,_er os homens do interior 
do paiz, acceitaram isso e com m,iis de um 
teve discussão, porqúe viam o orador atacár 
muito a idéa, não entendiam a causa e 
diziam que o orador estava atacando uma 
cousa que lhes seria muito favora.vel. A todos 
respondia: « Não fallem nisso; isso é a cadêa, 
é a de"honra. » 

M•S elles só mais tarde comprehenderam. 
O Banco do Brazil tinha emprestado á la

voura perto de 27 mil contos, em · pequenos 
contractos, desde 10 até 120 contos. Esses 
contractos eram muito favoraveis á lavoura, 
porque eram a largo prazo, de amortização 
leutll, regulava 2 °/o de capital e 6 °/o de 
juros. Mas havia um inconveniente, que era 
dispensar o .intermediaria, os commissarios. 
De~de que os lavradores tinham dinheiro 
barato, não fam ao commissario e, então 
foram ·entrando para o banco, porque o com
missario não podia emprestar nas mesmas 
condições do banco. 

Mas nem todas as colheitas são iguaes, havia 
uma boa, que habilitava o lavrador a pagar 
em dia suas prestações de capital e juros; 
outras eram más, não o habilitava a pagar 
e dahi teve que recorrer a pequenos em
prestimos ; para supprir essas deflciencias, 
ia aos commissarios. Mas os bens estavam 
hypotbecados e os commissarios ficavam sem 
garantias e então tiveram a sublime idéa 
de, sem prejudicar ao banco, terem esse meio 
de se pagar-em com o penhor . dos fructos 
penrlentes, estando na arvore ; e faziam con
tracto de penhor agrícola , até metade do ' 
objecto hypothecado. Emquanto pendiam 
eram accessorios da hypotheca; dahi veio · 
que a lei, para facilitar essa manobra, facul
tou que o credor hypothecario consentis3e 
nesse penhor de fructos pendentes. Os bancos 
facilitaram, até certo punto por interesse 
proprio, porque estes commissarios, a quem 
eram passados os contractosi' pàgavam as 
prestações. Mas a consequencia quem a sof
fria era o credor bypothecario, por um Iadp, 
porque o tal penhor abrangia as primicías 
e, em segundo lugar, o lavrador, po_rque estes 
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penhores eram éscriptos e assignados pelos O SR. COELHO RoRR!GUES - Comprehené!ia 
_ proprietarios, que se compromettiam a ir até os fructos dos annos vindouros. 

para a ·cadêa si não apresentassem colhido o O SR. ANDRADE FrnummA - O penhor ar
café pendente que tinham dado em penhor. dinario póde comprehender cousas futuras, 

Muitas vezes o café chochava e os lavrá.do- cousas incertas; o orador, por exemplo, póde 
res não podiam mandal-o para aqui; a la- dar em penhor o lanço de uma rêde no mar; 
voura annunciava uma safra de 10 ou 12 desde que o individuo acceite. 
mil arrobas e não dava mais do que ínil. Mas o que é preci~e é extirpar esta idéa 
Emflm, o pobre lavrador, que fazia o penhor de converter em movel o que é immovel: 
de 10 ou 12 mil arrobas e não conseguiit mais o que é preciso é não alterar a natureza dó 
do que mil, era victima das accus,ições de penhor. 
deshonesto, e lá vinha a cadêa, ahi vh1ham - Alé 11 de tudo, este contracto de penhor agri
essas penas, etc. cola ia buscar sua principll efflcacia numa 
. O certo é que a la,rourà não tirou partido medida violenta como era a prisão; porque 
algum disto; mais de nm lavrador foi parar o devedor pignoraticio, em poLler de quem, 
á cadêa, por não ter dado conta do fructo pela chusula constitiui, se deita o objecto no 
j)endente (riso) da ar.vare. penhor, fica como verdadeiro depositario. . 

A experiencia custou 'faro. Mas vejamos Por associação de idéas, vai se referir à 
b reverso da medalha. parte em que o projecto trata- do penhor 

A cousa tambem não aproveitou nem aos pecuario, que é muito usado no interior. 
bancos nem aos inlermediarios ; porque, si O orador diz que não tornaria estes contra• 
Um ou outro lavrador, para esquivar-se da ctos dependentes de escriptura publica, comq 
cadêa, ou por sentimento de honra, ou o Proje~to determina, nem imporia essa~ 
porque tives~e recursos, se desempenhou uegras especiaes, tambem constantes do Pro• 
desses compromissos, nem todos tinham taes jecto. 
recursos e o resultado foi que estes que de- E' um contracto muito commum que se. 
ca~tarnm _tanto o penh?r agricula, são os pri- faz S?b garantia de gado; trat_a-se de em
me1ros hoJe a i:lesacl'ed1tarem-n'o . prest1mos pequenos e bem poderiam reger-se 

Ha aqui commissarios de café, a quem pela regra geral de contractos : até 1 :000$ 1 
· fal!ar-se em penhor agrícola é o mesmo que pôde ser provado por testemunhas; além 
fallar . no démonio, ou pintar o demonio. desta quantia, por meio de escripto parti .. 
(Riso.,) cular. 

Elles imputam este desastre a velhacaria Lá fôra, uma escriptura publica é umá 
dos pobres lavradores, e dizem que a la- campanha; é preciso fazer uma longa 
voura de hoje ja não é seria, nfo é a mesma viágem, para que esta seja lavrada. (Apoia• 
de outr'ora, etc. , dos.) · 
. Mas o vício está no contracto, porque o Isto, porém, é um incidente e volta á ma• 
lavrador mais honrado poderia faltar aos teria de que estava tratando. 
seus compromissos, pois o contracto se fun- O orador tratava das infelicidades da lei de 
âava numa base falsa. 18R5, muito aggravadas pela legislação ele 

Quem poderá avaliar o fr~cto pendente? 1890 e Regulamento de 2 de maio; 
Quem poderá coniprometter-se a colher Como consequencia desta innovação, estás 
tantas arrobas de café ? leis estabeleceram medidas vexatorias muitó 

Felizmente, diz o orador, tem.os a expe- contrarias ao credito, á razão de direito e aõ 
riencia, e hoje, graças á contracorrente que fim que tinham em vista. 
existe no tocante ao assumpto, podemos Citará alguns exemplos apenas, como co-
muito desembaraçadamente eliminar este rollarios. 
instituto jurídico, que o projecto con~igna, Um delles e o primeiro foi dé adjudicação 
qual seja o do penhol' agrícola de fructos ou de arremataçilo, sem avaliação, pela base 
pendentes, tal como se acha estabelecido. da estimação, por occasião do contracto ; e o 

O penhor nestas condições deve ser o pe- projecto vem aggravar ainda mais isto, di
nhor commum; o lavra.dor pôde fazer o pe- zendo que não só subsistem estas medidas 
nhor dos seus fructos, mas depois de reco- arbitrarias, contrarias ao credito, â moral, 
lhidos, depois de destacados da arvore. á razão e ao direito, como ainfa o credor que 

Assim, se conserv11,rá a correcção do <li- esquecer a adjudicação, ou a quem ella fór 
reito: si é movei, é objecto de penhor; si é feita, por falta de licitantes, em praça, em
immovel, é objecto de hypotheca. bora o objecto valha menos, ha de ficar com 

E' pre·ciso acabar com esta entidade mixta, elle pela estimação no contracto. 
que se inventou paira crear este penhor agri- F-ii o assumpto que discutiram, aqui Sbi. 
cola, considerado como immovel, quando representantes de S. Paulo, cada um deba.ii:b 
aliás elle só poderia consistir nos fructos, do seu ponto de vissa individual; mas, amb&s 
depois de separados, depois de mobilisados. el_les, s~gundo as idéas do orador, claudiaindo, 
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isto é, apartando-S':l da theoria geral entre o 
credito e a garantia. 

Nem póde arceitar a base da estimação para 
avaliação judicial; antts exige, ile accordo 
crim a Ord. do Liv. 4°, que se faça a avalia
ção do ohjecto na occasião em que tem de ter 
lugar o pagamento ; porque a Ordenação 
não probibia este contracto em termos ho
nesto3 1lt'! se fazer prdceder a avaliação leg,1l 
do objecto da,io em garantia. Nisto era que 
havia providencia, pro0urava-se na oc0.1s1ão 
o justo valor. (Apartes.) 

Não se pó.ia absolutamente estabelecer 
relação entre duas q11antidadas tão · hetero
g-eneas: uma é dinheiro e a outra são bens, 
que podem augmentar ou diminuir de valor. 
~ão quantidades beterogeneas sem relação 
n -icessaria e muito menos dado o sinistro de 
uma exec11ção: embora o devedor tenha 
muitos outros bens, pôde o pobre credo1• 
dar-se por p11go com aqnelle bem. Isto ani
quila os estabelecirr;entos de credito real. 
Além de prejudical-os em seus interesses, 
tem este inconvemente de converter o capi
talista em proprietario de fazendas ; desap
parece o capital, o credor vai administrar 
:fazendas, muda da profissão. 

Não é llOSSJVel. 
Estas medidas lembradas na occasião para 

acudir a dUficuldades de momento não 
conveem. 

Outra medida sem razão alguma r_epro
duzida no projecto foi o rigor com que se 
tr.ttou da cehbração das bypothecas. A lei 
bypothecaria Je 1885 estabeleceu, _e repetiu o 
decreto de 16 de janeiro como o respectivo 
regulamento rle 2 de maio, que a hypo
theca convencional seria nulla de pt'eno 
direito si o devedor não fosse leal na decla
ração que fizesse das bypothecas legaes qu,-1 
onerassem seus bens. Ora, é curiosa es~a 
dualidade, porque é preciso partir deste 
ponto de vista: o legislador que fazia isto, 
acabava com a hypotheca especial, annul
lava,entretanto,de pleno direito a hypotheca 
de que o credor se servia para gt!-rant1a. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Era uma 
mcitação á· fraude. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. adrnitte que 
a lei de 1864 o fizesse, porque ella teve 
em vista conciliar interesses ; mas rlo con
trario, não, esta hypotheca que era instru
mento do credito, devia prevalecer. · 
,E,ta nullidade vê abí reproduzida no 

projecto, numa especie nova, que é um de
vedor q 110 tem os seus bens ja hypothecados, 
dados em garantia, ou penhor, ser obrigado, 
ao ter de fazer uma segundá escriptura de 
hy polheca, a declarar precisamente a 
qu ,ntic1, qua deve por sua primeira hypo
tllec a. Ila alli um artigo nesse sentido. 

Ora, esta declaração deve ser feita pelo 
rlevedor, mais habilitado para conhecer a sua 
divida; mas interessa tambem ao credor, 
donde infere que este, tendo interesse em 
salvar o instrumento do seu contracto, possa 
fazer c,ssa decla1·ação. Macl, pergunta, estara 
o dev-edor sempre habilitado para satisfazer 
isto 1 Sabe das hypothecas, das prdstações 
pag:.is e a pagar, mas não sabe do resto, 
porque hajuros, moratori,s e uma infinidade 
de cousas que augmentam a divida e por 
isto póde não dizer com verdade, estando de 
boa fá. 

O credor nei:n s,mpre estará habilitado, e 
o credor primitivo não _o fará, porque em 
geral os credores teem interesse em occultar 
os embaraços do seu devedor. Isto é o se
gredo do judeu, pão desacreditar o devedor; 
o que é I.Jem entendido, porque, emquantq 
elle ti ver. credito, póde sacar de alguem e 
pagar. 

Annulla-se então esta hypotheca ; simples
mente porque não se diz precisa.mente o valor 
da primeira divida1 ! Que necessidade juri-
1lica, economica e moral ha de restringir este 
direito 1 

Está o projecto obeilecendo aos mesmos 
vicias do decreto de 1885; querem ser mais 
interessados do que os devedores a· credorei;i. 

Ot1tro consectario falso da lei de 1885 é · 
aquelle em que se trata do processo de 
excussão ; e alli ha mais de um erro a consi
derar, e erro de grande valor pratico. 

Não considerará como erro o executivo 
hypothecar10, que a lei de 1885 deu ás escri
pturas de hypotheca em substituição da 
acção decend1aria, que lhe dava a lei de 
1864. 

Convém em que uma escriptura de hypo
thec.i. revestida da,s · solemnidades legaes, 
tenha execução apparelbada. Esse é o direito 
commum em muitos paizes da Europa. . 

Mas, vamos, diz o orador, ao ponto mais 
grave. 

A lei de 1864 tinha dito que as escri
pturas de hypothecas celebradas com as 
suas formalidades não poderiam ser objecto 
de cont.;stação, mas surtiriam todos os seus 
effeitos; que, emquanto o credor hypothecario _ 
uão ti vesrn sua divida vencida, seria nulla de 
pleno direito toda a penhora feita nos bens 
hypotlrncados; que, dada a insolvabilidade 
do devedor, a hypotheca seria considerada 
vencida, o credor llypotliecario seria embol; 
Sado da sua divida, precipuamente, tanto 
como o credor reputado de domínio pelo 
Codigo Commercial, independente de concurso 
de prefer-encia, podendo levantar a quantia 
que houvesse na massa para seu pagamento. 
Si a hypotheca valia, tinha todas as forma
lidades precisas, não po1_leria ser objecto de 
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contestação na execução, por parte do deve· u que diz esta legislaçã,o ~ Que o devedor 
dor nem por parte dos co-credores nem por chirographario só póde levar á praça ou ex-· 
parte de forcAiros e só por acção ordinaría cutir os bens do devedor commum, no caso 
poderia ser annullada. Isto era uma legislação de insolvabilidade deste devedor commum, 
harmonica, cumpleta e sat1sfactoria e consul- ou no caso de eshr vencida a hypotheca . 
tava o redito. Sem isto não póde. 

A nova legislação, a .pretexto de facilifar O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte. 
0 credito, estabeleceu o contrario, estabeleceu O SR. .'.NDRADE FIGUEIRA _ Si a lei diz 
o concurso de preferencia, o ataque da hypo- -~ 
theca por mtio de embargos, . não só ele ter- que é nulla a penhora feita em b@s hypo· 
ceiros, corno de crerlores, de co-credores, thecados, sempre que não se verificar o re
uma discussão inutil, para se chegar ao quisito da insolvabilidade do devedor, não 
resultado de pagar-oo ao credor hypothe- procede a objecção de V . Ex. 
cario a importancia da sua hypotheca;. UMA Voz - A lei não distingue. 

Ao mesmo tempo que estabelece que a o SR. ANDRADE FIGUEIRA - O nosso Re· 
hypotheca não pótle ser annullada por em- gulamento ele 26 de abril de 1865 já díspu
bargos e sómente por acção ordinaria, ha nha qne, sal vos os casos de fallencia e insol
essa cor;'!l,radicção : _pó,ie-se oppor embargos vab ilidade do devedor, os 1mmoveis hypothe
de nullii/ ade, mas não se póde annullar a cados nunca poderiam ser executados por 
hypotheca, que só pôde ser annullada por outro credor que não hypQthecario, pena 
acção ordinaria l de nullidade. 

· O decretô de 16 de janeiro autorisa esse Supponha-se, porém, que se dá o caso de 
desproposito, que está na lei de 18'35. insolvabi11dade, que é aquelle em que póde 

O regulamento de 2 de maio pretendeu ter lagar a penhora. . 
corrigiu e então supprimiu es8es embargos. Neste caso, a di virla hypothecaria consi-

dera-se vencida e o credor comparece em 
. HoJ3, a seguir esses fragmentos do nosso juízo, não para d isputar preferencía, mas 
direito, o credor bypothecario não sabe qual para receber O preço, que deve estar depo-
0 direito que tem. Não sabe si, dada a ex- sitado e para O qual passou ? onus da hypo-
ecução do immovel hyp;ithecado, tem direito theca. ~ 
de ir, como sa dava pelo regímen da lei de A lei, tanto quanto póde, garante o direito 
1864,pedir deposito ou .se h:1, de entrar em um do credor hypothrnario. _ 
concurso inutil de preferencia, disputar uma Agora, si elle dorme, l).ão acode em defesa 
preferencia que não lhe pôde ser disputada. do seu direito, entende-se que tem renun
Não sabe si póie defender seu contracto em· ciado. (Apartes.) 
uma discussão incidente de embargos ou em Em que é que se funrlam as prescripções 1 
nma discussão de preferencia ou si deve re- Fundam-se na presumpção de renuncia. 
servar a sua det'eza unicamente para uma Não é passivei, como quer O nobre depu
acção orclinaria,que sómente póle annullar a tado por s. P ,rnlo, impôr a terceiros a obri
sua hypotheca. gação de praticar formalidades em beneficio 

E' um é,ta'1o de anarchia, e nada ha de outrem. 
mais contr,,rio ao credito do que a incerteza Como o assumpto é importantíssimo e in
a que conduziu o legi~lação de 1885, agg-ra- teress:i.nte e tem muito ainda que dizer,pedi
vada pelo decreto de 16 de janeiro de 1890. ria ao Sr. Presideute que lhe conservasse a 

0.:1 illustres paulistas, que aqui discuti· palavra para a proxima sessão. (Muito bem, 
ram, um para ar,cu;ar, outro para defender muito bem.) 
o proj lcto, figuraram o c1so de ser o ex-
equente, que leva á praça os bens hypothe- O Sr. Presidente - V. Ex:. será 
cados, obrigado a intimar ao credor hypothe- attendido. Fica a discussão adiada pela hora. 
cario da sua execução, para que el!e viesse, A ordem do dia para a reunião de amanhã, 
prepara.do o prato, levados os bens â praça, 4, é a mesma de hoje : . · 
levantar o preço ; emfim, dizer-lh0 : « Si Discus~ão do parecer do Sr. Rivadavia 
quev, sirva-se deste bJc.tdo, que está, na Correia sobre os arts. 889 a 1.010 da Parte 
mesa,)> Especial. · 

O SR. AZEVEDO MARQUES - Ao qual tem Terminá a reu.nião ág ô horas da tarde. 
direito. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A legislação 
actual, sem e3tes adminículos, é suffi. iiente
mente protectora dos interezses dos credJres 
hypothecarios. 
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33• REUNIÃO ORDINARIA, EM 4 DE DEZEMBRO terceiros, tinha sido um passo agigantado na 
DE 1901 senda do progresso, e que voltar á lei de rn64 

(Presidencia do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Frederico B11rges, Araujo Góes, José 
?donjarrlim, Sá Freire, Oliveira Figu,iiredo, 
Azevedo Marques, Alfreilo Pi~to, Hermene
gildo de Moraes, Benedicto de Souza, Alencar 
Guimarães, Anizio de Abreu e Rivadavia 
Correia ( 17). 

Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Camillo 
de Hollanda, Teixeira de Si, e Sylvio Ro
m1>ro (4), todos com causa participada. 

Dos convidados pela Commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, M. F. Correia, Bandeira de Mello, 
Salvador Moniz, Fabio Leal e Coelho Rodri
gues. 

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

O Sr. F. Tolentino (SeGretario) 
communica ter recebido do Sr. Teixeira de 
Sá participação de que, por motivo de mo
Iestia, não podia comparecer á reunião de 
hoje. 

ORDEM DO DIA 

Centinuação da discussão do parecer do 
Sr. Rivadavia Correia sobre os arts. 880 a 
1.010 da Parte Especial do projecto. 

era um regresso. ' 
Replicará ao illustre relator qtle é verdade 

que o decreto de 19 de janeiro de 1890 deu 
este golpe, submettendo as hypothecas le
gaes, que a lei de 15 de outubro de 1885 já 
submettia a uma inscripção prévia, il. espe
cialisação, para que valessem contra tercei
ros ; rr.as que nem por isso considera re
gresso deploravel voltar-se ao estado da lei 
de 1864. 

Si o nôbre relator examinar o conjuncto 
do decreto <le 1890, encbergará alli a hy
potheca tacita legal e geral mil vezes 
mais funesta, mais damnosa, do que esta dos 
incapazes, das mulheres casadas, dos, interdi
ctos. Quer referir-se á infeliz lembr?,nça de 
constituir hypotheca tacita geral, .'ega.l em 
favor dos debentures, ou títulos de obeigações 
emittidos pelas companbinas anonymas que 
fossem autorisadas a funccionar por decreto 
do Governo. . 

Desta faculdade usou-se e abusou-sé du· 
rante o encilhamento, e póde-se dizer- que o 
enCilhamento foi um producto della; porque, 
sem hypotheca, estes titulos gozavam de pre
lação e preferencia. 

Posteriormente, as calamidades foram tan
tas, que o Cc·ngresso republicano teve neces
sidade de pôr um paradeiro a isto, e por lei 
votada em 1893 procurou corrigir os incon
venientes desta legislação, exigindo que taes 
titulas de obrigações, debentures, só gozassem 
de prelação quando se fundassem em hypo
thecas convencionaes. 

Infelizmente, esta lei veio tarde ;.já o mal 
O Sr . .Andrade Figueira (*) era, em grande parte, irreparavel e esta 

estava fazenclo a comparação da lei n. 1237, lei foi mal comprebendida pelo Poder Judi
de 24 de setembro de 1864, com o ultimo es- ciario, sendo ainda hoje miseravelmente ex:.. 
tado da legislação hypothecaria, quando foi ecutada. · 
l10ntem interrompido pela hora. Como advogado deste fôro, poderia apontar 

Este confronto era necessario, diz o orador, factos demonstrativos de que a lei nem siquer 
para verificar o estado actual da legis- tem sido comprehendida pelos juizes. 
lação hypothecaria, alias recente, e as in- Assim é que tem havido decisões que a 
novações que o projecto procura introduzir. suppõem voltada ao bom regiman de rapou-

No seu discurso fez sentir quB applaudia sarem esses títulos sobre hypotbeces conven-
o propositõ de_ restabelecer-se' a hypotheca cionaes, ao passo que outras decisões, em 
legal, que a lei de 186! conservou em fay?r maior numero, suppõem que estes títulos 
de c~rt~s pessoas que comp~nham a füm1ba continuam a gozar de prelação, sem embargo 
~raz1l~1ra: a mulhe_~ casada.,_ filhos rnen?r~, •de não serem ~arantidos por hypothecas con
mterd1ctos, etc.; e Ja por ah1 vê a Comm1ssao :vencionaes. 
que não póde concordar com a impugnação . . . . 
que a este préceito oppoz O illustrado relator . _Emfim, 1~to é um mc1dente, para sallentar 
da parte do projecto em discussão. o_ 1~convemente q_ue h_a nestas bruscas tran-

S. Ex. achou que O decreto de 1890, obri- s1çoes de um'.1 ~eg1slaç-ao pa~a o~tra. Até que 
gando todas as hypothecas legaes á especia- entre no espmto dos propr1os Julgadores. é 
lisação, para que pudessem valer contra um~ campanha e, emq:n:tnto se faz_ esta edu

caçao, mesmo nos esp1rltos superiores, nos 
encarregados de distribuir justiça, os direitos 

(*) Este discurso não t'oi revisto pelo ora- das partes soffrem vacillações crueis e muitas 
dor, · vezes são mesmo conculca.dos. · 
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Não vem aqui razer a critica desta legis· 
lação nova., quer do decreto de 1890, quer do 
regulamento que o poz em execução. 

Tocou apenas nos ponto, capitaes, para 
mostrar em que é que o projecto em discus· 
são com elles se conformava e em que delle 
se apartava. 

Mas, si quizesse prolongar o confronto 
entre a lei de 1864 e_ a nova legislação, diz o 
orador, não lhe seria difficil apontar ness·i 
nova legislação pontos fundamentaes, capi· 
taes, que não só tinham revogado, sem mo
tivo, a sabia lei de !86i, como tinham im
plantado princípios perigosos sobre o direito 
hypothecario. 

Ja disse hontem que o projecto felizmente 
voltou á boa k,dição de consagrar. a hypo
theca legal em favor de certas pessoas, da 
mulher casada, dos menores ; dessas pessoas, 
emflm, que veem enumeradas no art. 971. 

Mas, continúa · o orador, o projecto vai 
além do que foi a lei de 1861, vai além do 
que é necessario e do que pe:lem as conve
niencias. 

Foi além da lei de 1864, porque esta reco
nheceu as hypothecas legaes, mas em casos 
limitados, sacrificando aliás muitos outros, 
que a legislação antiga c~nsagrava e muito 
respeitaveis ; estabeleceu hypothocas legaes, 
a hypotheca geral, em casos muito res
trictos. 

Assim é que a hypotheca legal do ofl'en
dido pelo delicto, da fazenda publica, dos re
sponsaveis por dinheiros de corporações reli· 
giosas ou misericordias, de tutores e cura
dores, que não fossem de manores, de inter
dictos, todas estas hypothecas legaes deviam 
ser inscriptas e especialisadas. 

Não eram comprehensivas de bens pre
sentes e futuros, não eram geraes. 

E~te caracter de hypothec[l. g-eral a lei de 
1854 só conservou para as hypothecas legaes 
das mulheres casadas, dos menores e inter
dictos; para todas as ll}ais hypothecas legaes, 
aquella lei foi previdente submettendo â in
scripção e á especialisação em épocas deter
minadas e com todos os effeitos da hypotheca 
convencional. Entretanto, o Projecto v.ai 
além, porque dá a toda hypotheca legal o 
effeito de geral, o que é muito sério; as hy
pothecas geraes, pela lei de !864, são pa1•a 
<fertos casos e el!e li beralisa a hy potheca 
legal para outros casos. E', portanto, um 
pàsso que não póde approvar, 

Vai só até a lei de 1864; para tras, não. 
O passo, além de ser mais retrogrado, em 

desnecessario, porque as pessoas indicadas 
não carecem deste favor, pois toJas teem re
presensentantes directos e resp,msaveis para 
fazer valer os séus direitos. · 

Assim, o Estado tem seus procuradores 
para tornar effectiva a hypotheca legal do 

Estado ; as administrações das corporaçõ6s re
ligiosas, que o Projeoto chama pessoas j uri
dicas, teem seus syndicos para fazer inscrever 
e especialisar essa hypotheca ; facto analogo 
se dá com os offendidos pelo delicto e, emfl,m, 
todas as pessoas a quem se concede a hypo
theca legal com o caracter de geral. 

Desejaria a este respeito restabelecer as 
disposições da lei de 1864, e obrigaria á iu-. 
scripção e especiallsação todas as hypothecas 
que não fossem as das mulheres casadas, dos 
menores e interdictos. 

Em segundo luga,r, ha uma outra diver
gencia profunda entre a disposição do projecto 
e a legislação de 1864. Esta legislação, mes
mo com relação á hypotheca geral da mulher 
casada, dos menores, interdictos, etc., dizia 
que, uma vez estabelecidas, valiam sem de
pendencia de inscripção, podiam ser inscri
ptas sem carecer de especialisação, mas po
diam tambem ser especialisadas. 

A lei dizia que, uma vez especialisad,as, 
como era possi vel e ella obrigava, eram equi· 
paradas em todo e em parte ás hypothecas. 
convencionaes. Isto tinha grandes conse
quencias, que o legislador previu, Em pri
meiro lugar, quando os bens que garan
tiam esta hypotheca geral especialisada se 
tornavam insufficientes, havia reforço de 
O'arantia , nem por isto sobrevivia a bypo· 
theca ge1•al; si o objecto perecia, havia o di
reito de renovai-o. O pcojecto, porém, faz 
reviver neste c;;so a hypotbeca legal geral, 
de modo que a especialisação não tem para 
elle importancia alguma. 

A hypotheca iegal, pelo projecto, conserva 
o seu caracter de l1ypotbeca geral em qual
quer circumstancia, porque, si os bens pere
cerem ou não chegarem, reviverá a hyp.o, 
theca. Isto não póde ser. 

Não ha duvida que fl. hypotbeca legal deve 
ser mantida, mas não se póde levar ao ex
cesso <le mantel-a ainda quando se possa li., 
mitar pela especia\isação. 

Em um outro ponto tambem o projecto 
di.ffere da lei de 1864. 

Ha ahi um artigo que dispõe que a bypo
tbeca legal geral dá direito á sequela e pre
fereucia. 

Ora, isso não está de accordo com a 
doutrina geral do antigo direito, nem mes
mo :fixado pelo decrtto de 1864. A hypo
thec,, legal nos tres casos em que era geral 
gravava os bens do responsavel, presentes e 
futuros, emquanto elle os conservava em seu 
patrimonio. 

D ·.do o caso de insolvencia ou de fallencia, 
o menor, a mulher casada e o interdicto 
tínlrnm preferencia sobre outros credores 
para se pagarem do valor da responsabilidade 
do marido, tutor ou curador ; mas esta hy
pothe·ca não produzia o e.ffeito d_a sequela 
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para acompanhar todos os bens que o indi
viduo t,ivesse dui·ante este longo tempo. 

Não ; isto seria restringir o direito de pro
priedade. Tudo que adquirisse o responsavel 
ficarb onerado com a bypotheca tacita, mas, 
quando t1lienasse, ficaria livre. Sómento sobre 
os br•ns que adquirisse na occasião de toruar· 
se eífect1va a sua responsabilidade pesaria o 
eífoito da hypotheca,já quanto a não -poderem 
ser na occashio alienadob, já. quanto á, preíe· 
rt:ncia. 

Não seria prudente em uma legislação 
nova, crn que devemos, diz o orador, pro
curar concilüLr os interesses jurídicos da fa.. 
milia, isto é, os direitos e obrig:ições da fa. 
milia com exigencias do credito territorial, 
não seria nessa occas\ão que nos conviria 
lançar á baila um instituto de e:ffeitos tão 
largos como este, de haver hypothecas legaes 
durante um 1ão dilatado pe1·iodo, de sorte a 
não poder o responsavel transferir bens sem 
aquelle onus. · 

Isto seria restringir o direito de proprie
dade. limitar o credito. E tudo isso sem 
grande necessidade para a · familia, porque 
esta responsabllidade para com terceiros, 
bem longe de poder ir augmentando, c9m o 
tempo tende a diminuir. Quando se trata de 
menores, elles vão se emancipanrlo, ha contas 
prestudas ; quanto aos loucos, ha ~antas, 
pôde cessar a curatela, e quanto á, mulher 
casada, o ohjecto dado conserva o mesmo 
valor, porque o dote não pôde ser alterado 
na constancia do casamento.; de maneira que 
a responsabiiidaJe não aúgmenta. 

Ora, a ins :ripção a que essas hypothecas 
são submettidas consiste nessa dupla opera· 
ção: de saber-se o valor da res])onsabilidacle 
e de se consignarem, para garantil·a, tantos 
bens quantos bastem. 

Não ha, portanto, necessidade .desse ex
aggero de ir acc mulando garantias durante 
toda a longa vida do responsavel. 

Outra innovação traz o projecto em rela· 
ção á legislação de 186! e é não consignar 
disposição especial a respeito dé', creação de 
estabelecimentos de credito real. Não ha 
duvida, que muitas das disposições do Pro
jecto, umas calcadas sobre a lei de 1864, 
outras contenrlo innovações, lançam as bases 
desse instituto; mas, além dessa regra geral, 
ha outra especial para esse instilu to, que a 
lei de 1864 acautelou, consignando em um 
artigo expresso e ele que o Projecto ol
vidou-se. 

Si se pretendesse deixar este assumpto 
para ser regulado po1• uma lei ordinaria, não 
teria sinão motivo p·lra applaudir, porque 
com eífeito uma lei desta ordem deve antes 
pertencer a uma lei transitaria, e a lei de 
1864, si soffreu os golpes que hontem de
plorou, foi por ter consagrado esse artigo 

sribre ns sociedades de credito real, porque 
exactamente JJ'elas -exigencias des~es bancos 
creados, ou mesmo por crear, as innovaçõe3 
fora:m de~retadas. 

Assim quanto á indistincta especíôcação 
das hypoLhecas legaes, assim quanto a, esta 
medida de tornar extensiva a hypotheca, que 
o decreto de 1890 inventou para os deben
titres, tudo isso não estava na lei, tudo isso 
foi inventado por amor des8as socie~ades. 
.Mas, no Projecto, nem ao menos ~e fez refe
rencia a essa lei, de on.le se infere que, na. in
tenção do seu autor, as bases que estabelece no 
projecto são sufficientes para constituir taes 
institutos. Concorda o orador em q,10 esses 
institutos obedecem a regras especiaes, já para 
a sua formação, já. para a sua. liquidação, 
qne os moldes das regras rio Codigo Civil 
não comportam. Não sabe si é defeito ou si é 
proposito. Si é proposito, convém consignar 
que sobre as bases da legislação hypotherària 
est,,belecidus no Codigo pbilerão constituir.se 
sociedades de credito reàl, cujas operações 
serão reguladas por leis especiaes. Si, ao 
contrario, se entende que o Codigo Civil 
abrange, em sun doutrina sobra socieilades e 
sobre direito bypothecario, operações desses 
estnbelecimentos, pede licença para divergir, 
ponderando que ellas teem . regras especiaes 
ua sua eonstituição. Estas regras estão na 
l"i de 1864, qu~. quanto ao orador, poderia 
ainda ser executada com pieno successo, 
so!Jretuclo depois de !893, em que se procurou 
rest abelece-r o principio fundamental do 
direito hypotheca1·iõ patrio, tão conturbado 
pelo decreto de 1890. 

Outra innovação refere-se a umas tantas 
disposições restrictivas da liberdade de con
tractar hypothecas. Não só o devedor hypo
thecario, que tem seus bens já obrigados, 
póde conlrahir uma nova bypotheca, como 
pôde fazel-o sem declarar, nessa segunda 
escriptura, o valor exacto, preciso da pri
meira hypotheca. Não vê justificação para o 
que o Projecto dispõe; o proprio davedor 
pórle ignorar, e, si o credor, a quem se faz 
segunda hypotheca, é interessado em saber o 
valor da primeira, tem meios de averiguar, 
recorrendo ao registro da primeira hypo
theca, onde deve estar, so½ pena de nulli
dade, estimada a responsabilidade. 

Trata.se de hypothecas convencionaes e 
estas devem ser especializadas. 

M,1s isto é assumpto que deve ficar ao ar
bi trio das partes; si o novo credor con
tenta-se, sem a veriguar·o valor da, primeira 
hypotheca, o legislador não tem que entrar 
nessa averiguação. Suppor má fé por parte 
do devedor, seria uma presumpção um pouco 
arriscada, porque isto póde ser devido a 
)gnorancia sobretudo, nessas hypothecas 
com ns s0ciedades de credito real, nem 
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sempre é facil ao devedor saber, porque uma 
prestação não paga em tempo tem os juros 
dá móra, multas, etc. · 

A segunda restricção, que parece injustifi
cavel, é que na hypotheca posterior não seja 
estipulado_prazo que termine antes do ven 
cimento da anterior. 

E' verda<le que, em um artigo posterior, 
procura-se corrigir essa exigencia, dando-se 
ao segundo credor o direito de pagar a pri
meira. hypothecá. 

Mas e,.,ses rt.ous artigos, póde-se dizer, se 
excluem porque exactarnente um devedor 
pó,le pretender contrahir hypotheca por 
prazo superior ao d,t primeira,, para res
gatar esta primeira, isto é, p·tra não deixar 
ao novo credor es,a missão de pagar uma 
cousa que não lhe pertence. E a faculdade 
do novo credor pagar a hypother·a anterior 
presuppõe que a segunda hypotheca tem 
prazo mais largo, que ha de viver mais 
do que aquella que elle vae pagar. 

Exemplifiquemos, diz o orador. 
Quando se faz uma segunda hypotheca, 

é de ordinario para remir a primeira, de que 
o immovel está onerado e quanto mais se 
a,pproxirna o prazo do vencimento da primeira, 
mais urgente ~e torna a necessidade de con
trahir o emprestimo, para o resgate dessa 
bypotheca. 

Ora, é exactamente neste caso que o artigo 
torna impossível a segunda. 

Torna impossível - repete - porque si a 
primeira hypotheca estiver por mezes, por 
dous, tres ou seis mezes, para se vencer, a 
nova hypotheca ha de ser · contractada por 
prazo inferior, por menos de dous, tres ou 
seis mezes ! 

Isto não é passivei, não é razoável. (Apoia-
dos.) · · 

Não é razoavel suppor que a nova hypo
tbeca não é contrabida exactamente pa.ra 
resgatar a primeira, que está a attingir o 
seu prazo de vencimento. 

Não dá tambem a este novo credor o di
reito de remir a divida alheia. -

Este direito Eó pertencia, pela. lei de 1864, 
a.o comprndor do ·objecto hypothecado. 

Os contractos 'devem tambem obrigar as 
partes pelo prazo estipulado .. 

O prazo é estabelecido, não só em beneficio 
do devedor, como em beneficio do creLlor; 
sobretudo, com relação aos estalecimentos 
ruraes, o prazo é essencial, é capital para 
qualquer delles. · 

Por isto não pó de conceder, conforme pre
tende o projecto, pelo art, 96 l, a faculdade 
do devedor de remir a hypotlleca, passados 
seis annos. 

Isto seria aniquilar os estalecimentos de 
credito real ; porque elles, fundados nestes 
contractos,emittem lettras bypothecarias, que 

Yol. V 

circulam na praça, são titulos ao portador; 
a sua em1ssao é regulada pelas hypothecas 
celebrad,.1s, de maneit'a que, quando um 
devedor antecipa. o pagamento do valor da 
hypotbeca, são retirados da circulação ti
tu los correspondentes a esse valor. (Apoiados.) 

Não se póde, como se prfltende, pert0:rbar 
a vida da sociedade de credito real, que tem 
os se11s calc11Jo~, para fazer os seus mnppas, 
que faz as remissões por sorteio, duas ou 
tres vez~s por anno, que retira estes 
titulas que Pstão e ,i; circulação, pagando ao 
par e ás vezes até com premias. 

Não é possível obrigai-a a, desarranjar todos 
·estes caiculos, apressando o vencimento dos 
contractos. 

O prazo é tão capital, no tocante ao as
sumpto, que um devedor que antecipe este 
pagamento de hypotheca, é obrigado a 'Pagar 
um premio ao Ba.nco, por esse facto, premio 
que costuma ser de 2 ° / º. . 

Accresce que isto é mesmo das obrigações 
a prazo: o credor não é obrigado a receber o 
pagamento antes do tempo. 

No regimen hypothecari!) convém manter a 
regra em tofa a sua integridade, a não ser 
qu • haja accor,fo· entre credor e devedor, a 
não ser o caw dos bens diminuírem de valor 
ou so deteriorarem e o devedor não querer 
reforçar a hypotheca, a não ser o caso do 
<l.evedor não ser pontual nos pagamentos, 
casos em que o credor tem o direito decoprar 
e o devedor a obrigação de pagar. 

Uma outra innovação que ahi vê, restricti
va da, liberdade de contractar, é aquelh que 
manda considerar exti:ncta a divida, no caso 
do credor requerer adjudicação do bem hypo
thecado. 

Já disse hontem que não via relação neces
saria entre a divida e a sua garantia; que a 
divida podia ser muito maior do que a ga
rantia, assim como podia ser muito menor. 

Querer forçar o credor a satisfaze1•-se com 
o objecto hypothecado, com o objecto dado 
em garantia, só porq ne não houve lançador 
em ·preço e se viu obrigado a requerer adju
diçação como unico partido a tirar para 
salvar, não a sua divida, mas a garantia que 
elle acceitou, querer fazer isto - repete- é 
fechar a porta ao credito, é collocar os cre
dores na posição de nunca requererem adju
dicação e deixarem em abandono os bens 
dados em garantias, para que as suas dividas 
não sejam reputadas pagas, satisfeitas, por 
uma presumpção da lei. 

Trata-se de uma solução mais vexatoria 
ainda, do que a antiga adjudicação forçada, 
porque a adjudicação forçada a lei estabe
lecia, como um golpe brusco, para terminar 
o processo, que já aborrecia. ' 

O credor, deseijando uma solução; requeria 
a adjudicação, que_ a lei forçava, umas vezes 
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com abatimento, e outras vezes sem elle; 
mas, nunca a divida se considerava extincta, 
si o valor do objecto adjudicado não chegava 
para cobril-a. 

o SR. AZEVEDO MARQUES dá um apartB. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. - E S. Ex. 

agora quer que o credor reponha o acesso. 
VOZES- Não ha reposição. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Como não ha, 

quando o credor muitas vezes podera receber 
por cem. que é- supponha-se -o seu desem
bolso, o que vale apenas cincoenta 1 ! -

UM SR. DEPUTADO - o espirito do projeclo 
é que não haja reposição. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta disposi
ção, executa.da â risca, annulla completa
mente o credito. 

Nenhum estabelecimento vae fazer con
tracto desta ordem, sujeitando-se a disposi
ções tão restricti vas. A lei de 1864 foi a este 
respeito mais coherente quant.1 ao principio, 
e mais liberal em suas disposições. 

A proposito deste artigo, o illustro repre
sentante de S. Paulo apresentõu b,ontem 
um:is emendas com as quaes o orador sente 
não poder concordar. Uma dellas reproduz 
em sua primeira parte- a actual legislação 
geral sobre a execução da hypoth,eca, á qual 
elle accrescenta uma -disposição ainda mais 
radical, porque diz que ao exequente, em qual
quer das praças, fica salvo o lfüeito de 
lançar ou de requerer adjudicação dos bens 
hypothecados e que, nestes ultimas carns, a 
arrematação ou a adjudicação em favor do 
exequente importarão quitação da divida. 

Pensa que a adjudicação e a arrecadação 
como solução que são ,tas obrigações creadas 
por lei federal, fazem parte do jus perse
quendi : mas o modo de levai-as a, efl'eito 
pertence á lei estadoal, segundo a Consti-
tuição. · 
. E' um caso este de direito em que é difflcil 
fazer-se nítida separação entre o meio de 
solução que cabe aos Estados e aquelle que 
cabe ao direito federal. . 

Tanto a arrecailação, como a adjudicação 
são actos incidentes. Para o orador avio
lação é muito clara e não se occulta o pen
samento porqqe ainda haveria um meio de 
envolver este direito federal, essa solução de 
obrigação em uma vestimenta que tivesse 
ares de fa uilia feileral. Mas, não ; como 
que propositalmente se quiz lançar a barra 
aos Est11rtos, dizendo : « Vou igua[ar isto » e 
repete-se, como se verifica da emenda do 
Sr. Dr. Azevedo Marques, a legislação ac
tual, que carece já reforma. 

Esta legislação foi estabelecida pela lei de 
1885, quando se introduziu o novo instituto 
da adjudicação voluntaria. e então era pre
ciso começar lentamente, fazer praças sue-

cessivas. O objecto era levado á praça pela 
sua avaliação actual, ,não pelo preço do con
tracto ; si não achava lançadores, sofl'ria a 
reducção e ia á segunda praça, com inter
vallo de 10 dias, com abatimento de 10 °lo; 
si ainda não achava lançadores, era le
vado â terceira praça com outro abatimente 
de 10 °/o, que vinha a ser um abatimento de 
20 °/0 sobre a avaliação e ahi era então 
arrem·1tado por quem mais ofl'orecia., ei'a 
um leilão. 

Já se vê que isto está exprimindo 
um temperamento, para introduzir um 
novo instituto, e até certo ponto o autor 
disso é o orador, porque foi elle que teve a 
idéa da aJjudicação forçada. Mas hoje, que 
o instituto da. adjudicação· forçada entrou 
nos costumes, crê que é preciso dar um passo 
mais adiante. E assim mostra que, sem ser 
ousado, sempre que a conveniencia publica 
u pede, dá um passo adiante. 

E' demais essa multiplicidaile de praças. 
A antiga lei tinha dado 20 dias para 

os editaes dos immoveis, no tempo em que 
essas p1•aças eram muito espaçadas., em que 
não havia fücilid,lde de communicações, e, 
por isso, esse prazo era considerado sufi
ciente para os immoveis. 

Além desses 20 dias,dão-se mais 10 em uma 
segunda praça, e mais 10 em uma. terceira, 
o que são 40 dias e com os intervallos po
de-se contar 50 ou 60.. Para que essa 
demora~ 

Ha um grave perigo, que se observa na 
pratica: a surpreza dos arrematantes. Desde 
que o ob,iecto tem de ir á praça pelo maior 
lance offerecido, ninguem concorre á pri• 
meira praça. 

A' segunda vae um ou outro para não deixar 
o visinho tirar a sardinha com a mão do 
gato; vae apenas de alcatéa. Na terceira 
praça, alli á primeira hora, emquanto a li
citação se faz com o abatimento dos 20 °/o, 
estão arranhando, mas quando vem o leilão, 
ahi então os m!l,iS tenazes, os mais vadios, 
porque são os· q~e teem mais tempo~ perde~, 
e arrematam, as vezes, po_r um preço mr
sera vel. 

Os arrematantes serios são logrados com 
es,es successivos adiamentos, com esses suc
cessivos editaes que consomem 50 ou 60 dias 
e a consequenéia é que o circulo dos arre
matantes, que já é limitado no paiz, sobre
tudo no interior, diminue extraordinaria
mente. Esta licitação já não tem mais razão 
de ser. 

O illustre representante de S. Paulo 
apresentou uma emenda a que se vae referir. 

O direito portuguez j:i. tinha introduzido 
um melhoramento, estabelecendo a acção 
decemdiaria para se accionarem os instru
mentos publicos e limitando meios de defeza 
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êbntra essas escripturas. Veio a lei hy
pothecaria e ainda restringiu mais, intro
duzindo a. acção executiva. Mas essa reforma 
não instituiu um procei;so tão summario 
como em geral se suppõe : ha uma grande 
differença entre embargos na accão executiva 
e embargos na execução de uma sentença. 

Como a acção executiva começa por pe
nhora e execução, o legislador dá maior lar
gueza de oppor por embargos á mataria da 
sua deftsa, ao p11sso que, quando a execução 
procede de sentença, o legislador restringe a 
materia de embargos, na execução, sómente 
áquella materia que não foi Ópposta na 
acção. 

Isto ~ uma grande limitação e o resultado 
que tem observado no fôro, é este: que de
pois das acções executivas, nem p)r isso as 
execuções hypothecarias marcham com mais 
celeridade. 

Em todo o caso, a emenda o:lferecida está 
sujeita a esta ponderação. 

Outra emenda é que os editaes para a 
venda em hasta publica dos immoveis hypo
tbecados inscriptos não eram lavrados, sob 
pena de nullidade, sem que primeiramente 
fossem intimados, pelos meios legaes, os cre
dores por bypothecas anteriurmente · in
scriptas, si não tiverem sido anteriormente 
intimados ou comparecido á acção. 

Não póde absolutamente concordar com 
esta medida. 

Não procede o argumento de que poderá 
haver surpreza, primeiramente porque o 
credor hypothecario deverá estar vigilante e, 
em segundo logar, porque a lei manda que 
o preço do objecto fique dsp,ositado, que pdra 
elle passe o onus da hypotheca. 

Feito este deposito, está claro que alie não 
poderá ser levantado sem que o credor, a 
quem pertença, compareça. · 

Si o juiz mandar levantar por terceiros, 
procederá mal, contra a lei; será responsa
vel, deverá ser processado. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - Mas é melhor 
evitarmo.s·isto, por uma medida que nada 
tem de inconve1liente. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA - o p:r,ocesso 
da execução, que deve ser breve, vae ficar 
~.qi.baraçado com uma medida dessa natureza, 
s.em necess~ctade alguma. 

Esta execução, como j~ disse, é acompa
I;lhada .de editaes, publica ios nos jornaes e o 
oredot', que deve estar vigilante, não a pôde 
ignorar~ 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E onde não 
ba impren~a ~ 

0 ~R. ANDRADE 
ha, o credor deve 
t;m ;e na localidade, 
mações. · 

FIGUEIRA - Onde não 
ter o seu represen -
que lhe dara as infor-

O Sr. Azevedo Marques manda supprimír 
o art. 974, que dispõe : 

« As bypothecas de que trata o art, 
971, ns. 1 a 7, emquantonão foremespe• 
oiallsadas, comprehendem todos os im
moveis do responsavel, existentes desde 
o começo da sua responsabilidade e os 
que adquirir até á especialisação.> 

Mas este artigo não póde ser eliminado, 
salvo querendo se acabar com as hypo.1;hecas 
legaes. 

o SR. AZEVEDO MARQUES - V. Ex:. quer 
as hypothecas legaes 1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- E até as g~
raes, limitadas á mulher casada, aos me~ 
nores e interdictos. 

As outras não admitte, as outras queres
pecialisa.das. 

Até preferiria muito, neste ponto, o es
tado antigo-ao actu:ü. 

oútra emenda foi apresentada sobre a hy
potbeca dos caminhos de ferro. 

Não acceita nem a doutrina dessa emenda 
nem a doutrina do Projecto. ' 

Pelo Projecto, as estrad~s de ferro não 
podem ser hypothecadas sem consentimento 
do Governo Federal, si a concessão foi fe. 
deral, ou sem consentimento do governo 
estadoal, si foi estadoal. 

Além disto, o projecto restringe o objecto 
da bypoth~ca. 

O orador suppõe que o melhor a fazer sobre 
está parte do projecto é eliminar estes artigos 
todos e deixar as estradas de fclrro debaixo da 
classificação que lhes cabe, de objecto immo
vel, por si e por seus accessorios, conforme 
o direito hypothecario de 1864, 

Por uma emenda apres,mtada, parece que 
nem ·com o consentimento do Governo se 
devem permittir estas hypothecas. 

São conhecidos, diz o orador, os prece
dentes da nossa legislação. 

Houve ahi um decreto, si não lhe falha a 
memoria, de 26 de abril de 1857, pelo qual_ o 
Governo decidiu que as estradas de ferro nao . 
podiam ser penhoradas, nem ser objecto de 
execução civel, exceptuando, porém, os iro
moveis por natureza, isto é, 03 terreno$ que 
ellas possuíssem. 

O fim do decreto era proteger os trens ro
dantes, o material necessario para o movi
mento e utensílios de estações ~ emfim, tudo 
quanto pertencesse ao material. 

Mas ·este mesmo decreto acabou por um 
artigo final em que dizia que esta e outras 
medidas que elle continha, ficariam depen
dendentes de approvação legislativa. 

Este decreto foi o que regulou a conser
vação e policia das estradas de ferro e aind~ 
está em vigor, menos quanto a algumas 
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disposições éspeciaes, pa.ra as qu,10s o Go~ dadas afim de se animar a formação do ca
verno não tinha autol'izaçiio legislativa. pita.l pa.ra construcção de linhas e não teem 

Ora, o corpll legislativo, longe tia appro- osse caracter de divida hypothecaria. 
var esta parte do regulamento, consignou, De ordinario, a gar,l.Iltht tem. de serre,
na lei de 1860, a füculrl.a.de de hypothecar as t1tuida por meio de uns tantos por cento da 
estradas de ferro e o regulamento expl"e,sa- renda ; mas si o Estado quer se garantir 
mente refere-se a conce,.iõe; de estradas de cam a hypotheca, ninguem llle conte,ta esse 
ferro, minas e outras cousas. De facto, esta- direito. Em todo caso, não vê em que isto 
beleceu-se a doutl'ina de se hypotbecarem possa ~mbar11çar. 
estradas de ferro, como reuniu-lo todos o.; re- 0 Srt. 'ALFREDO PINTO_ Póde até ser 
quisitos exigidos peia lei hyputhcarla para se- clausula tia contracto entre O Estado e a 
rem objecto desse r.ontracto. Este rtireito ficou 
consagrado pela lei, e não vê, portanto, ne- companhia. 
cessirlade de sa dar um passo a.traz, 6.X:igindo- O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Póde até 
sea licença rio Governo, e menos de sobre- haver clausula de reversão da estrada ; mas 
estar na execução até que o Governo re- a hypotheca não embaraça, porque o que 
solva arrem:ttar este direito. O Governo acontece é que a estrada é hypothecada 
póde comprar; mas ir áo ponto de impedir sujeita a esta clausula e quem a adquirir fi •. 
que as companbias as hypothequem, quando cará sujeita á, mesma. clausula. · -
muitas vezes precisam f.:1.zel-0 para melhorar A hypotheca não obsta; quem trata conhe
e desenvolver as suas linhas, -para manter o ce, sabe o que fez. Quanio tal hoaver, está 
trafico, emfim, acba excessivo, e menos, claro que deverá sei' observado tudo, porque 
dada a eventualidade de execução, não poder ~ão as clausulas contractuaes. O G<Jverno 
passar a estrada a nova empreza sem o Go- póde exigir que não hypotheque sem avisar 
verno dizer si consente, si abre mão de um etc. , 

·direito que lhe está reservado. Em geral não é um pedido de licença, é 
Enteutle que convém manter o direito um aviso que, uma vez dado e decorrido um 

actual,eliminadas tio proj3cto todas as dispo· certo prazo, si o Governo não se oppoz, sup
sições relativas a estradl.ls de ferro. põe-se que annuiu. Tudo isto são convenções 

o SR. ALFREDO PINTO - Mesmo quando e está na categoria tios contractos, a. que já. 
o Estado te!1ha garantido juros j alludiu, em que o Estado figura como pessoa 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta garan- jurídica. -
tia, ou é_dada pelo Goveru!) Federal, ou pelos O illustee relator do Projecto apresentou 

tambem uma emenda sobre a escriptura 
dos Estados e tem a sua lei regolad.ora que ·como da sul.Jstancia tio contracto. Pensa que 
são os contractos que a União ou os Estados t 11-celebram, --1uando concedem á garantia, coo• isto está prevenido no Prc1jec o. Tem a 1 um 
tractos em que os Governos respectivos podem artigo, em que se diz que os direitos reaes, 

entre os quaes a hypotheca, não terão exis
resalvar direitos. Está. claro que, quando a tencia Rem a inscripção no registro, salvo as 
compa.nhia assim procede, hypotheca ao Es- d t 
tado O seu material; resalva.se e,,te direito, ex:cepções consigna as nos artigos seguiu es. 
e O decreto de 1S65 manda atê que este~ con- Isto prende-se com a quessão sobre a qual 
tractos feitos entre o Estado e as compa- já occupou a attenção da Commis,ão. 
-nhias, figurando O Estado como pessoa civil, O Projecto diz que não terão existencia sem 

· 1 a inscripção, quaado, segunfo as idéas rece-
seJam sujeitos ao registro 1ypothecario. S1 bidil.S no Brazil, a inscripção só é necessaria 
não ha e8ta divida, representa. uma divida em relação a terceiros. . 
commum e não ha motivo para constranger. Como está no Projecto; a iuscripção é neces-
• O SR. ALFREDO PINTO - Desej0,va ouvir a sariu. atê entre as partes contràctantes; a 

respeito a opinião de V. Ex ., havendo ga- bypotheca não tem elfeito, mesmo contra-
rantia de juros. ctant.es, sem a inscripção. 

O SR. ANDRADE Froumm.A. - Si estabeleee Quanto ao penhor, porém, · o projecto fez 
a preferencia em favor do Estado, que ga- excepção e parece que o mesmo se deu 
rante os jaros, isto deve estar registrado, é qminto á. antichrese, permittindo que fossem 
o caso de tl'anscripção, é hypotheca. Si ha celebrados por escripto particcular, embora 
algum outro onus, é o caso do documento com obrigação da tr<lnscripção e até dizendo 
transcripto, porque ahi o Governo Federal que elles só poderiam valer contra ter-,eiros 
ou o Estado figuram como pessoa civil ; o depois do registro. 
contracto tem o caracter de contracto entl'e Dahi se segue que, quanto a esses con
partes, de m:meira que todos os direitos são tractos, o illustre autor do projecto sepa
respeitados. rou-se da sua. doutrina, isto é, o acto não é 

Dirá mais ao illustre preopinante que, formal e sim formalidade accresceutada pelo 
de orJinario, essas garantias de juros são legislador, para que produz'l. effeito em rela-
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ção a terceiros ; mas entre as partes contra
ctantes surtirá effeito até sem registro. 

E' uma contradicção na doutrina; porque 
si o registro é substancial, é forma de direito 
real que não póde existir, sem este requisito, 
n,3m entre as partes cont1•t1.ctantes. 

o Sa. CLOVIS BEVILAQUA - Esta excepção 
é em relação á caução de títulos. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Não é SÓ; 
tambem em relação ao penhor em geral. 
Essa excepção vem duas ou tres vezes e 
lembra as duas excepções que fez: primeiro 
de permittir que o penhor se constitua por 
escripto particular e segundo que valha 
entre as proprias partes contracfaintes, mes
mo sem registro. O que não louva é que o 
autor do Projecto exigis,e essa formalidade 
para as hypotbecas, porque estas teem, entre 
as propr1as partes contraclantes, effeitos ca
pitaes e vae apontar dous ou tres de me
moria. 

Um dos effeitos da hypotheca, devido a 
sua indivisibilidade, é que ella não póde ser 
reduzida. Assim, se alguem hypotbecar, por 
uma divida de 100 contos, predios no valor 

,de 1.00') contos, ninguem póde reduz;r esstt 
hypotht.ea a um só rlesses p1•edios, embora 
valha o dobro, por eff'eit,o da indivisibilidade. 
Isso é negocio entre as proprias partes con
tractantes, não tem nada com terceiro ; não 
póde ser reduzida a garantia. 

Si alguem intentar uma execução e arre
matar um desses predios por 99:999$, fic.mdo 
devedor de mil réis .; se os predios, no valor 
de mil contos estão hypothecadosp1ra garan
tia. desses mil réis, isso é e:tfeito entre as 
proprias partes contractantes. E dahi vem o 
direito, tambem pessoal, do credor hypothe-

. cario, restabelecer a integridade da garantia, 
sempre que um objecto perecer ou diminuir 
de valor, emfim não garantir a divida ; elle 
tem o direito de reclamar um reforço de ga
rantia. Tudo isso resulta do direito entre as 
proprias partes, não tem nada com ter
ceiros. 

Outro eff'eito capital, tambem entre as pro
prias partes, que nada tem com tercei
ros, por effeito da mesma iudivisíbiliúade, 
acontece quando cada um dos suMeosores 
no immovel hypothecado é responsavel soli
dariamente pelo total pagamento da divida. 
Ainda que um desses successores ou herdei· 
ros pague a sua parte, o predio continúa in
tegralmente hypothecado p·•lo restante e esse 
unico herdeiro a quem tocou o dito predio 
póde ser accionado. 

Perguntará: a falta da inscripção, pó'.le 
privar á hypotheca, contrahida de boa fé, 
entre credor e devedor, desses etfeitos que 
são capitaes? · 

Acha que não. 

Isto é julgar ila doutrina do projecto pelas 
suas consequencias. 

A hypotheca, sem inscripção, é valida en
tre as partE>S contractantes. 

A inscripção é formalidade instituída em 
relação a terceiros ; mas entre as partes con
tra.ctantes a inscripção nada accrescenta á 
validade do acto. 

Os eff'eitos em relação a terceiros são a se
quela ( isto é, acompanhar o objecto hypo
thec tdo em po:ler de terceiros, a quem seja 
alienado ) ou a preferencia em concurso de 
credores. 

No mais os eff'eitos da hypotheca. (e não ~ão 
pouco~) resultam da hypotheca núa e simples 
entre as partes contractantes e seus herdeiros 
a titulo universal. 

Ha mesmo questões interessantes sobre 
direito hypothecario, que se prendem a essa 
solução. 

Isto é um meio pratico de mostrar que o 
illustre.autor do Projecto se apoiou em uma 
doutrina que não é verdadeira. 

O que acaba de dizer em relaçã.9 á hypo
theca poderia figurar em relação a outros 
direitos reaes ; ma.s não faz, porque o que 
está em discussão é a hypotheca. 

Mas, dizia que a materia está prevenida 
no artigo de um modo que lhe paraceu incon
veniente em relação á hypotheca, sem resal
vas, sem effeitQS, indepen,ientemente do re
gistro em relação aos contractantes, e que, 
quanto ao penhor, se havia feito excepção, 
pelo que applaudia ai) nobre autor do pro
jecto ; mas o que não póde applaudir é a dis• 
tinéçã.o em que entrou a respeito do pe
nhor. 

Já dis~e que não acceita o penhor agricola, 
porque é uma cr~ação artificial. Penhor re
pousando sobre immoveis, sobre fructos pen
rlentes e até em via ã.e form11ção ! 

Não sabe o que são fructos em via de for
mação. (Pausa). Fructos pendentes, pela 
noção recebida do direito romano, o orador 
Si.l.be perfeitamente o que é. · 

O Projecto ta.mbem con1;agra o penhor não 
só para os frueto:i pendentes, como para os 
animaes, para os utensilíos de lavoura. 

Isto é uma irléa muito odiosa. Não está na 
lei de 1864, que é acusada de não ter atten
dido ao desanvolvimento do credito territo
rial e, entretanto, essa Jei fez o que se podia 
fazer, restringiu enormemente as pessoas em 
favor das quaes a legislação anterior dava 
hypotheca legal, dando-a sómente aquellas 
a quem não podia negar, alterou profunda
mente as garantias do procestso, estabeleceu 
o processo summario, reduziu as custas, 
privou os devedores de meios de defesa que 
a lei commum dava, e derogou esse im
portante privilegio que tinham certos es
tabelecimentos agricolas, fabricas de assuca1• 
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privilegio que era essencial para a sua con- O SR. ANDRADE. FIGUEIRA - Sim; que fez 
servação, como este da integridade. depois o Acto Addicional, esta grande tolice 

Note-se que a lei rle 1864 não r,evogou, (r-iso), para mostrar os seus sentimentos li• 
derogou apenas nas execuções hypothecarias. beraes. · 

E' uma destas medid11s espe'}iaes que o le- Trata se, portanlo, de uma lei que, embora 
gislador decretou unicamente em beneficio tenha o notne de privilegio, deve ser acatada. 
do credito hypothecario. O orador não a revogaria, nem mesmo em 

Como um dos hvores que a lei concedia ao beneficio do credor hypothecario. 
credito . hypotbecario, era que o objecto h;r- Já tem abu~ado por demais da attenção da 
potliecado pudesse ser arrematado, qualquer Commissão (nd'o apoiado$); tem feito obser
que fosse o seu valor e a importancia da vações sobre varios pontos do Projecto, sobre 
divirla., veio isto, como consequencia, derogar muitos artigos com que não concorda. 
o privilegio da integridade; que era um os SA F o h 1 1 
embaraço; _porque, r>elo privilegio de inte- R. REIRE - pen or ega; por 

b. t d' d exemplo. gridl!,de, esses o Jec os não po 1am ser es-
tacados, nem os bois, nem essa trapalhada de O SR· ANDRADE FIGUEIRA - Vê ahi muitas 
instrumentos. disposições aproveita veis; mas acha desne-

Em geral, o3 estabelecimentos agrícolas cessaria este apparelho todo sobre o penhor. 
sem estes-apparelhos não podem funccionar; O as~umpto s0bre o penhor está ahi multi• 
mas isto se dá especialmente em relação plirado em muitas secções. 
áquelles de que tratava a lei de 1833, isto é, Para que estas obstrucções todas que se 
estabelecimentos de canna, de mineração, verificam no P1•qjecto 1 
etc. · · Lê ahi no Projecio, por exemplo, que a 

A estes estabelecimentos, tire-se hoje o caução de titulos de credito immobilisados 
boi, amanhã o alambique e, em poucos dias, equipara-se àó penhor; etc., etc. 
vae-se tudo quanto Martha fiou. (Riso.) O penhor é caução; Eómente a palavra 

Mas uma lei posteriur revogou tudo; estas cauç'!o é mais genePica, comprehende a 
reformas qu<=i se lhe foram seguindo, aca- cauç,10 pes~oal, hypothecaria, pignoraticia. • 
. baram com tudo e o orador não sabe como Mas, pelo desenvolvimento que ahi se deu 
estes estabelecimentos podem hoje manter-se. á ma.teria da caução, tudo quanto se diz 

Já teve uma engenhoca de canoa e sabe sobre caução, applica se ao penhor. 
que sem certos app>1relhos, sem os bois (riso), O penhor legal, esse que se refere aos bo-
não se póde ter canna. teleiros, estalajadeiros, etc., não ha duvida 

A mineração então, esta depende de muitos que é uma. instituição necessaria, mas não 
apparelhos, de machlnismos, de moveis alli com este luxo de desenvolvimento. 
integroJisados como immoveis. O SR. SA FREIRÊ- Mesmo sem titulo de 
~ Crê que ha mesmo uma contradicção, por- especie alguma i 
que o Projecto, na Parte Geral, considerou O S 
isto tudo como accessorio de immoveis, for- R. ANDRADE FIGUEIRA - Sem duvida. 
mando uma só unidade e agora vem dar aqui Ahi ha ª tradição, ª posse, a entrada do 
este penhor agrícola. freguez na easa com toda a sua bagagem. 

Isto nem é agrícola _; quando se trata de A lei presume que elle fez tradição e tudo 
mineração, por ex,emplo, é antes um estabe- aquillo serve de garantia. 
lecimento industrial. (Apartes.) O SR. SÃ. FREIRE - E quanto á excussão ~ 

Nas idéas, pelo menos, está evidentemente O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Dá-se o ex-
em contrarlicção. ecutor; é questão-de processo. 

Fará alguma.sponderações,que não deixam Os indivi,luos especificados no Projecto só 
de ter sua importancia. . conservam este privilegio emqua.nto o ol·je
. Não pare~ á Commissão tão odio3o este cto estiver nas respectivas casas ou estabele-
pri-vilegio. cimentos. 

Isto e de uma geração muito liberal, do- E' a mesma cousa que se verifica a respeito 
minada por illusões iguaes a estas que do senhorio de um predio, em ·relação aos 
reinam hoje. moveis que nelle -.se acham. 

Este privilegio foi estabelecido pela geração Agora, ha ahi muitas disposições que não 
que decretou a lei da liberdade da ta.xa. de acceita; aquella, por exemplo, que se refere 
juros, pela geração que acabou com os mor- ao amo, sobre os moveis, as joias e a cader
gados e fidei -commissos perpetuos, pela gera- neta do criado, etc. 
ção que promulgou o Codigo do Processo Assim lambem não acceita a llisposição, 
Criminal, que é uma lei liberal que honra o que vem, na secção segunda, sobre hypotheca 
paiz. legal, referente aos funccionarios publicas. 

O SR. COELHO RonamvEs - Que fez depois Ahi se diz que a pessoa sujeitá a qualquer 
o .Ac1o Addicional, , das hypothecas mencionadas nos ns. l à 5 do 
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artigo antecedente, que é o que tem o 
n. \:J71, não terá direito ás vantagem.! que 
lhe der o titulo, cargo, emprego, etc .. em
quanto não a fizer inscrever. 

Esta Jisposição não adianta. 
Primeiro que tudo, os vencimentos dos em

pregados publicas . não podem servir de pe
nhor ,.não são considerados vantagens pessoaes; 
são !lados para elles se vestirem e appare
cerein decentemente na repartição, e para se 
alimentarem. _ 

Como é,. pois, que se vem dizer que elles 
não porlerão ter direito a estas vantagens, 
emquanto não fizerem o que determina o Pro
jer.to 1 

o SR. RrtADAVÍA CORREIA dá um aparte. 
. o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, pelo Pro
jecto já se os suppõem êmpregados publicos. 
(Apartes). . 
. Bem ; como já está realmentB fatigado e a 
Commissão não estará m~nos (ncio apoiados), 
vae pôr termo ás suas considerações, decla
rando que, si o debate se prolongar, trará 
emendas ao sentido em que acaba de pronun
pia,r-se. 

Deve observar á Cominissão que o illus
trado autor do Projecto, a ultima vez que 
fnllou, sustentandO' as suas idéas, disse que 
em França o systema germanico não tem sido 
adoptado, não por motivos solidas, mas por 
chauvinismo. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá u_rri aparte. 
d SR. ANDRADE FIGUEIRA -- Não; este es

lJirito só se podia ter dado depois da guerra 
ae 1870. 

o $R. CLOVIS BEVILAQUA- Inimigos irre-. 
concilia veis. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Com ã In
glaterra, sim; com a Alleinanha, não. 

Pois bem, antes de 1870, quando se votou 
em França a lei de março de 1865, qúe esta
bt le~eu regímen igual a este que a lei brazi
leira imitou, foi discutido o assurnpto pelo 
eminente jurisconsulto Troplong, que a um 
criterio de primeira ·ordem, reunia pro
fundo conhecimento da. legislação francezf1 
e póde-se dizer um elevadíssimo espírito 
philosophico. E' mesmo apontado entre os 
jueisconsultos francezes como o espírito mais 
eminentemente philosophico.. Pois bem, elle 
resumiu em algumas paginas de força todas 
as objecções que tornavam o regiinen germa 
nico inteiramente inapplicavel á França. 

Toma a liberdade de ter essas paginas, por 
que as considerações que elle faz âpplicam-se 
com grande força, si não com maioria de ra
zão, ao Brazil. 

No seú tractado Da ti-anscripçtío hypothe
earia, Troplong, expondo a theoria do di-

reito germanico sobre o reginien hypothe• 
carin, Jiz o seguinte: 

« 28. De ce que cette publicité est re
quise en Allemagne com me um droit sub
stancial, il suit que c'est cette publicité 
mêrne qui fait le propriêtaire; que celui
là seul peut être reputé proprietaire qui 
est inscrit; et que quiconque achete 
d'ulle personne non iri.scrite, acbete mal 
et n'est pas reputá proprietaire. 

Si celui qui est inscrit n'est pas pro
prietaire legitime, il transmet néanmoins 
le droit de propriété à celui qui achete 
de !ui dé bonne foi. Par cela seul qu'il 
cst inscrit, les tiers ont été autorisés à 
le considérer cotnme !e veritable maitre 
de la chose, à traiter avec lui e à acque
rir légitimement de lui, s'ils sont de 
bonne foi. C'est à peu pres ce qui a lieu 
chez nous en ruatiere d'achat d'objets 
mobiliers. 

. . . . . . . . . . . . 
29. L'avantage de ce droit, c'est Ia 

certituâ.e. Sou grand inconvénient, c'est 
le matériallsme . Sans doute, en · contra
ctant avec celui que les registres dési
gnent comme proprietaire, on a la satis
factioÍ1 d'avoir en main la preuve juris 
et jure qu'on a acquis un droit à l'abri 
de tou.te contestat10n. Mais cettfl certi
tude, à l'aquelle, du reste, on peut arri· 
ver aussi rians d'autres sy,itemes moins 
absolus et plus simples, cette certitude, 
dis-je, est obtenue souvent aux dépens de 
la facilité et de Ia promptitude des 
afl'aires. Pour en faire jouir les transac• 
tions, il faut faire peser sur la pro
priété et sur !e crédit un formalisme 
accablant, dont il nous serait impossible 
de nous accommoder en France. 

30. 0

En Aile~agn~: t
0

out
0 

c~ia • fo~. 
ctionne sans de trop grands inconvé
nients, parce que, presque partout, cette 
legislati<m est sortie des mceurs locales. 
Mais comme ces mceurs sont tres diffé
rentes des nôtres, on ne pourrait l'im
porter chez nous sans imiter avec un 
grand dommage des institutions rebelles 
á nos habitudes. 

La feodalíté n'est pas éteinte en Alle
magne: il y a des biens nobles et des 
biensroturrers. Les premiers sont ehlacés 
dans le réseau des substitut1ons, des privi
leges de masculini té et de droit_ d 'ainesse; 
l'esprit de conservation et Ie frein des 
lois féodales les rendent presque immo· 
biles dans les families. Quant aux se
conds, ils ne peuvent être aliénés que du 
consentement du seigneur et moyennant 
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des droits consídérables des lots et ven- · 
tes. Bien pl us, toutes les natures des 
biens, soit nobles, soit roturiers, sont 
soumis au retrait fêodal, au retrait 
lignager et au retrait de voisinage. 

Dans beaucoup de lieux, les propres 
ne peuvent être aliénés sans !e consente
ment drs hêritiers presomptifs; les sub
stitutions sont pratiquées ; et, pour c-,n, 
server les biens dans les fümilles, on ad
met les renonciations des filles dotées á 
la succession future de leur pere, etc., 
etc. 

On voit là un ensemble de faits qui 
attestent des habitudes de conservation 
et d'immobilité, et une lutte des lois et 
des rnceurs contre le morcellement des 
propriétés. D'un côté, de gr,mds do
maines; de l'autre, des prop1•iété.s se 
maintenant duns les familles héréditai
rement et restant attachées au manoir 
par une possesion immémorfole: voilà. 
les circonstances qui pe1·m<:ittent á 11 Al
lemagne de matérialiser par une publi
cite sacramentelle tous les mouvements 
de la propriété fonciere. Ces mouve
ments sont trop peu fréquents pour en
trainer des gênes véritables et nuire au 
crédit du sol, tout en ayant l'air de le 
favoriser. 

31. Mais, dans les parties de l' Alle
magne oú les mceurs natíonales se ressen
tent du voisinage rle Ia France, et cü la 
propriété fonciére a plus de molJilité et 
de fractionnement, la sagesse du législa
teur s'est bielJ gardée d'introduire Je 
systeme germanique, qui ne convient 
qu'aux pays de grands domaines, ou à 
ceux qui laisseut dormir b propriété 
dans un état à peu pré, stationnaire. 

........ • '• ..... ' ...................... . 
33. Voilà donc des enseignements di

gnes de toutes nos meditatiohs, et c'est 
Je pays qui a inventé le systeme, qui 
nous les donne lui.-rnême. Le systéme 
allemand, mod1fié dans le cceur mêmo de 
l' Allemagne par la force des choses, a 
été jagé impraticable dans les pays que 
la France a façonné à sa ressemblanco. 
Ce fait répoud à, bien des objections et 
suffit pour nous dispenser d'épreu ves 
périlleuses. 
·············· · ········· ............. . .................... , ........ ··· ·· ···· 

34. Maintenant, si nous jetons les 
yeux · sur la France, que de raisons, 
directement tirées de notre caractere 
national, se présentent 11, l'espit pour 
nous g·arantir d'une innovation si con
traire it nos mccurs et à uos intérêts ! 

. Le systeme all,•mand ·fleurit dans les 
~ contrées telles que la Prusse, le Brande

bourg, la Silésia. le Wurtemberg, oü la 
propriété est contenue par des entraves, 
ou lqs dornaines ont des limites fixes, oit 
les mutations sont peu fréquentes, ou 
les populations ont des habitudes séden
taires. Chez nous, la terre est libre; elle 
se meut sàns entraves; elle est soumise 

. à. une action de di vision et de recompo
sition alternative,qui rnultiplie les trans
actions, accroit sans cesse les nombres 
des possesseurs,aug-mente la valeur de la 
terre et &joute par conséquent à son 
créciit. II faut tenir grand compte de 
cette impulsion féconde, due à la sim
plicité de .nos lois civiles et à notre droit 
successoral ; impulsion tellement puls
sante, qu'elle briserait sans effort les 
cha:ines bureaucratiques du systeme al
Jemand et fürait crouler, d'un seu! de 
ses mouvements, des montagnes· de ·pa
pier. 

D'un nutre cóté, la moyenne et la 
petite propriété succomberaient sous les 
frais des procédures nécessaires pour 
l'établissement, la justifir-ation et la pu
blicn tion du droit du possesseur; toutes 
les affaires de peu d'imrortance s?raient 
éternisées, et on n'arr1verait au résultats 
qu'aprés des lenteurs interminables et 
la ruine des parties. 

Enfim, la tenue des registres, facilitée 
en Allemagne par l'esprit de consérva
tion, n'est pas rnoins favorisée par l'atta
chement clea individus à la commune et 
au domicile originaire. Les juges Iocaux 
chargés de la tenue des registres, con
naissent les hommes et les choses, et sont 
peu exposés à des rnéprises. Mais en 
France, le déplacement eles fortunes, 
les absences sont nombreuses ; on habite 
souvent loio des lieux ou l'on asa terre; 
i1 y ades propriet<1 ires inconnus; d'autres 
dont l'état est ignoré; il y a dts muta
tions qui passent sans cesse inaperçues, 
à la faveur de l'éloignement des défunts 
et des hérit.iers . Par là, les autorités 
locales seraient entrainées à des erreurs 
qui engageraient leur responsabilité et 
ôteraient a u systeme la plus gr,rnde parti e 
de son autorité. 

Et puis, qpelles autorités c!Jargeraiton 
d'operer les verifications des droits de 
propriété, qui rnnt la base du crédit 
allemand '? Les autorites commum1,les? 
nul n'oseraít le, proposer; car la víe 
municipale manque en France et les 
fonctionnaires locaux ne dernandent qu'à 
n'avoir pas de responsabilité. Le juge de 
paix? qui youdrl!,it être juge de-paix ii 
cette condítion 1 qui voudrait .engagei• sa 
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fortuna dans l'acomplissement de dc
voirs si périlleux ~ Las conservateuos ~ 
Mais leur responsabilité n'est-elle pas 
dejà assez grande~ Conviendrait-il de 
l'augmenter par l'addition 110 fonctíous 
épineuses, infinement délicàtes et même 
de nature à tromper la sagesse Ia plus 
vigilante i 

35. Ceei. posé, il est clair que Ia loi 
française, en entrant pius aTant qu'elle 
ne l'avait fait jusqu'à ce jour dans les 
voies de la publicité, a du faire un choix 
pour évíter l'abus; et q'uelle a du se 
donner à Ia publication eles seuls actes 
nécessaires, en réjetant la publicité de 
tout ce qui n'est pas commandé par le 
plus impérieux besoin. Sans douta elle 
veu t tarir la source des errenrs inévi
tables; ma.is elle ne veut pas non plus 
entra.ver, par.das investigations mínuti
euses, la libre circuiation de la propríété. 
C'est pourquoi notre !oi a laissé à l' Alie· 
magne le tribunal hypothécaire, qui est 
chargé de Cl'Dstater ,à la suite d'uneprocé
dure contradictoire, l'établissement de la 
propriété: il y a Jà unesourcededifflcultés 
que resteront toujours inextricables, dans 
un pays ou, comme en Franca, Ia pro
priété subit tant de variations. Le droit 
de propriété est de tràs grand prix cfüez 
nous, pour être Iivré à des jurisdictions 
gracieuses qui en décideraient sans con
naissance de cause. 

Cela se peut dans l' Allemagne féodale, 
qui se compose de grands fomaines dont 
les divers degrús de mouvance sont par

. faitei:nent connus. 
En France, on serait exposé à mille 

erreurs, et il faut laisser aux parties le 
soin d'examiner Ia regularité des titres 
d'acquisition et la capacité des contra
ctants. Elles le peuvent; et la loi ne 
doit pas substituer à. Ia dilígence des 
particuliers la diligence fautive d'un 
tribunal environné de piegas. 

Ce n'est pas tout : et en ce qui con· 
cerne la publication des mutations, il y 
a une importante distinction qu'on ne 
peut s'empêcher de méditer. Les unes 
s'accomplissent par l'ouverture de la 
succession ·du propriétaire , lei! autres 
par des actes entre vifs·. 

Or, la succession a touj~urs été con
siderée, en France, comme opérant uno 
dévolution de plein droit ; et Ia maxime 
Je mort saisit Ie vif est une des regles 
les plus essentielles de notre jurispru
dence. Fraudra-t-il rétrograder jusqu'au 
moyen âge germanique, pour soumottre 
à. l'investiture le successeur ab intestato? 
Fraudrá-t-íl enlever à la jurisprudence 
française une des ses plus précieuses 
Yol, Y 

· Jibertés et briser cet encha10ement des 
générations qui se remplacent les unes 
les autres, comme si elles ne füisaient 
qu'un tout domestique i 

On ne voit pas dans quel intérêt es
sentiel se trouverait I'explícation d'une 
telle nouveauté ; ce ne pourrai.t être, 
tout au plus, que pour satisfaire la 
curiosité et dresser la complête genéa
logie des propriétés. Mais, au-dessus 
de cette satisfaction assez médiocre, il y 
a un principe supérieur ; c'est que fo 
droit de l'héritier ne saurait êi;re sus
pendu ; c'est que Ia dévolution des biens 
par le déce3 ne doit pas avoir d'inter
valle; et que, pour la stabilité et le bien 
même de la propriété, · on ne doit pas 
arreter par des formalités quelconques 
la transmission des successions. La sue· 
cession est d'ailleurs un évenement pu
b!ic ; olle vient à la suite d'un dér.es qui 
a frappé l'attentíon ; elle donne lieu 
à des déclaratious pour Ie paiement 
des droits. Les tiers sont d'autant moins 
exposés à des erreurs préjudiciabies, que 
Ia jurisprudence a beaucoup fait pour 
conserver les droits qu·us tiennent des 
héritiers a.pparents. 

Que si la succession est testamentaire, 
au lieu d'être ab intestato, d'autres raisons 
conduisent au même résultat. Le léga
taíre peut ignorar l'existence·du testa
ment, puisqu'il n'y a pas été partie, 
l'héritier du sang peut même la lui dis
simular, un certain temps s'écouiera 
donc necessairement entre le déces du 
testateur et la transcription qui serait 
imposée au legataire. Mais dans cet in
tervalle, qui peut être plus ou moins 
long, que deviendra le droit de propri
été ~ Restera t-il suspendu? 

Quelle sera ladurée de cette imspension 
établie dansua interêt inconnu, douteux, 
et qui, três souvent, n'aura pas lieu de 
se produire? Comment obviera- t -on aux 
iaconvénients majeurs des intermit
tences dans Ie droit de propriété? Que 
si on récule devant cette suspension, on 
donnera donc á I'héritier du sang le 
droit de dépoui!ler la Iégataire ; et on 
livrera à la merci d'un caprice et d'une 
animosité les volontés du defunt ! ! 
Ainsi donc, non seulement on compro
mettrait, par l'obligation de transcríre, 
le droit ·légataire ; mais on ébranlerait 
la volouté des mom•ants ; on subordon
nerait Ia. validité des testaments à l'ac
complissement de la forrna.li té posthume 
dE.' la transcription. Ce respect pour les 
deroieres pensées de l'homme, qui est 
écrit dans le creur de tous Ies peuples 
civilisés, on le toulerait aux pieds sans 
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scrupul!'l, et on le sacrifierait à une pu
blicité la plupart du temps inutíle ! ! 
~e dis inutile, parce que canx qui trai
tent avec un béritier ou un legataíre, 
ont toute facilité pourremonter á la mou
vance ele la chose et se faire mettre les 
titres sous les yeux. Je répete d'ailleurs 
que la jurisprurlence est venue á leur 
secours par los facilités qu'elle a donnees 
aux contracts passés avec les héritiers 
apparen ts. Eofin, il y a une raison com
mune aux deux points que nous venons 
de toucher : c'est que la , loi sur Jes 
succession sfractionne tellement les pa
trimoines, que les registres seraient in
sulfisants pour recevoir les transcriptions 
ou inscriptions qui vieudraient les en
combrer.» 

Estas co.nsiderações são de grande peso. 
Não é o chaiminismo; é a incompatibilidade 
absoluta. 

Com isso, tem terminado o que tinha o 
orador a dizer, hoje, á illustrada Commissão. 
(Muito bem; muito be111,,) 

o SR. ALFREDO PINTO - Pelo que ficou 
vencido na CommisEão todas as escripturas 
particulares estão sujeitos ao rezistro, 

0 SR. ÜLTVEIRA FIGUEIREDO - Não é O 
que está no Projecto, mas, mesmo com a in· 
scripção,que não fica adstricta á situação certa, 
o penhor é um contracto quasi clandestino, 
que uão põe de sobre aviso terceiros sobre o 
onus que grava cousa movei, a respeito da 
qual esses terceiros pódem fazer novos con• 
tractos na persuasão de que ella se acha livre 
e desembaraçada. . 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. ..:.... Fica sujeito 
o penhor a registro. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Com o 
registro do contracto do penhor, o perigo di· 
minue, mas não cessa de todo. Informado 
de que o registro ficou assentado tambem 
para o instrumento particular d'esse con
tracto reconheço que os inconvenientes·para 
terceiros não são tão grandes, como eram 
pelas disposições do Projecto. 

Passo a occupar-me da emenda o:ffercida 
pelo nobre deputado o Sr. Azevedo Marques, 

o Sr. Oliveira Figueiredo relativa á necessidade da intimação ao credor 
_ sr. Presidente, permitam v. Ex. 0 a hypothecario da excussão do immovel hypo• 
honrada Commissão que eu venha a,presen- · thecado em execução promovida, por outro 
tar algumas modestas observações à p:trte credor hypothecario, collocado. em segundo 

d. - d · t logar, ou por terceiro. O Sr. ConselMiro 
em iscussao O prJec 0 • Apdrade Figueira considerou a exigenêia da 
· Depois da navegação em alto mar por tão intimação vexatoría e inutil. A S. Ex. 
íllustres argonautas, não será descab~da uma pareceu sem vantagem a medida, porque o 
pequena navegação costeira, que, quando credor hypothecarío tem,no preço da arrema
menos, trar,t algum descanço ao vosso es- tação do immoveli hypothecado, garantia suf-
píri_to. ficiente ao pagamento do que lhe é devido. 

Tratando o projecto de dar garantias reaes Ponderei em aparte e venho sustentar que 
a cel'tos direitos, não podia deixar de preoc- essa sobrogação no preço não o:fl'erece a mi
cupar-se ele terceiros, tão merecedores d'ellas nima _garantia. 
como o são as proprias partes contrahentos. 

Pelo actual processo, o immovcl hyp0-
No art. D07, quando se occupa de penhor, thecado, que é excutido por terceiro, seja 

exige que paril sua effectividade haja a tra- segundo credor hypothecario, seja simples 
dição pelo devedor ao crelor ela cousa movei credocharographario . .• 
empenhada. Mas na alínea d'esse artigo 
arlmitte que essa tradição se füça pelo cons- O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esse não 
tituto possesrnrio, e, portanto, conservando póde. 
o devedor comsigo a cousa empenhada,. O 8R. OLIVEIRA FIGUEIREDO -Penso que 

E' vei•dade, que, com esta disposição, 0 V. Ex. não tem razão : o credor chirogra
Projer,to mantem O direito vigente e está de phario póde, tanto como o credor de 2ª hypo
inteiro accôrdo com v, legislação do:i povos tbeca, penhorar para seu pagamento o im
culto,. movel hypothecàdo a outro, desde que a 

divida d'este outro esteja vencida. Do con
Como, porém, estamos a crear direito novo, trario, a posição do credor chirographorio 

é opportuno indagar se convem manter no seria impossivel. 
penhor essa tradição fictR. Si, n'estas condiçõss, ou mesmo feita a 

Se me afigura que semelhante modo de penhora dentro de prazo do contrato hypo
operar a tradição é. excessivamente perigoso tbecario, o credor de hypotheca não compa-· 
para terceiros. rece á execução, no l ~ caso para disputar 

O penhor se contrahe por meio de instru- preferencia e no 2° caso para impedir por 
mento particular, que á excepção do agricola meio de embargos a praça do immovel pe-

. e pecuario, não estã sujeito á inscripção. nhorado, esta se e:ffectua, e a arrematação 
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póde vir a realisar-se em terceira praça 
por um preço irrisorio. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA : - A execução 
do credor chirographario é nulla. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Si procede 
a opinião de V. Ex e mesmo na hypothese de 
já vencida a divida hypothecaria, a execução 
do credor chirographario e consequente arre
matação são nullas, mais vantagem ainda ha 
na sciencia dada desde o começo de execução, 
ao credor hypothecario, afim do que o arre
matante. de tudo innocente, não fique sujeito 
a ter de restituir o immovel arrematado, 
depois de haver pago o 1•espectivo preço e dos 
incommodos e despezas com a arrematação 
(.L"Yluito bem). 

Vamos á outra hypothese. Na opinião de 
S. Ex. e nos termas precisos da lei, o segundo 
credor hypothecario, vencida a ia divida 
hypothecaria, póde excutir para seu paga
mento os immoveis, suj eitos ás duas dividas. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Eu já disse 
que o preço fica depositado e que para elJe 
passa o onus da hypotheca. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Neste 
caso dá-se uma garantia, que na maior 
parte das vezes será ephemera. Com o pro
cesso actual, o immovel excutido póde ser 
arrematado na terceira praça por qualquer 
preçv. O primeiro credor hypothecario achar
se-ha, consumac1a a execução, em face de 
uma quantia ínfima, insufflciente talvez 
para o pagamento elos juros de sua divida, 
ao passo que, si tiver sido prevenido da 
execur;ão, com o seu concurso á praça., evi
tará tal prej uizo. 

Di7. S. Ex. que o primeiro credor deve 
estar sempre attento e prevenido. Ora, isso 
é im possi vel, a menos que o credor não 
monte guarda a seu devedor (Apoiados.) 

Mais impossível ainda é exigir essa vigi
lancia de particulares ou estabelecimentos 
com grande numero de devedor~s hypothe
carios, disseminados por muitas e distantes 
localidades. 

Nem lhes aproveitará a fiscalisa,ção pela 
publicação na imprensa dos editaes de praça, 
visto como em muitas localidades não ha 
imprensa periodica, e em outras os períodicos 
são de circulação restricta ao proprío muni
cipio. 

A intimação de penhora feita ao credor 
hypothecario não é um grande ouus ex
equente ; Pelo exame no registro ela Gamara 
elle verifica com fwilidade se o immovel 
está hypothecado, quem seja o credor, e qu!l.l 
o seu domicilio. Com taes dados, nada é 
mais fa.cil do que tornar effectiva a inti
mação pelos meios fargos que a lei proces
sual offerece, inclusive a int_imação por edi--

tal, no caso de ausencia em logar desco .. 
nhecicló. 

As despezas para a intimação não são ex
cessivas, e afinál serão pagas, em regra de 
custas pelo devedor executado. Sejam, entre
tanto, quaes forem o prejuizo, que causam, 
sera muito menor do que o que soffrerá o 
credor hypothecario com a sorpreza da, arre
matação. E será. compensado pelo incremento 
que trará ao desenvolvimento do credito 
(Apoiados ; muito bem). · 

Fui por muitos annos advogado no inte
rior, e posso offerecer testemunho dos 
grandes prejuízos, que tem accarretado aos 
credores hypothecaríos a fa,lta da providencia 
lembrada na emenda do nobre deputado o 
Sr. Azevedo Marques. Tive ensejo p'1ra 
observar, até arranjos indecentes entre arre-· 
matantes e executados por occasião da ter
ceira praç:.i., a do leilão, para burlar os di
reitos dos outros credores, sinão do proprio 
exequente. 

E, com a experiencia pessoal de taes in
convenientes, eu não podia furtar-me ao 
dllver de sustentar a emenda, a que me tenho 
referido. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Sá Freire dirá apenas al
gumas palavras. Apenas á consideração da 
Commissão uma emencla suppressiva de toda 
a secção 2ª, comprehenclida entre os artigos 
906 a 923, porque pensa que a creação do 
penhor legal contém medidas odiosas, como, 
por exemplo, os ns. 3 e 4 do art. 916, que 
não podem deixar de ser eliminados do pro-
jecto. · 
. Apresenta tambem algumas sub-emendas 
para o caso de não conseguir a approvação 
da emenda que supprime toda a secção. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem). -

O Sr. Olovis Bevilaqua - Sr. 
Presidente, começarei, como é natural, fa
zendo ligeiras ponderações acerca do bem 
elaborado parecer do Sr. Rivadavia Corrêa. 
Como deve ter notado a Commissão, em 
alguns pontos nos achamos em divergencia, 
mas folgo de reconhecer que em muitos 
outros, naturalmente no maior numero, 
S. Ex. me presta o favor do seu apoio. 

A primeira divergencia que entre nós se 
abre refere-se ás hypothecas legaes generali
sadas, que o projecto acceita e que S. Ex . 
condemna. 

Opina o nobre relator que o· projecto con
signa um evidente ragresso, estabel()cendo 
para certos casos a hypotheca geral ou, como 
outros denominam, a hypotheca indetermi
nada. S. Ex. não comprehende por que o P1•0-
jecto voltou sobre uma conquista · feita, um 
progresso reali7..ado pela legislação republi· 
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cana., com effeito de grande alcance para o 
desenvolvimento do credito do nosso paiz. 

Von apresentar as minhas razões. Por 
certo não terão valor sulllciente p11.ra con
vencer a S. Ex., nem á Oomrriissão, nem 
a.quelles que pensam do mesmo modo, sedu
zidos pelas vantagens da. especialização rigo
rosa, entre os qnaes devo destacar o illnstre 
Sr. Barão de Loreto, cujo parecer incom
pleto ainda, já nos auctorisa a julgar o tra
b~lho do grande valor pelo criterio das opi
niões emittidas e pela somrna de erudição 
revelada. 

Ninguem contesta que a publfcidade, tanto 
das transmissões da propriedade immovel 
quanto das instituições de onus reaes, inclu
sive as proprias hypothecas, e a especialisa
çi!o destas sejam condições essenciaes da 
or!l'auisação de um bom regímen hypothe
cario. 

A publicidade estabelece a ordem da prefe
rencia entre os credores hypothecarios, ou 
entre estes e um adquirente do irnmovel 
ou entre diversos adquirentes, em virtude 
do principio de que, o que primeiro tiver 
inscripto o seu titulo terá sobre os outros 
primasia, não podendo contra. elle preva
lecer a allega.ção de autoridade do con
tracto. Esta garantia resultante da publi
cidade é de grande importancia para. o des
envolvimento do credito, porque offerece 
uma base -segura. para as suas operações. 

Depois a publicidade, sendo um elemento 
assecuratorio da solução das obrigações ga
rantidas por hypotheca, os capitat:s canali
zar-se-hão mais facilmente para onde os so
licita a actividade que delles precisa e que 
tem por si a garantia de predios valiosos, 
mas, sem elles, improductivos, e os juros 
desses C(l.pitaes serão menos pesados, porque, 
como é geralmente sabido, os juros se de
compõem em dous elementos: - o aluguel 
do dinheiro e o premio de segw·o contra os 
riscos que póde correr o emprestador, e 
quanto_ mevores forem esses riscos mais 
baixa. dave necessariamente ser a taxa dos 
juros. 

A especialiiação corrobora. as vantagens da 
publicidade determinando de um modo mais 
preciso a g,arantia real que assegura o cum
primento das obrigações. A especialisação, 
aliás, deve referir-se não somente á garan
tia, mas, tambem ao credito garantido, sem 
o que seria incompleta a. providencia. 

Não ponho em duvida as conveniencias 
que otrerece um systema hypothecario 01•ga· 
nisado sobre as bases da publicidade e da 
especial.isação. Pondero, entretanto, que, 
muitas vezes se exagera uma. idéa verda
deirn, fazendo com que ella va muito além 
dos seus n1\lm't1es limites, e todas as vezes 
que assim acontece, as vantagens deEappa-

recem e começam a surgir os inconveni
entell, que não estando no principio, todavia, 
resultam da sua a.pplicação immoderada. 

Tentando reagir contra os exaggeros dos 
que não comprehendem hypothecas sem im
mediata. e rigorosa. especialisação, THEOPHILO 
nuc sustentou a idéa., que a muitos se afigu
rou paradoxal, de que o defeito da lei frau
ceza não está em tolerar hypothecas geraes, 
mas, ao contrario, em admtttir as especiaes, 
porque, si todas as hypothecas fossem geraes 
não havia diffl.culdade em saber si tal ou 
tal parcel!a de terra está ou não hypothe
cada. ( Codi'.go Civil italiano l, p. 328 e seg·s. ) 

Não foi tão longe o projecto ; mas reco
nhecendo que alguma cousa de justo· havia 
nessas observações, attendendo á necessi
dade de assegurar aos incapazes de uma ga
rantia séria, o que em França tem sido o 
maior obstaculo para. se a.doptar o principio_ 
da especialisnção geral e immediata, segundo 
se vê em BUFNOIR e PLANIOL, e prestando at
tenção ao que se pass'.t em nosso paiz onde de
pois da. reforma de 1890, que attendeu mais 
aos interesses economicos do que aos interes
ses não menos dignos dos incapazes, os patri· 
monios dos tutelados e dos cura.telados se 
acham expostos a. perigos visíveis; resolveu 
adoptar um system,t conciliador em que as 
hypothecas legaes censervassem, até serem 
especialisadas, os immoveis do tutor, do 
curador, do administra.dor, sujeitos á garan
tia da conservação do patrimonio contlado á 
sua guarda. 

Folgo de verificar que se manifesta em 
apoio do projecto, nesta parte, a opinião do 
Exm. Sr. Dr. Andrade Figueira, apoio li
mitado e a que se juntam observações cri
ticas, mas que não é meuc-s significativo em 
relação ao ponto em questão. 

Assim p;mso que ou se devem eliminar todas 
as hypothecas que não forem convencionaes, 
como ti-zeram os codigos argentino e al• 
mão, ou se hão de manter as hypothecas 
legaes de modo a satisfazer os fins a. que são 
destinadas. 

Pelo systema do projecto esses fins são 
alcançados sem necessidade de se romper com 
o principio da publicidade, porque, as hypo
thecas legaes, embora inueterminadas, são 
inscripta.s, e, portanto, não incorrem no 
vicio da clandestinidade de que fazem tão 
grande cabedal os economistas e os moder
nos juristas, aos quaes não serei eu quem 
neg-ae razão. 

O que é mais importante para a segu
rança dos creditas e para o desenvolvi
mento das relações economicas, não é tanto 
a especialisação dos immoveis dados em ga
rantia., quanto a determinação de especiali• 
sação da respon~a.bilidade, e esta se achi\ 
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terminautemente consignada no art. 994 
u. 4 do projecto. 

Satisfaz-se por este mofo, a um dos votos 
expressos por PLA.NIOL (1'raité n. 2669), o 
qual diz que« a limitação dos creditos garan
tidos por meio de uma hypotheca é a con
dição primeira de um bom funccionamento 
de ,todo o regímen hypothecario ». 

Tambem não contrariam de todo o prin
cipio da especialisação os dispositivos do 
projec·to, porquanto, a generalisação da ga
rantia é temporaria, partL cahir de prompto 
sobre o patrimonio do responsavel, devendo 
restingir-se pela especialisação logo que for 
possível. Essa transitor·iedade da generali
zação é uma concessão ao principio da es
pecialisação, que o Sr. conselheiro Andrade 
Figueira levou a ma.I, porém, que tem a 
vant1gem de deixar ao responsavcl maior 
liberdade de acção relativameute aos seus 
bens desobrigados e, portanto, de facilitar o 
credito. 

O illustre relator salienta uma deflciencia 
no Projecto em relação á Constituição da 
hypotheca convencional. 

Perdoe-me, porém, si em defeza do pro
jecto recordo o art. 155, n. 2, onde se de
clara que o instrumento publico é da 
substancia do acto nos contractos tendentes a 
constituição de direitosjreaes sobre immoveis. 

Sendo a hypotheca um direito real sobre 
immovel, é claro que a convenção ten
dente a estabelecel- a incide sub a disposição 
daquelle artigo da parte geral, o que, 
por certo, dispensava o Projecto de voltar 
sobre o assumpto ao tratar do onus hypo
thecario. 

E si, como ob3ervou S. Ex., em relação 
ao contracto de emphyteuse se faz tal 
declaração. posso assegurar que ella não 
consta do projecto primitivo e melhor será 
que seja eliminada deste. 

Estranha ainda o illustrado relator que 
o Projecto haja excluído do penhor agricola· 
-os fructos armaienados em ser, ou bene
ficiados e acondicionados para se venderem, 
etc. 

Tentarei explicar o pensamento concreti
sado nas disposições do projecto. O penhor 
.agrícola. é uma especie de direito real que 
participa mais da natur~za da hypotheca do 
que da do penhor commum, porquanto neste 
a cousa emperihada se desloca do poder do 
devedor e entra para a posse do credor, e 
na hypotheca, da mesma fórma que no pe
nhor agrícola, o objecto empenhado man
tem ,se na posse do devedor. 

Ora, o que impede que se effetue esse 
deslocamento do objecto empenhado é, sim
plesmente, a natureza immovel delle, é a 
sua immobilidade. Mas, esta existindo em 
relação aos objectos indicados no projecto 

e faltando aos que lembra a emenda, parece
me que ha uma razão de doutrina em favor 
do systema do projecto. 

Accresce que o :fim de~te insti tuto é o:fl'e
recer recursos á agricultura }Jara ultimar 
uma plantação ou effectuar uma colheita. Si 
a colheita já. está feita, o que cumpre ao 
productor é realizar a venda dos fructos co
lhidos. 

Portanto, a restricção é feita de accordo 
com os intuitos que justificam a existencia 
do instituto. 

Quanto ao prazo da duração do contracto, 
não opporei considerações ao pensamento 
do nobre relator, corroborado pela emenda 
do Sr. conselheiro Correia. Direi sómente 
que o pensamento do projecto, neste parti
cular, foi til·ar ensancha:3 às especulações 
qu·e se queiram acobertar sob a simulação de 
auxílios aos ag-ricultores ; mas, essa pre
occupação convenho que não deve ir a_ ponto 
de inutilisar o beneficio do instituto em re
laç.ão a alguns generos de cultura. 

São estas as considerações que tinha a 
fazer sobre o parecer. 

Vou agora referir-me a algumas emendas. 
O Sr. Dr. Azevedo Marques fez uma cen

sura ao projecto, em relaçáo ao conceito da 
antichrese, que me parece de todo infundada. 

No rigor do direito a antichrese tem p~r . 
fim justamente estabelecer uma compensaçao 
entre os fructos do immovel e os juros do 
capital emprestado. Assim concebeu a noção 
do direito romano ( d. 20, 1 p. l l § l )_ e 
assim a conservou desenvol vendo-a em seguida 
o direito moderuo, como se póde ver no 
Codigo Civil Francez, art . 2085, no Italiano, 
1891, no Argentino, 7279, e em outros. 

Teria muito prazer em acceitar as ponde
rações de S. Ex., mas, fundam-se ellas num · 
equ_ivoco. Antes de tudo convém resal_var 
um erro typographico no art. 848. Alll se 
diz no fim : - ou do capital si não '1,ouvejuros 
....:.ciuando deve ser - si ,ião houver jurot- o 
que altera de certo o sentido. 

Foi intenção do autor do projecto dest&car 
em paragra.phos successivos os diversos 
aspectos,pelos quaes se a presJnta a antichrese. 

Este instituto que passou da Grecia PªX:ª 
Roma, a principio tinha por Intuito exclusi
vamente estabelecer a compensação entre os 
tructos a os povos e por causa mesmo disto 
é que houve da parte do direito canonico 
opposição ao desenvolvimento da antichrese, 
por se _afigurar aos canonistas que havia 
nesta um contracto usurario. 

Com o desenvolvimento do direito, enten
deu-se que po,leria haver nma especie de 
espoliação da parte do devedor e então com
µletou-se o principio, declarando-se que se 
os fructos excedessem á taxa dos juros, esse 
excesso fosse imputado na amortisação do 
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capital. E' a segunda . phase do instituto, 
que está consignada no segundo alínea do 
projecto primitivo. 

Surgiu mais tarde uma reacção contra as 
prevenções do direito canonico em relação a 
usura e se admittíu que ás partes fossem 
livre estabelecer que quaesquer que fossem os 
juros podessem ser percebidos pelo credor, 
simplesmente para compensação dos juros do 
seu capital emprestado. E' a terceira phase 
do instituto, tal como se apresenta moder
namente e está consi~nada no terceiro alinea 
do projecto primitivo. 

Isto foi condensado, mas não modificado na 
essencia pela Commissão revisora, e creio 
que dada esta explicação, S. Ex. verá que 
não houve disvirtuamento do instituto. Si 
quizesse appellar para outros Codigos, encon
traria no francez, no italiano, no argentino 
e em todos que consignam a antichrese entl'e 
os direitos reaes, a mesma feição que lhe deu 
o projecto, quer em sua forma primitiva quer 
depois da revisão. -

Apenas- insisto-no projecto primitivo os 
diversos matizes do instituto estão destaca

dos e, no projecto revisto, se acham conden
sados, systematísado numa disposição unica. 

Quanto as outras emendas, de S. 
Ex., nada direi, pn.recendo•me sóm
mente necessario, para a defeza do projecto, 

· accrescentar que si nada este consigna 
em referencia á phase da execução da hypo
tbeca, é porque o autor do projecto, como os 
seus revisores, recaiaram invadir uma esphera 
que não era propria na legislação federal. 
Mas, a Commissão tem criterio sufficiente 
p~ra decidir melhor neste assumpto; e demais 
isto é um problema do nosso direito, que está, 
por assim dizer, em elaboração e póde a Com
.missão dar um passo no caminho de obter a 
solução melhor. 

o SR. RIV.A.D.A.VIA CORRÊ.A. - No relatório 
· deixei como interrogação. (Ha outros apartes.) 

O SR. CLOv1s BEVIL.A.QU.A.- Em referencia 
ao illustrado Sr. Dr. Adolpho Gordo, ha de 
permittir o Sr. Presidente que, eu simples
mente dê uma explicação a um incidente 
occorrido homtem. 

V. Ex. interpellou-me e ao illustrado 
relator sobre si era possível que um devedor 
que houvesse hypothecado o mesmo immovel 
a dous credores successívos, pudesse dai-o em 
antichrese ao segundo credor. 

o SR. Rrv ~D.A. VIA CoRRÊA- ~o primeiro. 
q SR. CLoVIS BEVILAQUA - SI era O pri

meiro, penso_ que não póde haver duvida. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ao primeiro 

sem o consentimento do segundo. 
q SR. CLOV~S BEVIL.A.QUA- Bem, si, estabe

lecida a allud1da hypothese, podia o devedor 
dar o mesmo immovel em antichrese ao pri
meiro czedor sem o consentimento do segundo, 

Eu tinha percebido mal a pergunta e respondi 
que nada impedia que o devedor desse em 
antichrese, mas creio que a minha solução 
ainda contlnúa a ser a mesma, com uma 
differença, com uma restricção que ~-e deve 
fazer, e é que toda duvida se resolve justa
mente pela necessidade de haver consenti
mento do credor posterior. Como vê V. E.J. 
só neste momento foi que pude saber ao certo 
o que era que S. Ex. tinha em vista. 

O íllustrado Sr. Dr. Oliveira Figueil'do 
nos fez muito bem ponderadas observações a 
respeito tambem da execução hypothecaria, 
assumpto em que não me , quer·o envolver, e 
notou que si não fosse a providencia estabele
cida do registro para os penhores communs, 
estariam muitas vezes os credores sujeitos a 
surprezas, visto como o projecto permitte 
que este se constitua, mesmo por constituto 
possessorio. E' tampem uma innovação da 
Commissão, de que igualmente não quero 
assumir a responsabilirlade. (Apartes.) , 

Tenho, Sr. Presidente, algumas emendas 
de pouca monta a apresentar, mas, esqueci
me de trazei-as. 

Apresental-as-hei amanhã. 

O Sr. · Presidente - Fica a dis• 
cussão adiada pela hora. A ordem dia para 
hoje, 5, é a seguinte : 

13 parte : - Continuação da discussão do 
parecer do Sr. Rivadavia Corr-êa sobre os 
arts. 889 a 1010 da parte especial do pro
jecto. 

2ª perte : - Discussão do parecer do Sr. 
OJveira Figueiredo, sobre os arts. 1011 a 
1227 da. mesma parte especial. 

Terminou a reunião ás 5 hora e 45 minu
tos da tarde. 

ARTS. 899 A 1010 E 1011 A 1227 

7• REUNIÃO EXTRAORDINAR.IA, EM 5 DR 
DEZEll1BRO DE 190 l 

(Presidencia rt,o Sr. Seabra) 

A's 3 hol'as da tarde começa a reunião, es• 
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tolenti
no, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, 
Camíllo de Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo 
Goes, José .\ionjardim, Sá Freire, Oliveira 
Figueiredo, Alfredo Pinto, Azevedo Marques, 
Benedicto de Souza, Hermenegildo de Mo
raes, Alencar Guimarães e Rivadavia Cor
rêa (19). • 
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Faltam com causa participada os Srs. Ta
vares de Lira e Ani.zio de Abreu (2). 

Dos convidados pela Commissão compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Coelho Rodri
gues, Amaro Cavalcanti, Didimo da Veiga, 
M. F. Correia, Fabio Leal, G,~briel Fer
reira, Salvador Moniz e Solidonio Leite 
(9). -

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

O Sr. F. Tolen.-tino (secretario) 
communica haver recebido uma carta do 
Sr Barão de Loreto em a qual agradece á 
Commissão o convite reiterado para assistir 
e tomar parte nas discussões das mat.13rias 
contidas no projecto de Cndigo Civil, espe· 
cialmente naquella que, pelo Instituto dos 
Advogados, lhe foi distribuida para interpor 
parecer, pedindo desculpas por não poder 
fazel-o em vista de justo impedimento. -

O Sr. Presidente - A Com missão 
tl.ca inteirada. 

PRIMECRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecei• do 
Sr Ri vada via Corrêa sobre os arts. 889 a 
1010 da parte especial do projecto. 

O Sr. Coelho Rodrigues(*) diz 
que, antes de tudo, deve uma explicação ao 
honrado Sr. desembargador Teixeira de Sá, 
que parece ter tomado á mêt parte o verbo 
pontificar,- de que se serviu, quando referiu
se á sua opinião sobre o dfreito dos locata
rios, a prazo fiixo, e invocando-o como um 
argumento de mais em favor da que estava 
sustentando. 

Podein pontificar, além do Papa, todas as 
dignidades ecclesiasticas, que gozam de hon
ras episcopaes, e, sinão por semelhança, ao 
menos por analogia, considerou equivalente, 
na sciencia do direito, a autoridade de s. Ex., 
velho jurista e magistrado .provecto, á dos 
bispos na liturgia ca tholica. S. Ex. levou 
isto a mal ; pois fique o dito por não dito e 
sirva isto de satisfação a quem não ofl'endeu, 
nem tinha razão para o fazer, muito menos 
como hospede em sua casa. 

Não retira, porém, o que disse sobre se
rem novas as idéas que então sustentava e 
que S. Ex. apoiou, porque ellas o são, tanto 
que ainda não entraram no nosso direito 
positivo, nem o orador sabe ainda si entra
rão, apezar da alta competencia daquelle 
illustre membro da Commissão. 

S. Ex. teria razão para rectificar a affir
mação do orador, si elle tivesse apresentado 

(·) Não foi révisto pelo orador. 

aquellas idéas comot' originaes, e não como 
novas ; porque a novidade é uma qualidade 
relativa, tão relativa que o orador se consi
dera novo para S. Ex. e um velho para o 
seu digno presidente. 

Passo agora a insistir no que sustentou 
sobre a inconveniencia de ser classificada a 
antichrese como uma figura distincta entre 
os jura in re aliena, e pede licença para ler 
o que disse a respeito ,uas sessões do Senado 
de 31 de agosto e de 2 de setembro de l8\l6, 
e vem publicado de pags. 169 a 172 e 174 e 
175 da sua Historia do Cod. fJiv. , cujos exem
plares já fez distribuir pelos membros da 
Commissão. (Lê.) 

Pensa que a nossa lei de 24 de setembro de 
1864 foi induzida a introduzir aquelle jus in 
re no seu art. 6° pelo art. 2072 do Cod. 
de Napoleão, que já citou, reformando 
sem razão as Ords. do L. 4, ti.ta. 67 e 69 
que a prescreveram em relação aos gados e 
ás colmêas, e somente a admittiram sobre 
immoveis entre o foreiro e o senhorio di
recto, e entre o dotador e ·o dotado. 

E' possível que o legislador portuguez 
dispuzesse aquillo para prevenir a usura, 
porque a antichrese presta-se muito a illudir 
a taxa legal dos juros, dando-se em an
tichrese bens cujo rendimento excedam á 
mesma taxa ; mas a usura era prohibida nas 
Ords. de 1603 como peccado, e muito depois 
da .lei de 18 de agosto de 1769, que revogou 
todas as disposiçoes fundadas naquella razão, 
Mello Freire e Coelho da Rocha definiram a 
antichrese como uma modalidade do penhor, 
o que não impedia que pudesse tornar-se um 
contracto usura.rio e, como tal, prohibido, 
até a lei de 24 de outubro de 1832, que es
tabeleceu a liberdade da taxa dos juros, 
fixando os legaes em 6 °/0 ao anno. 

Esta taxa pela L. 26 Cod. de Usui·. variava 
de 4 a 12 °/o• 

Algumas legislações e, entre ellas a ita
liana, considera a antichrese como um di
reito pessoal que não prejudica a terceiros, 
que possam ter direito aos respectivos bens ; 

Gia.nturco a considera como um modo de 
pagamento: mas, o orador não comprehende 
como si possa conceber a necessida,de do jus 
in re do credor sobre o penhor, de que não 
póde usar sem crime, e se negue o seu di
reito ao credor que reune á posse da cousa o 
direito de usufruil-a; pois na realidade é um 
usufructo temporario. 

Tambem não comprehende como se possa 
garantir, na pratica, o direito do credor an
tichresista sem o penhor do objecto, si é 
movei, ou a hypotheca, si é iinmovel. 

Dar á antichrese uma existencia distincta, 
sem garantil-a, é edificar na areia e ga
rantil-a; sem a converter em facto adjecto 
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do penhor ou da hypotheca lhe parece im
possível. 

Assim, em vez de assignar-lho um Jogar 
l)roprio e distincto dos daquelles contractos, 
bastará accrescentar ás disposições geraes 
sobre os Direitos reaes de garantia, um ou 
dous artigos, em que se disponha : I O que 
aos credores pignor;1ticios ou hypotheca 
rios, com antichreso, são extensivos os di
reitos e deveres usufructario ; 2°, que os 
renliimentos dos bens, da<'los em garantias, 
representarão a taxa dos juros estipulados, 
até a concurrente quantia, imputando-se o 
excesso no pagamento do capital ; 3°' que 
:fique salvo sempre ao credor antichretico 
renunciar ao usufructo, optando pelos juros 
egaes. 

Feito isto, poder-se-hia, tambem, com vau· 
tagem, abolir o penhor agrícola, cuja ineffl· 
cacia e cujos perigos foram expostos ex ca 
thedra pelo Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira, e cuja incompatibilidade com a 
antirhrese lhe parece incontestavel, ao 
menos em relação aos predios rusticos. O 
objecto de ambos é o mesmo, era autichrese 
.se justifica melhor perante os princípios do 
direito do que o penhor agrícola. 

Este objecto segundo o direito commum, 
só poderia ser mataria de uma bypotbeca, 
nunca de um penhor e difflcilmente sel-o-hia 
separado do i.mmovel, de que é e não póde 
deíxar de ser considerado um accessorio. 

E, admittido, por bypothese, que a&sim 
não fosse, nunca o direito commum admit
tiria tal penhor por mais de um anno, si 
tanto, porque era um dos contractos reaes 
como o mutuo, o commodato, e o depoeito 
(Inst. L. 3 t. 14) e mal se concebe a reali
dade do objecto da colheita além do anno 
corrente, quando o producto está. em via de 
formação. Ha mesmo productos que atlmit· 
tem mais de uma colheita por anno •.. 

A admittir-se, pois, esta modalidade do 
penhor, será preciso limitai-o ao menos, 
como fez no seu projecto e fez o autor do 
actual, ao anno corrente, quando muito, 
com a obrigação de renovai-o, mediante 
simples inscripção pelos annos seguintes e 
nunca mais de tres. 

Já é um quasi abuso do. legislador ex
tinguir a hypotheca dos moveis e crear um 
penllor immovel ; mas será, abuso injustifi
cavel admitt1r penhor do que não existe e 
direito real sobre o que é apenas possivel. •. 

Si, pot·ém, for mantido esse penhor e o 
pecuario, será preciso relaxar um pouco das 
suas formalidades, em favor da poulação 
rustica, para se tornarem taes contractos 
accessivi;is á mór parte do paiz, que não 
conhecemos bem. 

O orador procurou regular tudo isso no 
seu projecto para não indispol .. o com as 

classes dirigentes e cupida rerum no varum, 
sobretudo depois de 1881:1 ; mas·, não acredita 
nos artitlcios legaes para illudirem-se as 
difficuldades da nossa crise, nem nos indus
trias, que vivem do credito e mendigam 
protecção aos poderes publicos. 

Justiça barata, prompta e boa; applicação 
ás communicações faceis, sobre tudo do nosso 
systema hydrographico, do que se tem des
pendido com a colonisação offi.cial. . 

Governo moralisado, economico e intrans
igente com · o crime, fará mais pelo progresso 
do paiz de que todos os expedientes legis
lativos e governamentaes. 

Sabe, pelo que tem lido e ouvido, as ma
ravilhas que tem feito o credito, mas, · pede 
sempre a Deus que o livre da triste neces· 
sidade de recorrer a elle. 

O credito vive da confiança do credor no 
devedor, e da esperança, que tem este, de 
tirar do que recebe mais do que tem de 
restituir ; mais a.prendeu c0m Jeremias que 
é desgraçado o homem que põe tor'la a sua 
confiança em outro homem; e em Benjamim 
Franklin que quem vive de esperança morre 
de jejum, que e um dos generos de · morte 
mais terri veis. 

A experiencia lhe tem ensinado que o pri
meiro preceito para o homem ser feliz é re
gular seus desejos pelos meios de os satis-
fazer. . 

Quem se habitua a viver do credito ac:1.ba 
no descrerlito, que começrJ. com a insolvencia 
e acaba com o despudor, porque, como 
dizia o mesmo Franklin, o devedor insol
vavel anda sempre com a mentirá montada 
na garupa, com o desamor da verdade vem 
o de todas ag virtudes. O homem se deixa 
levar mais pelos séus vícios do que p.elas suas 
virtudes, e aquelles são mais contagiosos do 
que estas. 

o que mais urge reformar são os costumes 
generalsiados da preguiça e do luxo, com os 
consectarios inseparaveis : a fome de em
pregos publicas e o abuso do credito ... 

A lei de 2 de setembro de 1847 desmo
ralisou a familia natural com o privilegio 
do pae devasso renegar seu filho innocente e 
a mãe seduzida. 

A abolição do recrutamento acabou o me
lhor meio de policia preventiva que tem.os 
tido. A prohibição do uso de armas armou o 
máo cidadão·contra o bom. 

Os crimes contra a honra e a propriedade 
são frouxamente punidos, quando não :ficam 
impunes. A divida só dá cuidado ao devedor; 
as demandas são bilhetes de lote'ria ; o al
cance dos exactores vae ficando uma cousa. 
habitual, e seria curiosa a estatística dos 
que teem sido puni.dos. 

Não e tempo de facilitar as operações de 
credito; mas de restringil-as, sobretudo as 
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das sociedades anonymas, isentas da fal
lencia e exploradas por· directorias perpe
tuas, graças á passivjdade proverbial do 
animal mais domesticaiio desta terra, co
nhecido pelo nome de accionista . 

Nas classes abastadas, si o pae é rico, o 
filho é nobre e o neto pobre, e duas vezes 
pobre; porque tem todas as necessidades 
artificiaes da riqueza, sem os meios de as 
satisfazer. 

Os exemplos desses pobres invadiram os 
outro,, e a preguiça nos tem saturado de 
tal modo que a mendicidade tornou-se uma 
industria, quasi tão rendosa como a do ca-
lote. • 

Dos indivíduos a mendicidade passou ás 
industrias, que, em vez de pedirem ao Go
verno que não lhes tire o que não lhes póde 
dar, e não lhes negue o que lhes deve, boas 
leis e executores fieis, pedem-lhe auxílios, 
como si elle pudesse haver outros recursos, 
além dós que r ecebe dellas, e tivesse o di
reito de tomai-os de uinas para dal-os ás 
outras, 

Com colonias para os vadios e cadeias 
para. os velhacos, fariamos melhor serviço 
a este paiz do que com todos quantos expe
dientes de creditos pudessemos consagrar 
neste Codigo e no Commercial. Sunt la
c1·ymce rerum , e é tempo de voltará reali
dade qm é terrivel. 

Ella não precisa de penhor agrícola nem 
antichrese, como figura distincta da hypo-
theca ou do penhor. · 

Pede desculpa destas generalidades para 
caminhar mais terra a terra. 

O orador tinha incluído neste livro o con
tracto de constituição de renda que o pro
jecto incluiu no cap. 15 do Tit. 5", do livro 
seguinte, das Obrigatões. 

Para isto incluiu no paragrapbo unico do 
art. 1694 uma disposição que tira toda a 

· efficacia a este contracto, como foi votado 
no respectivo parecer . 

Si assim não fôra, teria incluído na lettra. 
g) do art. 802 - a renda constituída sobre 
bens immoveis, em vez de repetir o para
grapho ultimo do art. 6° da lei hypothe
caria de 1864 : - o que obriga-o a propor 
mais uma emen~a áquelle art. (802) - E, a 
proposito desta emenda a um artigo dis
cuticlo, lembrará ·outra que deixou de for
mular sobre o art. 732, por não ter assistido 
á critica feita ao mesmo pelo illustrado Sr. 
desembargador Paranhos Monte negro. 

Ninguem é obrigado a viver em commun• 
nhão; a confusão entre o meu e o , teu foi 
sempre causa de questões e de luctas que 
prejudicam o socego dos particulares e a 
tranquillidade publica, e j á_ que não se póde 
restabelecer a integridade das fazendas 
agr1colas e das de creação e mineração, sal-

vo!. v 

vemos-lhes essa integridade, quando os con
domioos não se accordam sobre a sua ex
ploração. 

O projecto neste ponto substituiu á liber
dade do proprietario, o despotismo illimitado 
de uma maioria especial, que póde ser 
formada por um contra muitos ; o que é 
injusto, anti-economico e perigoso na pra
tica, a vista de var-ios exemplos que figura. 

Outro ponto em que lhe parece omisso o 
projecto ó na falta de restricção ao numero 
de hypothecas, a que poderá estar sujeito 
um immovel. 

Limitai-o a uma seria talvez o melhor; 
mas, não se póde romper de chofre com um 
costume inventerado . Entretanto, lhe parece 
necessario prohibir mais de um~ e obrigar 
o titular da segunda a avisar da sua execução 
o titular da primeira, que não póde ser con
siderado um estranho á sua acção contra o 
devedor commum. 

Isto previniria muitos dos inconvenientes 
que foram lembrados a respeito por alguns 
dos preopinantes. 

Devia - agora. ofl'erecer e justificar algumas 
emendas á parte em discussão, mas, antes 
de fazel-o, careço de tomar em considera
ções diversas que já foram apresentadas. 

Dentre ellas destacará: 
1. • A do Sr. Deputado A. Gordo, ao artigo 

968. Sómente cogita da antichrese quanto ao 
primeiro credor hypothecario e devia cogitar 
tv.mbem quanto ao segundo e aos terceiros 
porque a simultaueiciade de direitos concur
rentes sobre os mesmos bens é sempre um 
perigo. 

2." A do Sr. Deputado Azevedo Marques, 
sobre o art. 957. Contém uma idéa pratica, 
porém, lhe parece preferivel obrigar o cre
dor de hypotheca posterior a avisar os an
teriores da sua execução, para fazerem valer 
seus direitos. 

Discute outras emendas, combatendo umas 
e defend&ndo outras. · 

Snste.nta longamente o penhor legal do 
art; 916 e conclue, promet tendo apresentar 
suas emendas na .sessão seguinte. (Muito 
bem.) 

O Sr. F. · Tolen.tino (secretario) lê 
e manda a iJllprimir as seguintes emendas 
cto Sr. Coelho Rodrigues á mataria já en
cerrada: 

Art. 732. No final deste artigo, em vez de 
- ou alugado-di ga-se: alugada ou 'Vendida .• 
Si todos ·concordarem em que ni'io seja 'Ven
dida, compete d maioria resolver sobre a ad
ministração ou locaçao da cousa commu1n. 

Art. 734. A maioria será regulada pelo 
numero dos condominos.- A. Coelho Ro
dr i9ues. -F. Tolentino. 

4.0 · 
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São lidas e postas em discussãô as seguin
tes. 

EMENDAS 

Eliminem-se os ns. 3 e 4 do art. 916. 
Eliminem-se os arts. 916 a 923.-Sà Freire. 

-Alfredo Pinto.-Salvador Moniz. 

O Sr. Didilllo da Veiga -Sr. 
Presidente, peço a V. Ex. e á Commissão 
que me relevem ter correspondido tão tar
diamente ao honroso convite com que fui dis
tinguido. 

Mas V. Ex. sabe que o cargo que exerço 
obriga-me a conservar-me até muito tarde no 
Tribunal de Contas, sendo poucos os dias em 
que posso a:lfastar-me da miH.ha repartição, 
antes das 5 horas; e essa a razão pela qual 
não tenho comparecido para acompanhar os 
trabalhos da Commisoão, que a todos inter
essam e a mim especialmente, na parte em 
que se trata da organisaçãó do regímen hy
pothecario. 

Devo declarar que estou de accôrdo com 
a generalidade das exposições que li e, apezar 
de parecer-me, para não fazer referencia 
senão a um ponto, que aliás reputo capital, 
que a adopção da hypotheca legal geral não 
passa de um alvitre de transação, por não 
affigurar-se ao ooctigo opportuno dar o passo 
definitivo, consagrando exclusivamente a 
bypotheca convencional no mecanismo in
stitucional dos direitos de garantia, a des
peito de haver eu affirmado em livro, que 
escrevi sobre o assumpto, que a hypotheca 
l~gal só _se justifica sob a fàrma da genera
hdade e mdependendo do registro, desde que 
r~conheço na adopção da hypotheca conven
monal, jú, levada a effeito por mais de um 
cO[Jigo, como o chileno, o hollandez e o mo
derno Codigo allemão de 1897, a satisfação 
da mais justificada aspiração em prol do 
aperfeiçoamento do instituto da hypotheca, 
sob a dupla feição jurídica e economica, e a 
modalidade unica que se coaduna com o regi
meu restrictivo da hypothecà, não se ponerá 
deixar de encarar a adopção da hypotheca 
geral como um embaraço á final consagração 
da hypotheca convencional regímen unico 
a adaptar na estructura do mais importante 
dos institutos de garantia. 

Desde, porém, que o Projecto de Codigo en
tendeu não dar o passo definitivo, estabele
cendo o ~egill!en da hypotheca convencional 
coroo umco vigente, e manteve a hypotheca 
legal, dando-lhe o cunho da generalidade, 
foi, ao menos, logica e coheren te, por isso 
que cousag-rou o principio, comquanto com 
restricção a casos determinados da responsa
bilidae de todo e não de parte do patrimonio 
pelas obrigações contra4idas1 e tem mais facil 

explicação do que o regímen estabelecido na 
legislação de 1890, em que a especialisação e 
condição absoluta e ··necessaria para a ins
cripção da hypotheca legal e para a validade 
da mesma para com os terceiros. 

A generalidade da hypotheca é consi
derada, sob o aspecto economico, uma anti
gualha attentatoria da funcção economica 
da hypotheca. 

Deixo de entrar na apreciação de todas as 
disposições do projecto, que regulam o regí
men hypothecario, porque, como disse, aceito
as na generalidade. 

Ha, porém, dous artigos que me chamaram 
especialmente a attenção ; porque envolvem 
questão que deve ter occorrido na pratica, 
sem que haja para ellas convergido a atten
ção dos que teem por missão applicar os pre
ceitos do direito hypothecario e firmar a 
devida intelligencia doiJ textos . 

Refiro-me aos arts. 956 e 957 do projeoto, nos 
quaes regula-se a faculdade de constituir o 
devedor mais de uma hypotheca sobre o 
mesmo immovel e define-se a situação do 
primeiro credor hypothecario, sem divida 
vencicla, no caso.de ser o immovel executado 
por credor hypothecario posterior. 

Obedecendo a errada orientação, teem en
tendido alguns que não podendo, em caso 
algum, ser a:lfectado o direito de prelação do 
primeiro credor, assiste sempre a este o uso 
de meios para defender o seu direito, esteja 
ou não vencida a divida, contra a acção 
movida pelo segundo credor para a execução 
cto immovel hypothecado; de outro modo não 
se comprehende o pensamento do decreto 
n. 370 de 2 de maio de 1890 quando revogou 
o dispositivo do de 1886, em que a defesa do 
direito do primeiro .credor hypothecario 
merecera uma consagração de tão grande 
energia, qual a estabelecida no art. 84 da
quelle acto. 

Este modo de vêr, envolvendo a afürmação 
de importar a inscripção da. hypothoca em 
primeiro logar, a faculdade de oppôr-se, antes 
de vencida a divida, a qualquer acção que, 
visando a execução do immovel hypothecado, 
venha a nffectar o direito prelatício do pri
meiro credor, é repellido pelo proprio direito 
mesmo e pelo doutrina moderna, qu_e exige o 
vencimento da divida, condição subs tancial 
para que o credor hypothecario possa agir 
em juizo, sob qualquer fundamento, apoian- , 
do se no seu direito de credor hypothecario. 

Lafayette expõe com clareza a difficuldacle 
da situação no § 273 do seu livro - I>ireito 
das Cousas -, quando trata da execução 
promovida por segundo credor hypothecario, e 
o art. 16 do decreto n. 169 A de )9 de 
janeiro dB 1890 ,dando ao credor por hypo· 
theca meios de defender o seu direito sobre 
o immovel hypothecado contra a alienação 
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deste promovida pelos credores chyrogra
pharios deixa patente : a) que a simples 
inscripção no registro não dá esse direito; 
b) que faz-se preciso disposição de lei, ou 
clausula contractual para que, quando não 
accionavel a hypotheca, por não estar vencida 
a divida, possa. o credor inscri_pto defender 
seu direito contra a execução e venda do 
immovel bypothecado ; e) que, conseguinte
mente, quando tal disposição não exista, como 
na actualidade, á vista do art. 408 do decreto 
de 2 de maio de 1890, carece o credor 
hypothecario inscripto em primeiro lagar de 
meios para impedir a execução do immovel 
hypothecado a credor inscripto em segundo 
logar. · 

Esta noçõ,o é elementar, desde que se 
attenda que a hypotheca não é um direito 
principal, mas sim de garantia, é um acces
sorio que acompanha a obrigação principal; 
precisando esta, para tornar-se etrectiva, estar 
vencida, o direito accessorio não pôde agir, 
proporcionando a garantia, que é inherente 
á sua índole juridica, quando abrir-se ô 
juízo da acção hypothecaria, que depende, em 
absoluto, do vencimento da divida. 

A condição do vencimento da divida é, 
portanto, substancial para !lfl'ectividade do 
direito de garantia. Como diz Lafayette, na 
situação por elle figurada, que é da actua
lidade do direito escripto, a annullação do 
direito do primeiro credor hypothecario é 
uma consequencia da falta de meios de defesa 
elo seu direito, quando não se achar vencida 
a divida. 

De facto, desde que o segundo credor hypo
thecario excutir o immovel installa-se o juizo 
da prelação ; ora, neste só póde figurar esse 
credor, porque tem a sua divida vencida. 
O primeiro credor hypothecario, sem divida 
vencida, tem paralysado o seu direito hypo
thecario, por não poder usar do factor que o 
movimenta - a acção - e, apezar de inscripto 
em primeiro logar, vê tomar-lhe o passo o 
segundo credor devidamente apparelhado para 
operar em juízo. A consequencia é que, arre
matado o immovel, passa elle livre e desem
baraçado de quaesquer onus para o dominio 
do arrematante, ficando assim nullificada a 
primeira bypotheca (Muito bem.) 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Eu conheço 
um caso de penhor identico, á hypotheca. fi. 
gurada, . em que um credor cbyrographario 
penhorou uma lancha, objecto do penhor. 
O credor pignoraticio dirigiu-se ao juiz, e este 
disse-lhe ; que fazer 1 Junte o seu titulo. 

O Sa. DrnrMo DA VEIGA - o facto que 
acaba de referir o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti 
vem, de todo o ponto, em apoio da proc:3-
dencia da duvida que exponho e da necessidade 
da emenda que apresento. 

Lafayette, tornando saliente que no re-. 

gimen da legislação de 1864 a primeira hy
potheca não tinha defesa., suggeriu o alvitre 
de adaptar-se a disposição do Direito Romano, 
que parece prohibir ao credor por segunda 
hypotheca accionar antes do vencimento da 
primeira. 

O texto a qu~ se refere Lafayette é a con
stituição 8' do codigo qui in pignore habeantur. 

O exame deste texto, isolado do Ngimen 
hypothecario creado por outras leis do corpo 
do Direito Romano, não parece offerecer ele
mento seguro para. a solução da duvida, 
mesmo sob o domínio daquella legh;lação. 

De facto, no Direito Romano a essencia da 
hypotheca consistia no poder de vender a cousa 
bypothecada1 o que denuncia identidade de 
objectivo no instituto romano e no moderno: 
Si in hoc. quod juri tibi debetur, sa.tisfactum 
non fuetit, debitoribus res obligatas tenebibur 
aditus prreses provincire, tibi distrahendi fa
cuUatem jubebit fie ri. ( Const. I 4 c. de distra
ctione pignorum.) 

A hypotheca. não autorisava, porem, ne
nhuma manifestação de poderes sobre a..cousa 
hypothecada, emquanto o credor não tivesse 
a faculdade de exereér esse direito de venda. 
Ora, o uso deste direito dependia do facto de 
ser a divida exequivel, isto é, do vencimento 
da divida que a bypotheca tinha por fim ga
rantir. Cum solvendre pecunire dies pactu 
profertur, convenisse videtur, ne prius ven
dendi pignoris potestas exerceatur . » ( L. 4, D, 
de distractione pignorum et hypothecarum). 
Si paciscatur creditar, ne intra annum pe
cuniam petat, intelligitur de hypotheca quoque 
idem pactus essa ( L. 5° § 1°, D. quibus 
modis pignus vel hypotheca solvitur.) '!' Si 
annua, bina, trina die ( triginta ) stipulatus, 
acceperim pignus, pactusque sim, ut nise sua 
quoque die pecunia soluta esset, 'L,endere com 
mihi liceret, placet antequam ominum pen
siomem dies veniret, non posse me pignus 
vendera ( § 3° elo L. 8, D. de pignoratitia 
actione vel contra). 

Ainda quando vencida a divida, o credor 
hypothecario não podia vender o immovel 
sem intimar o devedor para pagar, ou obter 
uma sentença contra o mesmo. 

· « Creditus hypothecas sive pignus cum 
proscribít, notum debitori faceri, etc. » (L. 4, 
C. de distractione pigonorum ) « Debitures 
possantes prius denunciation ibus conveniendi 
sunt,l) ( L. 10, e. de pignoratus et hypo
thecis). 

Si o direito romano não perIIi.ittia que 
nenhum credor hypothecario pudesse vender 
o immovel bypothecado para pagar·-se pelo 
p1;eço; sem que a divida hypothecariaestivesse 
vencida e fosse exequível, não lhe sendo 
dada a faculdade de exercitar qualquer 
poder sobre o immovel, emquanto não es
tiver e_m ~ituação de tornar effectivo o seu 

' 
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direito hypothecario, que meios proporõio
nava ao c1•edor de primeira hypotheca_ para 
defender o seu direito de prioridade, a sua 
prelação contra o acto de um segundo credor 
hypothecario que pretendesse, no inteiro 
exercício de seu direito, provocar a venda 1fo 
bem hypothecado para pagar-se pelo preço'? 

Que todos os credores hypothecarios 
tinham, segundo a lei romana, o poder de 
vender a cousa hypothecada e de vindical-a, 
para tal efl'eito, do terceiro possuidor, é ponto 
de doutrina apurado (Maynz, vol. 1°, § 164; 
Van Wetter, vol. 1°, § 273, apoiados na.s 
autoridades de Vangerow e \Vindscheid), os 
qua.es, neste sentido, teem interpretado a lei 
1 • do D. de distmctione pi_qnorum, em que Pa
piniano reconhece a possibilidade da acção do 
segundo credor, e as constituições l ª, 5• e 8ª 
do, codigo Qui potiores in pignore habentiw, 
que regulando, a prelação do primeiro credor 
e estabelecendo o meio de não ser o segundo 
credor embaraçado pelo primeiro, não re~ 
cusam áquelle o direito, quel' de promover a 
venda do bem hypothecado, quer de vin
dicai-o contra o terceiro adquirente. 

O segundo credor hypothecario não tinha, 
porém, no direito romano, vantagem alguma 
em promover a. venrJa ou a vindicação do 
immovel hypothecado, quando existisse um 
cre,for hypothecar10 anterior, ainda que sem 
dívida exigível. DEI facto, segundo a estru
ctura da hypotheca romana, que constituía 
um verdadeíIO desmembramento de domínio, 
ao ponto de autorísar o exercício do poder e 
mais energico dos comprehendidos no direito 
de propriedade o de vindicar o bem hypo
thecacto do poder do terceil'o detentor, o que 
era um dos objectivos da actio hypothecaria, 
por isso denominada tambem 'Vindicat-io pi
gnoris, a constituição da primeira hypotheca 
importava a investidura do primeiro credor 
nesse desmembramento de domínio, e conse
guintemente nas ampfas faculdades reaes 
delle decorrentes ; quando se operava a se
gunda hypotheca a primeira já havia confü
rido ao primeiro credor o direito de vindicar 
o objecto hypothecado, e o conflicto não podia 
abrir-se sobre as duas vindicq,tiones dos 1° e 2º 
credores, porque, ambos funda ndo-se no 
mesmo tituJo, dava-se com a precedencia de 
tempo, em referencia ao primeiro, uma pre
ferencia em favor da situação jurídica creada 
ao 1 ° credor, que tinha. como expressão não a 
prelação sobre o valor do bem hypothecado, 
como no direito modernQ, mas a propria posse 
desse bem, que era -o objectivo da actio hypo
thecaria ( Van Wetter, §§ 276 e 277). 
. Era esta a razão fundamental do principio 
romano prior in tempore potior in jure. Basta 
para conven~er-se disto ler com attenção os 
textos, accentuadamente as leis 2", 4",' 6ª e 
7• d-0 Codígo - qui potiores in pignore haben-

tur, 10• e 15ª D. de pignor et hypothec e 
12.• D. qui potiJJres in pignore, etc. 

Por força das faculdades -de que ficava 
investido o 1° credor hypotheoario podia 
elle, não somente ter a preferencia para 
tornar e:tfectivo o seu d!reitri hypothecarío, 
com prec-edencia sobre quaesquer outros cre
dores, vendendo o bem hypothecado, ma.s 
ainda p11,ra conseguir tal objectivo havei-o, 
por força de seu direito de sequela, que era 
na realidade o exercicio da v·indicatio pigno
ris, não sômente de quaesquer terceiros 
possuidores, mas aimla dos outros credores 
hypothecarios que se houvessem antecipado 
em entrar na posse · da cousa hypothecada 
(L. 12 princ. D. qui potiores in pignore; 
Van Wetter, § 273, n. I; Maynz, vol, 1° 
§ 164). 

Ora, si o primeiro credor tinha a faculda !e 
de haver do segundo a entrega do bem bypo
thecado para vendei-o, que vantagem adivi
nha ao segundo credor de vindicar o bem 
hypothecado do poder de terceiro possuidor, 
para alienai-oi nenhuma. 

Reflicta-se ainda que a venda levada a 
efl'eito por sua iniciativa não liberava da 
primeira hypotl:teca o bem vendido (L. 1° 
princ. D. de. distractione pignorum), antes o 
primeiro credor hypothecario tinha a evicçã-0 
contra o adquirente ( L. 1° cit., in fine), ao 
qual se reconhecia um rlireito regressivo 
contra o segunda credor hypothecario (L. 1°, 
Cod. credist. e'l!ect. non debere), o que 
constituia uma foição singular do direito 
hypothicªrio romano, que o moderno não ac• 
ceitou. 

O afastamento do segundo credor hypo
thecario prõvinha, portanto, no Direito 
Romano, não propriamente do facto de não 
poder elle venrler a causa que lhe fôra dada 
em garantia, mas de que, quando o fizesse, sô 
actuaria em proveito do primeiro credor, 
que podia aproveitar-se da venda do bem 
hypothecado para pagar-se pelo preço, porque 
outro não era o fim que tinha o Direito 
Romano, não tornando liberatoria das hypo
theca.s anteriores a veuda do bem hypotbe
cado, promovida pelo segundo credor, ao 
passo que a venda promovida pelo primeiro 
credor hypothecario era inteiramente Jibara
taria dos bens vendidos que passavam aos 
adquirentes, livres e escoimados de quaesquer 
onus reaes posteriores. O meio unico que a 
lei concedia ao segundo credor para applicar 
ao pagamento de sua hypotheca. , o producto 
da venda do bem hypotllecado, era promover 
a sua subrogação n0s direitos do primeiro 
credor bypothecario, · o que conseguia ou 
propondo-se a pagar-Ih$') a divida (jus o:tl'e· 
rendi), ou fornece11do ao devedor a quantia 
para liberar-se. · 
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As constituições l •, 5• o 8" .do Cod. qui 
potiores· in pignore habeantur regulam os 
casos em que tal subrugação se dava volunta.
riamente por parte do prímeiro credor, ou 
resultava necessariamente do acto do segundo 
credor, sem que a vontade do primeiro 
pudesse crear-llte qualquer obst aculo. 

No primeiro destes textos os imperadores 
Severo e Antonino estabeleceram os preceitos 
da subrogação necessaria se o segundo credor 
pignoraticio pagasse ao primeiro a imp0rtan
ci a da divida - debitam pecuníam soltiorit, 
podia ficar subrogado nos direítos do prímeiro 
e firmar a sua situação - ita jus s,;,m confir
more potest ; na hypothese de r6: actar o 
primeiro credor em receber a quantia devida, 
o segundo ficava subrogado noa direitos do 
primeiro, depositando-a em juizo. 

Na constitu1ção 5 1· 0 imperador Alexandre 
estabelece que o segundo credor não pôde 
obrigar o primeiro a executar o bem hypo
thecado, para ficar eom o seu direito livre ; 
mas si pagar-lhe a divida firma a sua situa
ção de credor pignoratico. 

A constituição s~, na qual se tem enxer
gado o recur.w conferiao pelo Direito Romano 
ao primeiro credor para impedir que o se· 
segundo executase o bem hy pothecado, ant€s 

. de pagar a primeira hypotheca, não p1rece 
conferir um remedio especial, singular ao 
caso. Esse texto consagra, com innumeros 
outros do Digesto e do Cojigo, as faculdades 
co ncedidas ao primeiro credor e declara que 
este não pó"le ser privado pelo segundo da 
posse do penhor, sem que seja em primeiro la
gar paga a sua divida. 

Eis o texto: « Diver;:1is temporibus eodem 
re diiabiis jure ptgnores obligata, eum, qui 
prior data mutua pecunia pignus accepit, 
potiorem haberi, certi ac manifesti juris 
est: nec alias secundum creditarem DISTRA.· 
RENDI PQTESTATEM HUJUS PIGNO"B.IS CONSEQUI, 
nisi priori creditori debita fuerit soluta 
quantitas.» Antes de tmlo, o que clara
mente se deduz dessa lei não é que o 
segundo credor não podia executar o bem 
hypothecado ao primeiro, sem que pagasse 
a hypotheca, segundo a doutr-ina da sub. 
rogação, estabelecida ·nos textos que jã 
citamos ; o que a authentica previne é a 
hypothese da . distracção do penhor do poder 
do primeiro credor, sem que seja o mesmo 
pago da divida que tal penhor garantia: 
como sancção desta disposição concedia 
naturalmente o direito romano uma acção 
ao primeiro credor pignoraticio ; ora, si 
se considerar que o pignus não conferia, 
no antigo direito romano, nenhum direito 
real ao credor, e que por isso elle era 
il,Ilmittido na posse do bem penhorado 
(Ihering, Espirita do Direito Romano, vol. 3°, 
§ 52, pag. 206, trad. de Meulenaere), sem 

duvida porque em falta d'esta posse não tinha 
meio legal de provocar a venda de tal 
bem para a pplicar o preço ao pagamento 
da dívida garantida ; si, por outro lado, 
levar-se em linha de conta que a codifi
cação · de Justiniano se resente em seu 
conjutlcto do plano sob o qual fói reali
zada, e que se prestou grande utilidad~, 
remediando a sitúação creacla pehLs revo
luções do Baixo lmp,.rio, na qual não se 
conhecia mais regra alguma de acção e a 
jurisp1•udencia era um verdadeiro cabos, foi 
todavia uma obra scícntificfl, imperfeita em 
que os textos dos jurisconsultos (Dig. ), as 
constituições dos Imperadores (Cod), trunca
dos, foram inseridos sem ordem nem methodo, 
tendo Triboniano, no sentir de Charles 
Giraud, dilacerado e mutifodo a mais bella 
obea de Roma, o seu dii·eito civil, demo
lindo Ulpiano, Paulo, Africano, Papiniano 
e Gaio, para apropria1·os destroços ás necessi
dades do irnperio grego e fazel-os servir á 
reconstrucção de um edificio ar-ruína.do ; 
si principalmente, attender-se a que a 
segunda. edicção elo codigo, publicada em 
17 de Novembro de 534 e posta em vigor 
em 29 de Dezembro do me~mo anno, 
mandada organisar por Justiniano, para 
pôr a primeira edição de 7 de abr il de 528 
de accol'do Gomo Di(?esto publícado em l6 de 
Dezembro de 533, e inco1-porar na mesma 
cincoenta constituições expedidas dur8nte a 
confecção do Digesto,. não otrerece um cri te rio 
seguro para avaliar- se da situação uo direito, 
por não ser, na realidade, uma corliflcação do 
direito existente em -phase ma;s r. cente que a 
do Digesto, o que só occorre em referen
cia ás Novellns - fica muito reduzida em 
relação ao Codigo o o Digesto - a força de 
autoridade de seus textos, como a expres
são da ultima phase do Direito Romanos 
Orá, o Digesto, ao passo que declara que 
só o primeiro credor póde usar da acção 
hypothecaria (Ls. 1° e 5°, D. de distract. 
pign,· L. 12, D. qui potior. in pign.) e que 
ninguem, nem mesmo o segundo credor 
hypothec,trio póde obrigar o primeiro a 
provocar a venda do penhor, ou do bem 
hypothecado, para que os subsequentes 
credores venham a apurar o seu credito, 
e isto porque - ínoitum enim credito 
rem cogi vendere, satis inhumanum est, 
reconhece que, em relação aos terceiros, todos 
os credores hypotheçararios, ainda os ultimas, 
teem o direito de vindicar o penho1• e venrlel-o 
(Maynz, § 164; L. 1°, D. de distract. 
pign.): Secundiis creditai· posséssore inter
peUare debet, diz Papiniano. 

E julga paralysada a acção do primeiro 
credor, emquanto não se vence a divida, 
condição que reputa necessaria para o uso 
da acção hypothecaria (L. 4°., D. de distract , 
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pign.; L. 5"., D. quibus modis pignus, vel 
hypotheca solvitur). 

nação, pàra ver mais tarde o primeiro cre
dor vindicai-o. 

No nosso livro Direito Hypothecario - não 
argumentamos com estes textos e acceita
mos sem impugnação que no Direito Romano 
o segundo credor não pode accionar sem que 
o primeiro credor seja pago - nisi príoi-i 
crebitori debita fueri soluta qitantitas, como 
se diz na Const. 8ª., Cod. q ui potiores in 
pignore habeantur. 

O facto, porém é que o texto tem sido 
geralmente entendido como proporcionando 
ao primeiro credor hypothecario o meio de 
annullar a acção do segundo creJor e asse
gurar o pagamento do credito preferencial 
(Maynz, § 164; Mackeldey, § 358; Accarias, 
vol. 1°., n. 287. pag. 704), solução que se 
applica, quer á hypothese de ser o primeiro 
credor detentor do objecto penhorado, caso 
que, como veremos, o direito moderno re
solveu de mo1!0 diverso do texto romano, 
quer a de achar-se o bem hypothecado sob 
a •tetenção ou sob a posse de terceiro. 

Conclue-se do exposto que no Direito Ro
mano: 

a) O primeiro credor só podia excutir o 
bem hypothecado e vindical-o do poder de 
terceiro, quando tivesse a sua divida exigí
vel, isto é vencida. O que estabelecem Papi
niano no L. 4°, D. de distractione pign. et 
bypoth., Marciano na lei 5·,., § 7°., D. quib 
mod. pign. vel hypoth., e o imperador Ale
xandre na Anth. 5, C. de distr. pign. não 
deixa o.uvida a respeito ; 

b) O segundo credor hypothecario podia 
vender a cousa hypothecada, e para este ef
feito vindical-a do poder do terceiro detentor 
(Maynz, vol. 1°, § 164, e os textos cit. na 
nota l"; Van Wetter, vol. 1°, § 273, nota l".) 

Q) Como, porém, o primeiro credor hy
potbecario podia, desde que tivesse sua 
divida exigível e vencida, usar contra o 
adquirente do bem vendido, pelo segundo 
credor, do seu direito de sequela, que 
tinha a fórma energica da vewlicatio L. 13, 
§ 8°, D, q1.1i potior. : L. 3° D. que 
res pignori vel hypoth. etc. ; L. 1° C. de 
his qui in pignore etc.) porquanto o bem 
vendido pelo segundo credor hy pothecario 
não passava ao adquirente liberado do 
onus das hypothecas anteriores (L 1°, D. 
de distractione pign. et hypoth., princ.); e 
como não era licito ao segundo credor 
execulir o bem hypotheca.do quando em 
poder do primeiro credoi· hypothecario, que 
o detivesse por q•wlquer titulo, sem pagar-lhe 
primeiro a divida (L. 15, § 5°, D. de reju
clicada, etc; L 8°, Cod. si antiquior crediiop 
pignus vendideret) a acção do segumdo cre
dor ficava, de facto, sem valor. Ninguem 
quereria acquirir um bem sobre o qual o 
~egundo credor exercitasse o direito de alie-

Ao proprio sgundo credor não conviria 
apurar o preço da venda, pois que sobre 
elle a todo tempo podia o primeiro credor 
vir com o seu direito prelaticio e pagar-se de 
sua divida, ainda que o preço desta absor
vesse o da venda do bem penhorado. (L 15 
§ 2° D. de pignoribus et hypotheris, e L 
12 § 5° D. qui potiores in pignore etc.) 

D) Para o segundo credor accionar hypo
thecariamente com efilcacia o terceiro de
tentor do bem hypothecado, fazia,-se pre
ciso no direito romano que se subrogas3e 
no direito do primeiro pagando-lhe a di
vida hypothecaria e todos os accessorios 
(Paulo, Sent., liv. 2°, tit. 13, § 8°; L 3°; 
1°. D. qui poiiores in pignore etc.; L 22, 
Cod. da pignor. et hypothec.) esta subro
gaçãe trazia ao credor a grande vantagem 
de entrar na posse da cousa e impedir por 
este meio qual:1uer alienação que lhe fosse 
prejudicial. (Maynz vol. 1 ° § 164 infirme; 
L,- 5° D. de distractione pignorun et hypo
the~aaum; L. 22 Cod. de pignor et hy
poth., e e. 3° Cod. si an tiq uior creditor 
pignus etc.) 

O jus offerendi era exclusivo dos credores 
bypothecarios e não podia ser exercitado 
pelos chirographarios (L. 10 Cod. qui po· 
tior in pign. hab.) Dominava porém, no 
direito romano o principioo oapital de só 
poder accionar o credor hypothecarro por 
divida exigivel ; o que não tinha divida 
vencida não podia podia promover a venda 
do bem hypothecado : »Cum solvendae pe
cuniae dies pa_cto prifertua, converisse vi
detur, ue priu., vendendi prignoris potestos 
exerceatur. São palavras de Papiniano na L 
4ª D. de distractione pignorum. 

Si o primeiro credor hypothecario tinha 
todas as faculdades que mencionamos, depen
dia o exercício das mesmas desta condição 
essencial : - DIVIDA EXIGIVEL. 

A hypothese figurada na lei 8•, Cod. qui 
potiores in pignore habeantur, só póde com
prehender o caso de haver o primeiro credor 
o meio de impedir a acção do segundo credor 
hypothecario para vender o bem hypothecado 
de que se acha de posse, sem ser pag·o da 
divida, ainda que não estivesse vencida. 

Sómente entendido ó texto como regulando 
a hypothese de ser o primeiro credor hypo, 
thecario detentor do bem hypothecado, caso 
que as leis modernas resolveram com per
feita orientação jurídica, re3peita-se o seu 
elemento grammatical e hfstorico. e sob 
esta feir,ão encerra o texto um meio de de
fesa da hypotheca do primeiro credor, ainda 
quando a divida não seja exigível; a opinião 
mais generalisada é que esse texto faz refe
rencia ao principio que garante o direito 

.. 
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preferencial do primeiro credor, e torna a il eftt acquis l'immeuble affecté à sa créance, 
lei 8• citada. apenas a confirmação das an- soit qu'apres avoir acquis l'ímmenhle il eut 
teriores que consagram de facto o direito obtenu la subrogation aux droits de créanciers 
preferencial do primeiro credor. anterieurs en rang au poursuivant. La Cour 

O direito belga e o francez, que principal- de Rouen avait jugé le contraira !e 14 dé
mente influenciaram a nossa legislação cembre 1816, mais sa decision a até casse par 
hypothecaria, quer em seus elementos de l-arrêt precité du 10 février 1818 qui, ne dis
formação, doutrina. e jurisprudencia, quer tingue pas si le créanciei· anterieur est ou non 
no seu estado cousolidado, tex tos das leis, en même temps détenteur de l'immeuble saisi 
não se conformou com o Direito Romano no par un créancier posterieur. La réunion des 

· ponto que entende com a hypothese que nos deux quaiités de créanciei·s et de cletenteur n'a 
occupa. pas la 1,ertu de préserver le tiers acquereur 

Quando o immovel hypothecado estiver em des effets de l'action hypothecaire dont le 
poder de terceiro detentor adquirente, que o fait de la détention de l'immeuble le rend 
não haja remido do eD.cargo real, o art . 99 passible. (Mel'tou, des Privileges et hypothé-

, da lei b':llga de 16 de dezembro de 1851 con- ques, vol. 3°, n. 1272). 
cede ª. ca~a credor hypot~ecario O direito de Laurent (Princ. vol. 31, n. 265), abundan• 
vender o 1m~oveJ •. Ora, 81 ~m _tal bypothese do nos conceitos de Mertou, que reforça, 
o fücto da ex1stencia da primeiri: hypotheca torna precisa a applicação da doutrina do 
de modo algum e~baraça a . acçao dos cre- art. 99 da lei belga de 1851 ao caso em que 
dores. hypothecarios posteri~res , como po- o credor por hypotheca anterior não for de
dal-o-a_. emb_araçar quando O immoveI

2
hypo: tentor da cousa, o que, aliás, não se fazia 

thecar10 estlv~r em :pode! do devedor· Tam necessario, porquanto o direito de hypotheca 
b_e~ os doutrmadores sao de grande p~e~ do segundo credor regula-se pelos mesmos 
c~sao, quando o estudamª hypolbese, _pr~n principios, quer se execute contra o devedor, 
mpalmente em confronto com O Direito que1• contra o terceiro: si o segundo credor 
Romano· - ód f · l h th d d Le lég'slateur moderne s'est éloigné des nao P 0 excu ir O 2mmov:e ypo e~ o . o 

« . . 1 
. • . poder do devedor, nao o pódedo terceiro; s1 a. 

t~d1tio~s de I,a lo~ romarne qm. ne perme- alie assiste a faculdade de excutil-o do 
tait! qu 3;u, cr?an_crnr hypoth~caire 10 Jlus poder deste, não ha. como contestar-Jh'a em 
ªD:CJen, e e:st a d1re, le . P:em1_er ~n ranº, de referencia áquelle. 
fa1re vendre p:i.r autor1te de Justice la chose 
hypothéquée, et n'accordait le même droit « Dans I'ancien droit, le tiers déti\.llteur 
aux créanciers posterieures, que si, en avait l'exception de priorité d 'hypothéque, 
desinteressant Ie créancier qni Ies primait, c'est á dire que s'il avait lui-même, soit de 
ils avaient acquis la subrogation à ses drcits son chef, soit par subrogation, une hypo
et actions. Tout créancier hypothécaire étant theque antérieure à celle du créancier polir
investi del'immeu/Jle, a aujourd'hui du poui,oir suvant, il pouvait s' opposer aux poursuites 
de poursufore siir le tier~ i'expropriation; dirigées contre !ui, parle motif que la pour
le detenteur, le dernier inscrit, comme le suite était inutile et frustratoire, l'.l.U moins 
premier, est recévable ci prendre l'inioiative dans le cas oú sa creance absorbait Ia valeur 
de cette voursuite . de l'immeuble hypothéqué, sans distinction, 

Aussi la Oour ele Oassation de France quel que soit le rang de sou inscripti,m: 
a-t-elle jugé, par un arrêt du 10 février 1818, chaque créancier hypothecaire, dit l' article 99 
que le droit de faire vendre sur le tiers dé- (Cod. ci víl, art. 2169), a droit de faire 
tenteur l'immeuble hypothéqué n'est pus vendre l' immeuble sur le tiei:s debenteur. 
subor<lonné à la question de savoir si, lors , Vainem.ent objecterait on ait créancier pour
de Ia distribution du prix, le créancier sufoant qu' il ne sera pas coUoqué en ordre 
poursuivant sera colloqué en ordre utile. Le utile, &a créance du tiers détenteur absorbant 
droít de saisie immobiliére deféré à tout cré- la -valeur de l' imme"lhle hypotMquê. C' est 
ancier hypothecaire, quel que soit son r/l.ng une objection d'équi.té, et l'équité ne peut pas 
est obsolut. Oe n'est que par le rêsuttat de l' importei· sm· le droit. Même au point de 
l'ordi·e que t"on peut s'assurer de l'utilité de de l' équité, on peut répondre que le cré
l'expropriation pow· le poursufoant, le quel, ancier postérieur en hypothéque a interêt 
jnsqne-Jà, justifie par la seule existence de á provoquer d' av,mce à qual prix 11era 
son inscr·iption d'un interêt suffisant pour que porté l' immeuble mis aux encheres publi~ 
Ie droit d'exproprier ne puisse lui être dénié. ques. La circunstance que e' est le tiers de-

II importerait pen que le créancier ante- tenteur lui même qui est ci·c!ancier anterieitr 
rieu·;· dont Ia créance semblerait devoir ab- avait engagé la Uour de Rouen à lui accor
sorber la totalité du prix à provenir de la der une exception contra le créancier pour
vente de l'immeuble fút le tiers détenteua suivant ; l' arrêt a été cassá et ildevait 
iti-même, soit qu'étant dejà créancier inscrti l' être. 



320 CODIGO CIVIL BRAZILEmo, 

Le droit de tout créancier hypothecaire de 
faire vendre 1' immeuble snr le tiers délen
teur est a.bsolu; la toi n' y deroge point dans 
le cas· ou le tiers détenteur serait créan
cier Iui même et a.nterieor en rang; et il 
ne peut pas avoir d' exception sous texte, 
à plus forte raison le tkrs détenteur ne 
peut-il pus se prévaloir contl'e le créancier 
poursui vaot de ce que d'autres créa.nciers 
auraient sur l' immeuble une bypoteque 
antérienre; ce serait invoquer le droit d' un 
tiers, et cela dans un cas c,u le tiers lui 
même n• a aucundroit à opposet· au créançier 
poursuivan ». 

Nada mais claro, nem preciso. 
Qual a coodicçã.o para o ext1rcicio dos di-

1•eitos decorrentes da bypotheca quer para 
o primeiro credor, quer para os subsequentes1 

O ser a divida bypothecaria exigivel. 
« L' actioo bypothecaire est une garantia 

pour obtenir le payement forcé de la dette ; 
or le pàyment na pau être demandá que 
lorsque la dette est exigible. Cela est ele
mentaire qua,id le c1·éancier poursuit le vaye
ment contre l.J débiteur pe,·sonel; or l' uction 
bypothécaire ne peut être formée contra le 
tiers détenteur qu' aprês un commanilement 
fait au débiteur originaire, et le comande
ment suppose que le débiteur est obligé de 
paye1•, c' est à dire, que la dette est exigible:. 
(Laureot, Obr. cit., vol. 21, n. 245). 

« Il füut que la créance soit exlgible, diz 
Thiry ( Droit civil, vol. 4°., n. 563 ), car on 
ne peut poursui vre le tiers détentéur plus 
severement que le dêbiteur ; or le debiteur 
qui a terme ne doit pas et ne peut itre pour
suivi. 

O direito francez esta de inteira. conformi
dade com o belga. ( Cod. civ. fran. art. 
2.169 ). 

A doutrina e a jurisprudencia recusam ao 
primeiro credor hypothecario. que adquiriu 
o immovel bypotheca<lo, a f.::culdade de op
pôr-se á excussão promovida pelo segundo 
credor, sob o pretexto de que o segundo não 
tem por si a ordem preferencial. 

« Je sais bien que, par fo. loi 1, e. Si antiq, 
le créancier postérieur qui voulait poursui vre 
pai• l'action llypotbécaire le créancier aotê
rieur devenu acquéreur du gage commum, 
devait offlrir à ce dernier de lui payer sa 
créaoce, sans quoi, il n'était pas écouter 
daos eon action. Mais ceta tient à ce que, par 
le droit romain, tous les creanciers indistfo
ctemente n' auaient pas le droit de faire vendre 
l'immeuble, quil n'.y avait que le creancier 
premier en rang qui put faire procédet· à 
l'adjudícation. Pour que le créancier suivaot 
put requérir la mise en vente, il fallait 
qu'il se mit aux- droits du premiar, en lui 
payant ce que !ui estdüu. Ceei n'a pas Ueu 
en Fi·ance : on y a toitjot'1"S tenu qu'une hy-

pothéque n'ernpêche pas i'autre, et que tout 
creancier a indistinctement le droit de saisie 
irmnobilíére. ( Troplong, Priv. et bypotb., 
vol. 3°, n. 805 ). . 

.•. dês qu'il y a dette ou portion de dette 
exigible, tout creancier inscrit,- ou dout la 
créance est dispensêe tl'ínscription, a le 
droit de faire ventlre l'immeuble sur le tiers 
déteot9u. S,ms ce rapport, Ia. loi nouveille 
s'écarte des príncipes du droit romain, d'aprés 
lequel le créancier premiar en raog d'hy
pothéque avait seul le droit Je faire vendre 
par autorité de justice des cboses bypothé
quées, les créanciers ulterieurs ayant seule
ment Ie jw offerendi, c'est á dire la facultá 
d 'offrir au pré miar creancier de Je desinte
ressar en Ie payant, et par !à d'acquérir leur 
subrogation en son lieu et place. II n'en 
est plus aiusi d'aprés notl'e article ce droit, 
d'aprés Ies termas même de la loi, est éta
bli en fa veur de cbaq ue créancier bypothé · 
caire ou privilegié: tout creancier peut donc, 
l'exercer, quelque soit son rang, fiÜ il le 
dernier. 

Et pút-on supposer qui a raison de son 
rang d'hypothéque le créancier n'obtiendm 
pas une C(Jllocation utile lors de la distribu
tion du prix, le droit de pour suivre la ven
te n 'en. existerait pas moins. Le contra ire 
a été decidé par la Cour de Rouen, qui 
avaít accueilli une fln de non recevoir tirée 
de ce que le crêancier oe devant pas êtl'e 
utilement colloqué, il étaite par cela même 
sans interêt à pour suivre la vente. Mais 
la décision a été justement cassée comme 
cootraire à la loi, qui ne subordonne pas 
le droit qu'elle consacre à la question de 
savoir si le créancier qui poursuit la vente 
sera colloqué en rang utile, et comme inter
vertis sont l'ordre des questions à juger, LE 
RANG des créanciers ne devant être flxi 
que aprés l'expropriation. ( Pont., Privileg. 
e hypotb., vol. 2°, u, 1.143 ). 

«Dans notre droit aussi, un second cre
ancier en ordre d' hypothé11ue peut bien 
offrir á celoi que le précéde, le payement de 
sa créance, pour acquérir b subrogation a 
ses droits, en vertu de l'article 1.251, I• du 
Codo civil, et au refus de ce dernier de 
recevoir, consigner la somme ; de sorte 
que, ces offres equipollant á payement, la 
créance se trouvorait éteinte, et par con
séqueot l' bypothéque aussi ; mais ce se
cond creancier n'agirait ·pas de la sorte par 
l'effet de la même necessilê qu' en droit ro
main ; car en contraira, il peut, lors même 
que le prix de l'immeubte dewait evidemment 
être absorbe par le premier c:réancier hypothé
qaire, faire reoondre t'immeuble sur le tiers 
acguereur, conformément á l'article 2.169, 
AINSI QU' IL POURRAIT EN EXPROPRIEU. U) 
DÉBITEUR LUI-MfüiE, DANS LE CAS OU CELUI• 
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CI LE POSSÉDERAIT ENCORE: ce qui, frepé
tons-le, eat une notable dift'erence des prín
cipes du droit romain d'avec le nôtre sur· 
cette matiére.> 

«Puis que, d'a prés l 'article 2. 169, et dans le 
cas qui y e~t prévu, chaque créancier hypo
thecaire _peut faire vendre l'immeuble hypo
théqué trente jours aprés commandement 
au dét~nteur, et sommation faite au tiers 
débiteur de payer la dette exigible, ou de 
delaisser l'heritage, il suit de lá que, quand 
bien même le tiers detenteur SERAIT AU 
NOMBRE DES ORÉANOIERS INSORITS SUR L'IM
MEUBLE, QU' IL SERAIT ANTERIEU À CELUI 
QUI LE POURSUIT, ET QUE, DE PLUS, IL DEVRAIT 
EVIDEMMENT ABSORBER LE PRIX DE LA RE
VENTE LA POURSUITE HYPOTHEOAIRE N'EN 
POURRAIT PAS MOINS AVOIR LIEU OONTRE 
LUI, s'il n'avait pas rempli, dans les délais 
de droit las formalités prescrites pour la 
purga. C'est ce qu' a jugé, _ e~ avec rais?n, 
la Conr de Cassation par arret de cassat10n 
du 10 février 1818, application de notre 
article 2.169, qu' avait en parei! cal mani
festement méconnu la Cour de Ronen, dans 
son arrêt du 4 dàcembre 1815. D'ailleurs 
comme ce n'est' que par la revente de 
l'immeuble qu' on peu~ sa_voir au juste_ si 
l'acqnéreur, premiar creanc1er hypothéc,a1re 
inscrit, absorbera ou non en totnl1te Ia 
valeur de l'immeuble pour être payé de sa 
créance, OET AOQUEREUR NE DOIT PAS 
POUVOIR LE SUPPOSER D'AVANOE, puis que, 
dane beancoup tle cas, les apparences 
pourront tromper. «(Duranton, Cours de 
dorit civil français, vol 20, ni 236, 237). 

Selon le droit romain, le droit de faire 
vendre 1'1mmenble n'apparteuait qu'au pre
miar créancier hypothecaire, en sorte que 
son inaction paralysait l'hypotheque des cré, 
anciers posterieurs; ceux-ci n'avaient qu ~ le 
jus vfferendi, c'est à dire, la. facnlté, lorsqu_'
ils espéraient obtenir par la vente un pr1x 
superieur au monta.nt de la somme due au 
prémier créancier, d'o1frir de le payer: ils 
étaient alors subrogés en son lieu et place, ce 
qui leur donnait le droit de füire ven~re 
l'immeuble et de .~e rembourser, sur le pr1x, 
et de la somme qu'ils avaient payée au pre
miar créancier et de celle qui leur était due 
parle débiteur. 

Oe syste rn e n 'a a paseté reproduit dans notre 
code. Chaque créancitr, le dernie·r inscrit 
comme le premier, peut saisir et faire vendre 
z immeuble qui sert de gage à tous. (Mourlon, 
Repet. écrites, vol. 3°, n. 1638). 

O codigo italiano estabelece no art. 2.014 
que o terceiro possuidor não entregando o 
immovel ou não pagando o debito, qualquer 
credor munido de hypotheca efficaz pode fazer 
vender o immovel. 

Vol V, 

«La lego-e non distingue qui tra creditar 
antecedentemente e posteriormente inscritti 
e neppur si preoccupa se l"ipoteca accordi, o 
no, al creditore iscritto in grado utile,- ma 
basta ad essa che l'iscrizione sia valida perché 
il creditore, quatunque nos possa sperare d! 
ottenere un'uttile collozione nel giudizio d1 
graduazione, abbia il. tiiritto di pr~mo~ere 
contra il terzo la vend1ta dello stablle 1po
tecato ove egli nol relasca>. (Ricci, Corso 
teorico-pratico di diritto civile, vol. 10, 
n. 249). Veja De Filippis, vol. 4, ns. 547 e 548. 

Nem se diga que em referencia ao proprio 
devedor, prevaleçam _quaesquer outros pri?-
cipios, desrle que não se trata da decorrenc1a. 
essencial do direito real, e sequela, que so
mente tem efficiencia contra. os terceiros; é 
uma ponderação que não colhe; no nosso 
direito a acção hypothecariu. intenta-se contra 
o devedor e executa-se contra qualquer de
tentor do immovel hypothecario; no caso da 
não remissão, que é o figurado no art. 2014 
rlo codigo ita.liano, a aé-:ão hypothecaria di· 
rige-se contra o adquirente, considerado 
terceiro detentor (Decr. n. 370 de 2 de maio 
de 1890, arts. 271 e 382). 

Os denominados e1feitos da hypotheca, a 
preta encia e a s~quela, outr~ cousa não s~o 
mais do que o me10 de garantir a effimenc1a 
desse instituto, são os vehiculos de sua ac
ção singulari~adoril, _no r(igímen da apuração 
das dividas e de sua solução por todos os bens 
do devedor, segundo o direito rommum. A 
prdação é uma justa compensação ao <.lre'.:lor 
que primeiro procurou pela inscripção pu
blicar o onus real contrahido subl'e o im
movel e o seu e:lfeito regula a situação dos 
credores entre si mas unicamente quando 
após a execução do immornl cogita-se da 
applicação do preço da allenac;ão do mesmo. 

A sequela. habilita o crd<Jor a realizar a 
venda-do immovel em potler de quem estiver, 
e como o objectivo da hypotheca é a rea
lização do pagamento da divida pelo preço 
tio immovel dado em garantia, a sequela re
presenta o proprio direito de hypotheca no 
estado dynamico, como a prelação à a hypo
theca no estado statico. 

Eis a noção que os doutrin,tdores Italianos 
tornam saliente (Ricci, vol. 10, n. 228 e seg.; 
De Felippis, Corso completo di diritto civile 
italiano comparato, vol. 4°, ns. 333 e334). 

O Sr. Didi:ln.o da Veiga - Foi 
o direito romano concretisado 110 dispositivo 
da Constituição 8• do Cod. qui potiores, etc, e 
na lei 15 § 5 D. de re judie que Lafa.yette, 
sendo omissa a legislação de 1864, opinava 
dever-se applicar como sub:sidiario; quando 
oortanto, o segundo credor hypothecario ti
vesse a sua hypotheca vencida, não podia 
ainda ass1.m excutir o ium1ovel b•y,pothecado, 

1)1, 
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si não estivesse vencida a hypotheca do pri
meiro credor. 

Em 1885 foi promulgada a lei de 5 de ou
tuhro, com o intuito de melhor accentuar a 
hypotheca como instituto economicoe assente 
do credito real. 

Esta lei no art. 6° facultou ao credor hy
pothecario sem divida vencida os meios de 
defender o seu direito e privilegios contra a 
execução dos credores chirographarios sobre 
o immovel hypothecado, o decreto de 23 de 
janeiro de 1886, que regulamentou aquella 
lei reproduziu o preceito da com,tituição 8• 
do cod. qui potiores in pignore habeantur 
estatuindo que o segando credor hypothe
cario não podia excutir o immovel sem estar 
vencida a primeira bypotheca. Ficou sendo 
esta a feição do direito escripto até que veio 
a legislação de 1890, isto é o decreto de 19 de 
janeiro, acto promulgado pelo Governo Pro
visorio, no pensamento de reformar a legis
lação anterior e regulou no art. 16, a situa
ção do credor hypothecario sómente em re
ferencia aos chirographarios, e proporcio
nou-lhe meios de defender o immovel hy
pothecado, quando fosse intentada acção por 
credor chirographario, nada estatuiu, porém, 
quanto ao segundo credor hypothecario. O 
decreto de 2 de maio de 1890 derrogou no art. 
408 do modo o mais precizo o decreto de 1886 

. na parte que continha posição que impedia o 
cre:1or de excutir o immovel· hypothecado 
emquanto não estivesse vencida a hypotheca 
do primeiro. . 

Em que situação, em face de tal revogação 
ficou o primeiro credor inscripto ~ Na situa
ção em que se achava antes do decreto de 
23 de janeiro de 1886, isto é, na da legislação 
de 1864, em que nenhum meio de defesa se 
lhe concedia para defender os seus direitos e 
privilegias no caso de execução do immovel 
hypothecado pelos credores por hypothecas 
posteriormente inscripta. 

Por occazião de discutir-se o Projecto do 
Codigo Civil perante a Commissão revisora 
foi lembrada esta situação e inseririam-se dois 

· - artigos, os de ns. 956 e 957 que dispõem: 
O dono do immovel póde constituir sobre 

elle outra hypotheca, em favor do mesmo ou 
outro credor, mediante novo titulo, em que 
se declare, sob penada nullidade não só a 
importancia da divida anterior, como sua 
data e taxa de juros ( art. 956 ). 
· Na hypothese posterior não póde ser esti
pulado praso que termine antes do venci
mento da an erior. 

Fica porém livre ao segundo credor 
executar a hypotheca independentemente 
da intervenção do primeiro. quando este 
não tenha usado do seu direito. ( Art. 957) 

Em referencia ao art. 956 nada tenho a 
di~er, sinão quanto ao seguw.lo membro 

sem que se declare, sob pena-de nullidade, 
não só a importancia da dillida anterior, 
como sua data e tama de juros. 

Estas declarações são exegidas para a 
inscripção da hypotheca si a inscripção é 
o meio de i,ublicidade, por ella tlcarão 
cientes quantos queiram contractar hypo
theca sobre o immovel, da existencia tia 
hypotheca anterior, j á inscripta, afli
guram-se-lhe superfluas as exprei,sões conti 
das na ultima parte do artigo 956. · 

No sentido tle serem elles eliminados, 
dando-se ao dispositivo redacção mais 
precisa é que apresenta a primeira emenda. 

O artigo 957 contem defeito ·mais ca 
receder de reparo. 

O seu dispositivo affecta a liberdade ·de 
.contractar, quando exige que a segunda 
hypotheca seja celebrada por tempo in
ferior ao da primeira, prohibindo que assim 
se estipule, ainda contra o interesse das 
partes contractantes, divida e garantia 
real por prazo que convenha aos contractantes. 

Como meio Lia garantir o primeiro credor 
semelhante expediente é violento e falha ao 
fim ; o que ~e deve procurar é proporcio
nar ao credor por hypotheca inscripta em 
primeiro logar defender os direitos e privi
legios que lhe advem da preceden~ia no 
registro contra a acção legitima do credor 
inscripto em segundo logar, que tem sua 
hypotheca inscripta quando a do primeiro 
não se achar em identica situação. 

A faculdade de embargar a execução pro
movida pelo segundo credor, impedindo, 
embaraçando o exercício da acção hypotheca
ria desta, importa violencia ao direito do 
mesmo, direito de todo o ponto egual ao do 
primeiro credor, por isso que seu direito 
hypothecario é em sua estructura jurídica 
identica á rlaquelle credor. 

A prelação, unico effeito da precedencia na 
escala da inscripção, Eóment':l tem lugar após 
a excussão do immovel, como fal-o Mntir, 
com grande profundidade de conceito Paul 
Pont ; antes da execussão só pó'1e se abrir 
discussão sobre o direito de excutir, nunca 
sobre o de preferir. 

O expediente do art. 957 do Projeoto é, 
conseguintemente, violento, como era o ado
ptado no direito romano, sem ter, porem, a 
justificativa do desta, como deixamos sobeja
mente desenvolvido no que expedimos an
teriormente. 

A medida deve apparelhar o primeiro 
creJor inscripto dos meios de tornar e1fecti
vo o seu direito. 

A emenda que o:lfereço á apreciação da 
Commissão parece-me consultar com as 
diviàas cautelas, o interesse do primeiro 
credor inscripto, sem affectar de qualquer 
modo o direito do segundo. 
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Muito de plano deixa a emenda de esta
belecer preceito imperativo para todos os 
casos em que o segundo credor hypothecario 
intente sua acção. 

o pl'aso influe em regra na celebração 
do contracto hypothecario, pelos provan.os 
que advem, por maior espaço de tempo, 
do mutuo garantido pel.1 bypotheca. 

O primeiro creilor sempre que quizer 
accionar o devedor hypothecario, poderá fa.
zel-o, reputando-se sua divida vencida, para 
tal efl"eito ; si entender intervir apenas na 
pbase da prelação, fica-lhe salvo o direito, 
a despeito de não estar vencida sua divida. 

Carece assim de t'undamento a objecção 
que se funda em limitar o direito do pri
meiro credor, o expediente do presumpção 
do vencimento <la divi,la. 

Si o credor pretender accionar ou in
terferir no juízo da prelação poderá fazei-o, 
porque, para tal fífeito, sua divida. repu
tar-se-ba vencida; si, julgando-se a. coberto 
de qualquer prejuízo pela ampla margem 
do valor do immovel hypothecado e pre
ferir continuar a perceber os juros de seu 
contracto, poderá conservar-se alheio á 
acção, até a venda do immovel, por isso 
que si este passa liberado ao adquirente ; 
até a arrematação e aexpedição da carta 
respectiva, pode agir o credor bypa.thecar-io. 
(Muito bem ; muito bem) 

São lidas e postas em /iiscussão, com o p1-
recer, as seguintes 

EMENDAS 

O art. 956. Redija-se assim: « O dono do 
immovel pótle constituir sobre elle outra 
bypotbeCú, em favor do me~mo ou de outro 
credor, mediante novo titulo - Didimo da 
Veiga. - F. Tolentino. 

Art. 957. Ao segando credor é füculta<lo 
executar o immovel hypothecado, inriepen
dentemente da intervenção do primeiro. 
A este é dado füz~r valer o seu direito, pre
rnmindo-rn para tal pffeito, vencid,t a pri
meira hypotlleca .- Didimo da Veio1..-F. 
Tolentino. 

Additivo â emenda <lo Sr. Deputado Aze
vedo Marques, publicada no Diario do Con· 
f.res .<o ,Je 4 do corrente, a fls. 3.630 e que 
determina: «A e:r:ecuçr1o do immooet Tiypothe
cado far-se-ha por acção executiva.» 

Accrescente-se: 
Paragrapho unico. Não é permitli1la outra 

contestação nesta acção executiva hypothe· 
caria, sinão a qua consistir. em: 

- nullidade de pleno direito da escriptura 
de hypotheca ; 

- nullidade expressamente pronun~iada 
por este codigo, que afl"ecte substancialmente 
as hypothecas; 

- nullirfade do processo, por rnrem as par
tes, ou algumas dellas, incompetentes e não 
legitimas, por ser a acção impropria; 

- nullidade do processo, porque foi pre• 
terida alguma fórma ou termo essencial; 

- de declaração de quebra ou concor
data; 

- de pagamento, compensação, novação, 
transacção e prescripção .- Salvador Moniz. 
-F. Tolentino .• 

O Sr. Salvado1· Moniz-Sr.Pre
sidente, desejo apresentar uma emenda que 
me foi suggerida pelo additivo apresenta.do 
pelo honrado deputado por S. Paulo, o 
Sr. Dr. Azevedo Marques;, determinando 
a acção executiva para a execução dos im
moveis hypothl'cados. 

Tenho por fim evitar as graves desordens 
que i;e notam, geralmente, nos processos ex
ecutivos bypothecarios que se movem nos 
jaizos desta Capital e nos Estados. 

Os tribunaes ad:;trictos á lettra do decreto 
n. 370, de 2 de maio de 1890 art. 394, que 
pareceu ter derimido a contradicção appa
rente do decreto n. 169 A, de 1890, entre os 
arts. de 15 e 19 teem decidido que na acção 
executiva hypothecaria sómente é pormit
tido ao réu os embargos de nullidarte de pleno 
direito, definidos no regulamento n. 737, 
de 25 de novembro de 1850, e os expressa
mente admittidos pela legislação hypothe
caria, mencionando-os, e, portanto, admit
tem todos os embargos permittidos na 
execução da sentençci em sua primeira 
phase. Não me p:trece isto muito regular, 
attenta a natureza da acção executiva hypo
thecario., onde os embargos não são sinão a 
contPstação da. mesma acç,'io executiva. 

E' evidente, que ao devedor, accionado 
por meio de uma acção executiva hypothe
caria, rn deve permittir articular defeza, con
sistente em ma.teria relevante que deve ser 
aquella ')Ue se po;,si oppor ás escriptura
ções de hypotheca, á sua constituição, isto ó, 
mataria consistente em nullidade de pleno 
direito, dellni<la na lei, que vicie o titulo; 
em nulli•li.lde qne, segundo a legislação hy
pothec.,ria. , aITecto substancialmente a hy
potheca. 

E como sa deve cogitar tambem da de
feza do .réo, não abstrahindo completamente 
do direito de acção e do processo, o legisla
dor deve a lmittir outros embargos, ou con
testaçõc& . 

O direito de acção que tem o crellor hypo. 
thecario certamente resulta do titulo, re
vestido das solemnidades legaes, mas este 
titulo póde ter perdido toda a sua força, ei 
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existe um outro, em virtude do qual o an· 
terior ou o primeiro perdeu a suti. razão de 
ser. Assim, por exemplo, os títulos de paga
mento de novação, de prescl'ipção de cli vi11a 
hypothecaria, são provas de se ter extin
guido o direito de acção do credor. 

Outrosim, no caso de fallencia do devedor 
hypotbecario, si o credor transigiu, e con
cedeu concor•lata, não póJe mais o credor 
acciooar o devedor, porque a concordata 
a.justa.da ou cumprida importa em novação, 
ou em ouitação. 

Portânto, a escriptura de hypotbeca, ainda 
que revestida de formalidades legaes não 
basta, por si só, para legitimar a acção 
executiva do credor bypothecario contra o 
devedor, desde que aquelle tenha perdido o 
seu direito de acção contra este. Tolher ao 
devedor a defeza. consistente em embargos 
de pag-amento, compen,ação, novação, con
cordata, etc., seria uma iniquidade perante 
a moral e um absurdo perante a lei. 

Quanto ao processo, isto é, a forma pela 
qual se realiza o direito de acção, este tem 
regras e formulas substanciaes prescriptas 
pelas leis do processo, decretadas pela União, 
para o Districto Federal e pelos E~tados. as 
quaes não devem nem podem ser preteridas 
sob pena de nullidade. 

São nullos os processos, quando as partes 
são illegitimas e incompetentes, ou quando a 
acção intentada é impropria, ou qun.ndo 
houver preteri~ão de alguma formula ou de 
algum termo essencial, como a primeira ci
tac;ã.o pessoal na causa, a exhiuição dos in
strumentos do contracto, quando a lei con
sidera essencial, para a admis@ão da acção 
em juizo etc. 

Todas estas excepções devem ser permiti
tidas oppor, ao devedor liypotbecario, como 
embargos na acção executiva hypothecaria. 

Não se trata de estabelecer formulas pro
cessnaes, de competencia dos Estados, mas 
sómente de definh· qual a materia relevante 
de direito, permitti.da para contestar o di
reito de acção e do processo hypothecario ; 
portanto, penso. que a Commbsão e o Con
gresso teem competencia p·ara estabelecer 
estas regras rle direito a bem da defeza dos 
interesses das partes. 

A mataria exposta é rle direito substantivo, 
porque entende com a garantia do direito de 
acção e do processo, e não irnporta em ma
teria dfl direito formal. 

O codigo do commerdo, que é lei geral 
da União, regulou a mataria na acção de ex
hibição de livros, e outras especíaes, e a 
lei de füllencia, que tambem é lei geral, de
cretada. na epoca do novo regímen, por sua 
vez, determinou que se póde oppor, para 
excluir a fallencia do devedor, que incide em 
estado de fallencia. 

Conseguintemente, sej,l-me licit'.J lembrar 
á illustrada c0mmissão, perante a qual tenho 
a honra de fallar, que admittirlo o additivo 
do honrado deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. 
Azevedo Marques, o seu conseotario é a de
finição das razões relevantes do direito que 
pode oppor como defeza o réo, accionado 
por uma acção executiva hypothecaria. 

Não é fóra de proposito o additivo, que 
peço venia p.trá submi:,tter á illustra.da apre
ciação da. honrada Commissão, que o tomará 
na consideração que lhe merecer. 

( Muito bein ; muito bem.) 

O Sr. Rivadavia Corr~a -
Sr. Presidente, seja-me permittido, ao iniciar 
as breves considerações em defe,a do rela
torio que tive a honra de apresentar ao es
tudo da Commissão, dirigir algumas palavr11s 
de a.graclecimento, pela maneira generosa 
porque receberam o meu trabalho os Srs. 
Drs. Clovis Bev1laqua, illustrado autor · do 
projecto, cujas palavras tanto me desvane
ceram, e o conselheiro Andrade Figueira, 
que hontem teve occasião de impugnar o 
ponto principal do meu parecer. 

Sr. Presidente, como eu disse, no relatorio, 
a materfa que foi sujeita ao meu estudo me
recia e mereceu o meu applauso e, apenas, 
em um ponto ou em outro, tive occa~ião de 
divergir do illustratlo autor do Projecto. 

Exactamente a parte principal, aquella. 
que se refere ás hypothecas legaes, encon
trou, no correr desta discussão, a manifes
tação a mais posith•a, a mais franca e, para 
mim, com grande pezar, a mais autorizada 
contra o meu modo de pensar. 

Não sómente o illustrado autor do Pro
jecto, sustentando as idéas nelle contidas, 
desenvolveu hontem argumentação cerrada. 
em defesa do seu modQ cte pensar e contra
ria.mente a aquillo que expendi, mas tambem 
o illustrado Sr. Conselheiro Andrad- Fi
gueira vindo, no assu111pto, em apoio da opi
nião do illustrado autor do Projecto, ex pendeu 
razões do mais alto valor em contrario ao 
meu modo de pr.:nsar. 

Mas, Sr . Presidente, não era de estranhar, 
e eu devia PSperar a contestação intelligente, 
brilhante, do illustre a utor do Projento ; eu 
não deveria estranhar, como não estranhei\ 
a piaião emittida pelo illustrado Sr. conse
lheiro Andrade Figueira. 

Uma desillusão, ou antes, um golpe mais 
serio e m•lis terrível estava reservado ao 
despretencioso trabalho do relator da Com
missão e foi o desferido pelo illustrado Sr. 
Dr. Didimo da Veigà, em cujo nota.vel livro 
sobre o direito · hypothecario fui buscar 
inspirações, fui buscar a responsabilidade do 
seu talento e da sua competencia., para es-
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cuda.r as considerações que apresentei contra não poderia offerecer ao cr~1ito co~o ga.
as hypothecas legaes ~eraes. rantia sinão uma hypotheca Ja prerer1~a por 

o sn. DrnIMO DA VEIGA_ Muito obrigado; todos -os outros já existentes, soffrer1a. um 
fi - ., prejuizo que não se justifica. . 

mas lá V. Ex. acha a con rmaçao uo que eu !\. equidade quer que se lhe perm1tta apro-
disse aqui. veitar, em bem de um novo credor,. da 

O Sa. RrvADAVIA CoRRÊA -s. Ex'., no seu garantia que offerecia a hypotheca ante~1or. 
notavel trábalho, fez um voto, que concre- Tal é O objecto da hypotheca do propr1eta
tiza uma aspiração e que no discurso, neste rio, e a logica quer não sómente que ella lhe 
momento proferido, S. Ex. tornou a formular seja conservada em todos os casos em que o 
essa aspiração e a de ver o regimen hy- credito g,1rantido se extingue, mas tambem 
pothecurio restrfoto ao campo tão sómente das que se rompam todos os l.lços _de dependen-
hypothecas convencionaes. eia entre a hypotheca e o ~red1~0:» _ 

s. Ex., na introducção do seu excellen.te Esta é a doutrina do Cod1go C1v1l Allemao 
livro, manifesta esta opinião e diz que ore- que s. Ex. deseja, como uma aspira~o. 
gimen hypothecario « ou vae desapparecer, Ora, sr. Presidente, como quem nao póde 
como todas as creações jurídicas apoiadas no O mais deve se contentar r.om o menos, 
pretlomioio da proprie~ade immobil\aria, ~u pensei, não só baseado no q~e vou dizendo, 
será unicamente o veh1culo para a 01rculaçao em relação ás primeiras pagmas do notavel 
dessa. propriedade por meio das let~ras hy· livro do sr. Dr. Didimo da Veiga, como em 
pothecarias »; já realizudo no seu ma10r pro- phrases mais suggestivas, . mais claras, ma.is 
gresso, no seu passo mais adeant.ado, pelo positivas de s. Ex., que mterpretava bem 
Codigo Civil Allemão, de qu~S. ~x. se mostra O pensardes. Ex., considera1;1do:o contra
admirador e fervoroso part1dar10. rio ás hypothecas Iegaes e, prmc1palmente, 

E S. Ex. vae ao ponto, e muito bem, de se ás generalizadas ou indeterminadas. 
mostrar de perfeito accor~o e ~a.ter pal~s 
ao asai o-na.lar que o Cod1g-o C1v1l Allemao O SR.. Drn1Mo DA VEIGA dá um aparte. 
destruiu por completo. O principio domi- 0 SR. RIVADA.VIA COR.RÊA. - Vou ler as 
nante atá agora, de que a hypotheca é um palavras de V. Ex. 
accessorio da obrigação principal ; porque, No meu parecer, depois de ter citado o 
como disse S. Ex., no Codigo Allemão, illustre civilista belga Thiry, em defesa do 
é admittida a hypotheca do proprieto.rio meu modo de pensar e, o Sr. conselheir_o 
valendo contra o direito dos outros cre- Lafayette, reproduzi as palavras do Dr. Dr
dores hypothecarios, quer dizer, a hypotheca dimo da Veiga, que passo a ler : 
deixando de ser um direito acce,sorio, para « Desappareceram do nosso system_a 
ser u II direito independente da obrigação de direito as hypothecas geraes; foi, 
principal. · sem duvida, um grande passo em bem 

O SR.. DIDIMO DA Vl<JrnA - Não ha duvida. do fim economico que se propõe alcan-
0 SR. RIVADAVIA COR.RÊA - No regímen çar um bom regímen hypothecario, ele-

do Codigo Allemão, << em certos casos em que, vando o credito territorial, pela certeza 
se,,.undo os princípios sobre as obrigações, o da. valorização da proprieáade immovel, 
cr~dito garantido peta hypotheca se extingue, valorização intimamente ligada á_Publi-
a hypotheca continua a subsistir em favor do cidade do seu estado, em referencia aos 
proprietario do immovel. onus reaes, que a possam gravar e es_pe-

Isto acontece quf\ndo esse proprietario é, ao cialmente aos encargos hypothecar1os. 
mesmo tempo, o devedor pessoal e p~ga ao - Didimo da Veiga - Direito hypotheca-
credor ou si el!e tornou.se ao mesmo tempo rio.» 
devedor e credor. Est,t hypothoca vae lhe ' Fallando das hypothecas geraes, ainda 
servir, desse momento em deante, de instru- consi()'oadas na lei de 24 de setembro de 
meato ele credito. · 1864,

0 diz Didimo da Veiga : 
A garantia que offerece o immovel a cada t · d ao lta 

um dos credores inscriptos depende princi- «O defeito era capi al , pois imcu va 
cipalmente de sua collocação. a publicação sobre o estado dos bens 

Cnda um dellos não tem o direito de contar do responsavel, ao pa.:,so que illudia _ ª 
sinão sobre a garantia que lhe resulta de garantia creada pela 101, porquanto, na.o 
sua respectiva collocação. sendo gravados bena especialmente, as 

Si uma bypotheca anterior se extingue, seja transterencias successivas operadas no 
Por pagamento,se.i·a por confusão,a hypo_ t_heca pa trimo~io geralménte hypoth~<:11do tor· 

navam 11lmoria a responsab1hdade do seguinte nãotomao lo~arques 1 tornou livre; tutor e do marido.> 
isto seria coofe1·ir-lhe uma va.ntagem não 
prevista na occasião da constituição do .seu Ora, Sr. Presidente, pensando, como eu 
direito, e, de outro lado, o proprietario que pensava e como penso, que OJ direito hypo-
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~hecario, pela sua origem, pela sua razão da 
existencia, em uma legislação civil, vem at
tender antes interesses de cre<lito. interesses 
economicos. do que servir ás funcções jurídi
cas, julguei corno elle era excepção ao prin
cipio de que todo bem do devedor responde 
por suas dividas, que toda& as garantias, 
todas as restricções, todos os meios de tornar 
publica, certa, a situação do devedor era 
beneficio para o credito e para o objecto que 
a lei bypothecaria tem em vista. · 

O Sr. conselheiro Andrade Figueira., fal
lando hontem, disse que deixar:a de laio o 
credito, para cuidar antes do interesso da 
familia ; mas, Sr. Presidente, acho que 
S. Ex. part.e de um ponto de vista falso, 
porque, como disse, a hypotheca e creação de 
necessidade economica. Assim, no direito 
romano, apparece debaixo de uma phase ru
dimentar., urgida pela necessidade de füzer 
dinheiro, e, não existindo ainda a hypothe
ca, porque não se podia conceber um direito 
real sem a posse da cousa, ella appareCleu 
sob a figura t.le uma cessão ou alienação do 
oQjecto com a clausula ( fiducia ) do credor 
lh'a restituir depois do pagamento do de
vido. 

Depois o penhor com a entrega do objecto, 
mas sem os recursos do interdicto possessorio, 
sem os recursos que dá o direito real. 

Nada disto satisfazia, porque em ambos os 
casos se privava o devedor da posse do obje
cto, e por isto ella appareceu com os inter
dictos possessorios e constituiu-se um direito 
real. 

Mas não preciso fazer a historia desse 
instituto para a illustrada Commissão. 

Ora, quando a hypotheca assim surgia, 
impellida por necessidades de ordem eco
nomica, não se pensou em proteger a mulher 
casada, o filho menor ou o interdicto; não 

. se cogitou dos interesses da familia, mas do 
credíto, dos interesses economicos. Neste 
sentido e crente de que o intere~se da fa
milia póde ser attendido de outra fórma, 
mesmo com a hypotheca, achei ma.is conve
niente, de accordo com a lei de 1890 e com 
os princípios de quasi todas as legislações, 
restringir a hypotheca a simplesmente legal, 
especializada e inscripta. 

Iria até eliminai-a completamente e a li
mital-a no direito de familia á parte da 
tutela, como faz o Codigo Allemão, que só a 
exige do tutor em casos particulares. 

Mas não quiz ser radical e restringi-rr,e ao 
que lhe já existia. 

S. Ex. disse que a lei de 64 não teve expe
rimentação porque veio a de 85, que pertur
bou-lhe a marcha, e depois a de 90, que estava 
em vigor. 

Si aquella não teve experimentação, a so
lução de continuidade já se deu. O que não 

h 1, duvida é que o mal da hypotheca ger~l 
e.n relação aos interesses praticas, positivos 
que necessitam protecção da lei é manifesto. 

Em relação aos menores. quem se prestará 
a. ser tutor, para ter os seus bens geralmente 
hypothecados ~ 

Em relação á mulher casada. o marido não 
fica em melhor situação ; e tanto isto e assim 
que na legislação franceza, onde a hypotheca 
é geral, houva necessidade, urgida pelos in
tere3ses economicos e pela defesa do prc,prio. 
patrimonio da familia, de abrir excepção, e 
esta excepção é constituída pela subrogação 
admittida da mulher em relação á bypotheca 
do marido. 

Vou citar as p:ilavras de Baudry-Lacanti
nerie: 

« A hypotheca da mulher casada, em sua 
generalidade e a posição de farnr que a lei 
lhe dá, produz um grave attentado ao cre
dito do marido. Quer elle tomar dinheiro 
sobt'e hypotbeca 1 O rapitalista não deixará 
de objectar que a bypotheca que se lhe o.ffe
rece éonstitue uma garantia insuffi.ciente, 
preferida comó ella será muitas vezes pela 
bypotheca. legal da mulher. O marido quer 
vender um dos seus immoveis 1 Difficilmente 
realizará esta operação: aqui ainda a hypo
theca legal da mulher apparece ameaçadora; 
o adquirente vê ne!Ia., não sem ra2ão, uma 
causa possivel de avieção.> 

Na lei belga de 51 as mesmas considerações 
influiram e a Commisfão da redacção da lt:li 
vem dizer: 

« Tem-se pensado quo não se devia inter
dizer á mulher a faculdade de se obrigar 
conjuntamente com o marido, ou de inter
vir nas obrigações destê pira renunciar á 
sua hypotheca, porque ba actos que são exi
gidos pelo interesse, bem entendido, da fa
milia; a honra do marido, o seu futuro, o 
dos filhos podem depender de um sacrificio 
feito a proposito pela mulher.» 

Ora, Sr. Presiuente, é o principio geral 
que se quer hoje restabelecer, que veio da 
legislação romana, que continuou na legis
lação antiga franceza, tendo seu momento de 
Interregno com a lei do 9 messidor do 
anoo a•, que extinguiu a hypotheca. da 
mulher casada e depois pela lei do ! 1 bru
mario do anuo 7°, foi restabelecida a hypo
theca para a mulher casa ia, mas especia.li
sada, e só valendo depois da inscripção. 

Esta doutrina, que como se vê é antiga, foi 
repudiada no Codigo Civil Francez, mas tan
tos inconvenientes dahi resultaram que o le
gislador se sentiu obrigado a proct1rar uma 
valvula de segurança e creou a subrogação 
da mulher, em relação aos bens do marido, 
legalmente hypothecados. 

E~ta mataria, Sr. Presidente, é importante 
e por· demais grave para. que a Commissão 
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não a estude e pondere com a devida conve
niencia, porque vem influir muitíssimo sobre 
interesses de grande valor. · 

Talvez que o projecto, querendo defender 
os interesses dessas pessoas que veem enume
radas no art. 971, venha antes prejudical-as, 
tornando mais difficil e precaria, como b3m 
disse o illustre Sr. Dr. Didimo no seu livro, 
a sua situação. 

Iiontem, Sr. Presidente, o illustrado autor 
do projecto, discorrendo sobre este assumpto, 
disse, citando as palavras de Theophilo Hue, 
que a especialisação não era um bem e podia 
ser um mal. 

E s. Ex. disse: 
« Tentando reagir contra os exaggeros dos 

que não comprehendem hypotfiecas sem im
mediata e rigorosa especlalis,1ção, THE0PHILO 
HUE .sustentou a idéa, que:\ muitos se afigu
rou paradoxal, de que o defeito da lei fran
ceza não está em tolerar hypothecas geraes, 
mas, ao contrario, em admittir as especiaes, 
porque, si todas as hypothecas fossem geraes, 
não haveria difficuldade em saber si tal ou 
tal parcella de terra está ou não hypothe
cada.» 

Ora, Theopbilo Hue, nessas palavras col
loca-se num ponto de vista errado, ou 
antes num ponto de vista restricto, no 
pont!fde vista dos interesses do cred.or e não 
no ponto de vi.ata dos interesses de ambas 
as partes, credor e devedor. 

Não só o credor tem direito de conhecer a 
situação real daquelle a quem vae entregar 
o seu capital, mas o devedor tambem tem 

· necessidade de um freio para. restringir a ga
nancia ou o desejo de excesso de garantia 
exigido por parte do presta.mista. 

E para assentar a minha opinião numa 
autoridade de tanto valor como Theophilo 
Hue, vou me utilisar das palavras de Pont, 
no seu livro «Privilegias e hypotheca,»: « A 
especialidade visa objecto differente do inter
esse dos terceiros: ella toma em mãos ocre
dito do devedor que ella acautela, obrigando 
o credor a contentar-se com um penhor re
stricto, porém sufficiete; ella tem em vista 
em segundo Jogar a seguraa11a do credor, 
porque substituindo-se a generalidade, fal-a 
ganhat· em certeza o que perde em ell.tensão: 
tal é precisamente o seu objecto .» 

Estas palavras, a cuja autoridade eu me aco• 
berto,parecequerespondemcabaltnenteaosde
sejos de Theophilo Hue. Sr. Presidente, 
é muito constrangido, é para ob3decer ás or
dens terminantes de V. Ex. que eu me vou 
calar, pois desejava defender o meu parecer 
em relação ao penhor agrícola e tratar das 
emendas que a este assumpto apresentei e 
que foram combatidas pelo illustre autor 
do projecto e p3los Srs. conselheil'os An
drade Figueira e Coelho Rodrigues, mas 

V. Ex. não me permitte e eu vejo-me na 
obrigação de deixar de tratar do assum
pto, que muito desejava, correspondendo 
assim á gentileza daquelles que tomaram 
parte neste debate. 

o SR. PRESIDENTE - V. EK. poderá fazel-o 
no parecer. 

O R.rv ADA VIA. CORREIA. - Reservo-me para 
no meu parecer me occupar dessJs emendas. 
(Muito bem, muito bem. O orador e cumpri
mentado.) 

o Sa. PRESIDENTE- Eu sei que sou cruel 
com os collegas, mas a isso sou obrigado. 

O Sr. Presidente - Está encer
rada a discussão do parecer do Sr. Rivadavia 
Correia., sendo dado ao relator um prazo de 
cinco dias para apresentar o seu parecer sobre 
as emendas. . 

SíWUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão do parecer do Sr. Oliveira Fi
gueiredo sobre os arts. lOll a 1227 da parte 
especial do projecto •. 

E' lida e posta em discussão a seguinte 

EMJ;;NDA 

Art. l . 118-Substi tua-se o final-ou cum
prir obrigaçãonaturat-pelo seguinte ou cum• 
prir um dever moral.- Cunha Vasconcellos. 
-F. Tolentino . 

O Sr. Amaro Cavalcan-ti
Sr. Presidente, começo por agradecer t\ V. E:x:, 
e á Commissão a honra que me deram, con
vidando-me para tornar parte na presente 
discussão e tambem não devo deixar de espe
cialmente testemunhar o meu reconheci
mento ao illustrado Sr. relator, desembar
gador Oliveir1.1. Figueiredo, pelas referencias 
constantes que entendeu fazer ao pequeno 
trabalho que eu havia a respeito publicado 
-trabalho que foi escripto sem o intuito de 
divulgação, é preciso que se saiba,-mas 
simples notas ou apontamentos que deviam 
servir na discusBão que havíamos encetado 
no Instituto dos Advogados ácerca do Pro
jecto do Codigo Civil. 

o Sa. OLIVEIRA FmuErnT·mo-Não fiz mais 
do que r ender a devida homenagem ao me
rito de V. Ex. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-••• Mas, já. 
que a digna Commissão entendeu dever pu
plical-o no Diario 0/fi,cial (sahindo aliás com 
numerosos erros) ••. 
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O SR. PRESIDENTE-V. Ex. terá occasião Direi o meu modo de ver a respeito. Desde 
de fazer as devidas correcções. que o autor do Codigo começava o direito 

o SR. AMARO CAVALCANTI- ..• e O muito das obrigações, estabelecendo.um titulo geral 
digno relator a elle referiu-se constante- - « mortalidades das obrigaçõs - (in genere), 
mente no seu bem elaborado parecer, senti- afigura-se-me que o mesmo teria procedido 
me no imprescindível dever de aqui com-· com inteiro methodo na deducção logic& da 
parecer,-não para discursar, mas para dar materia, collocando sob o alludido titulo 
as razões por que, em alguns pontos, ousei todas e quaesquer disposições geraes, rela.
discordar do trabalho magistralmente feito tivas ás obrigações, fossem estas conven
pelo iJiustrado mestre, autor do projecto, ora. cionaes i e, resultantas de contracto, ou 
sujeito á discussão. originadas dos quasi-contractos e actos illi· 

Antes de tudo, me seja per mittido dizer citos, ditas obrigações não convencionaes, 
que O projecto apresenta, nesta parte, se- mas que, encaradas debaixo de seu · aspecto 
gundo a minha humilde opinião, dous de- geral apresentam a mesma figura jul'idico 
fi ·t d J ·fi - t d · - das primeiras. 
;;s º!~t~~as~ e assr caçao, ou ro 0 omissao Si o titulo Ido livro-«Direito das obri-

O defeito de classificação estará, talvez, gações»-se denominasse no projecto : «Das 
apenas em relação ao ponto de vista em que modalidades das obrigações convencionaes»,
me colloco; não fugindo mesmo ao dever de comprehende-se que seria descabido o meu 
confessar que si O autor do projecto pre- reparo ou observação, de ahi não se encon
cisasse justificar O seu trabalho como está, trar disposição alguma ácerca das :outras 
bastaria declarar que a classi:tl.cação adaptada obrigações. . 
não destôa aaquella que tem sido geral- Assim, porém, não é : a inscripção do ti
mente seguida na mór parte <los differentes tulo annuncia que debaixo delle se deve 
codigos, no tocante á mataria. das obrigações achar tudo quanto ha de geral sobre as mo
e contractos. dalidades das obrigações, i, e, tanto das con-

vencionaes como das não convencionaes. 
Com etreito, differentes codigos tratam das E, ao meu vêr, 0 titulo está correcto, 

obrigações, que não são convencionaes, em t · · - Ih f; é 
secções distinctas e debaixo de títulos di- quan o á sua rnscr1pçao ; o que e alta 

parte da ma.teria que se acha destacada-para 
versos daquelles que se occupam rlas obriga- outro logar, mas que em verdade devia 
ções in genere; ou para usar a linguagem achar-se nelle. . 
classica dos romanistas,-elles tratam das O que insinuo não é mera pretenção indi
obrigações resultantes do qnasi-contracto, vidual, caso me houvera cabido a tarefa de 
do delicto e do quasi-delicto,-qliasi sempre, redigir O projecto nesta parte. 
em parte posterior, depois de haverem ar- Eu pot.leria invocar, como exemplo de clas
ticulado a ma teria dos contractos particulares. si:ftcação analoga, 0 systema do Codigo Civil 
E se comprahende mesmo o porque da elas· italiano (*), 0 qual, debaixo do capitulo in~ 
sificação alludida. • • titulado-«causas das Gbrigações», não só 

A obrigação tira a sua razão de ser prin- faz dellasenumeração completa, mas tambem 
. cipal do contracto. Logo parecer a ma.is na- consigna desde logo as disposições geraes 
tura-1-tratar deste instituto, nas suas dif- mais importantes, quer concernentes ás obri
ferentes especies, em primeiro logar: para gações convencionaes, quer ás obrigações 
então depois abrir-se espaço aos outros in- provenientes das outras origens. · 
stitutos, que não tinham igual importancia, a Consequencia, sem duvida, da distribuição 
saber: o quasi contracto e os actos illicitos, das matarias, adaptada pelo projecto, vê-se, 
que, como se sabe, são tambem fontes de que os capitulas do titulo II ( Effeitos das 
obrigações. · obrigações) que se intituhtm-«Consequencias 

Adoptadas pelos expositores elo direito ro- da inexecução das obrigações» e «Das perdas 
mano, tambem esta tem sido a classificação e d,imnos»,-não conteem disposições comple• 
seguida pelo nosso direito civil até o tas sobre os casos occurrentes. 
presente. Desde que ·o projecto não havia tratado, 

Nem tão pouco innovaram nesta parte no titulo anterior, nem por simples refe
os dois projectos de codigo civil anteriores rencias, das obi·igações não convencionaes,
dos jurisconsultos Teixbira de Freitas e Coelho era natural, log-ico mesmo, que não se oc
Rodrigues. cu passe tambem no presente titulo, nem da 

Tal é a verdade de factos, que não contesto. liquidação destas obrigações, nem dos damnos 
Entretanto, embora sem autoridade para a que as mesmas podem dar causa ou 

dizel-o, eu estou convencido de que o pro- origem. · 
jecto actual podia ter seguido uma classifi
cação melhor da mataria do que esta a que 
se deu preferencia. 

(º) O Codigo Civil do Uruguay tem o mesmo 
systema. 
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Mas, o que dahi fica manifesto é que os 
dfaeres dos capitulos alludidos do Projecto 
não correspondem ao conteúdo das proprias 
disposições, de maneira satisfactoria ou com-
pleta. · 

Basta, com efl.'eito, attender para a ma
teria articulada nos arts. 1829 e seg, do 
Pro_jecto, para cada um convencer-se, sem 
mais argumento, de que ella é simplesmente 
complementar da que se acha articulada nos 
arts. 1204 e 1210, de que ora nos occupamos. 

Dadas, porém, como ficam, as razões por 
que me parecera haver defeito na classifi
cação das materias, - não insistiwi mais 
sabre este ponto. 

De um lado, não ignoro que o systema do 
Projecto já foi adoptado, como satisfactorio, 
para a discussão da sua mataria; e de outro, 
tambem reconheço; por minha vez, quanto é 
difficil, em materia scientifica, fazer classi
ficações, nas q-uaes a critica e a logica indi
vidual não descubram sempre inconvenientes 
e defeitos. E', ás vezes, uma questão do 
ponto de vista do observador, em relação ao 
assumpto. 

Passarei agora ao segundo ponto : omis
sões, que encontro ácerca da mataria em dis
cussão. 

Por emquanto não me occuparei dos addi
tivos, que me parece necessario fazer ao que 
se acha articulado no ProJ~cto. 

Não; vou referir-me, de modo especial, a 
uma parte da materia, que deixou de ser 
articulada; foi omittida. 

Não ignoro que com relação a certas figuras 
de direito, o auctor do Projecto assim fez 
mui conscientemente, obedecendo ao pro
posito de que, em um codigo de leis, não ha 
espaço para tudo que seja definição ou dou
trina. 

Sim, a regra geral é esta: a doutrina en
sina-se na escola e não nos preceitos da le
gislação. 

Mas dada ás vezes, a grande difficuldacle 
de reconhecer o que é pitra doutrina e o que 
seja simplesmente objecto de legislação, a 
prudencia e a experiencia aconselham, que 
se siga na mataria um justo meio indispen
sa vel, mesmo para a clareza, intelligencia 
e boa applicação dos textos. 

Por mais que se reclame contra as defi
nições nos Codigos, como sendo sómente do 
escôpo da doutrina, a verdade é que não co
nheco um só delles em que só se encontrem 
disposições permissivas preceptivas ou prohi
bitivas,-por serem estas as unicas admissi veis 
no domínio da legislação. 

O proprio Codigo Civil Allemão, que é o ue 
data mais recente, e que, por isto, se diz in
teiramente escoimado do doutrinismo, contém 
disposições numerosas, que outros qualifi-

Yol. Y 

cariam de improprias para um condigo de 
lei. 

Dispensando-me de fazer a respeito uma 
analyse mais completa, eu chamaria a at
tenção da digna Commissão para os arts. 7, 
91, 92, 94, 96, 99, 100, 133, 157, 276 e 293, e 
muitos outros, em que se comteem, como in• 
dispensaveis, as definições de diversos in
stutos do direito. 

Nem póde ser de outro modo, sob pena de 
as proprias disposições da lei tornarem-se 
obscuras, ou mesmo inintelligiveis. 

De accordo com este modo de ver na ma
taria, é que eu ouzo considerar uma verda
deira omissão da materia que se discute, 
tanto a falta de dispositiv.os expressos sobre 
certas figuras do direito das obrigações, taes 
como-o objecto, a causa, a interpretação, a 
condição e o prazo, das obrigações conven
cionaes, como ainda a não definição de outros 
que, como o dofo, a culpa, o caso fortuito, 
são de tamanha importancia, que podem , 
decidir por si só da validade, ou não das re
feridas obrigações. 

Na parte geral do Projecto, é certo, se en
contra uma disposição, declarando nullo o 
actojuridico, quando fôr illicito ou impossivel 
o seu objecto (lê); entretanto, esta disposição, 
ao meu ver, ficaria incompleta, senão fosse -
tambem acompanhada de outra, · definindo o 
que se deve entender por objecto illicito ou 
impossível em direito. 

Daqui a razão do reparo, que faço quanto a 
este ponto. 

Do mesmo modo vejo que a ca1.sa não foi 
contemplada entre os requesitos necessarios 
á validade dos actos jurídicos (art . 98 do 
Projecto). Por que i LJeclarada, ou não na 
lei, ella é é continuará a ser indispensaveL 
á validade dos contractos e obrigações. 

A causa é a razão, porque alguma cousa 
se dá ou se faz - propter quarn aliq_uid datur 
aut fit. 

Não se ignora, que, nos contractos onerosos 
e bilateraes, a causa se confunde com o pro
prio objecto da obrigação. E estamos tambem 
de accórdo que ella não precisa ser expressa 
para a validade da obrigação, por sel' uma 
presumpção de direito. 

Mas de semelhantes considerações não se 
segue que o Codigo Civil Lleva excluil-a dos · 
seus textos. 

O Codigo Civil Allemão tambem não men
cionou, em disposição geral, que a causa da 
obrigação era requisito essencial á validade 
desta; entretanto, em numel'osos de seus 
artigos declara-se que a fülta de causa torna 
o acto jnridico inefflcaz, e taxativamente, no 
seu art. 821, assim dispõe (lê) : « Aquelle que, 
sem causa jurídica, contrahiu uma obrigação, 
póde recusar-se ao seu cumprimento, mesmo 

42 
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quando o seu direito de pedir a isenção da 
obrigação se ache prescripto ». 

Conforme ao direito inglez, o contracto ou 
obrigação, á que falta a causa, é, como se 
não existisse, « The contract or obligation, for 
which there is no consideration, connot be en
forced at law ». 

Póde-se affirma1• que é uma regra com
mum df: direito civil dos varios povos. 

E o antigo direito allemão era, nesta es
llecie, tão exigente, que, segundo Rossel, 
« o proprio reconhecimento de uma divida, 
que não declarasse a. causa da obrigação, era 
considerado invalido>. 

A necessidade da causa licita nas obrigações 
foi se_mpre .ª noss~ lei e jurisprudeocia; e o 
propr10 Pro1ecto nao o desconhece, estatuindo 
ao contrario, em seu art. 107, sobre os effeitos 
da falsa causa nos actos jurídicos ..• 

A' vista, pois, do exposto, parecia-me de 
toda razão, que, em relação á causa das obri
gações, se adaptasse, em logar conveniente, 
a seguinte disposição: « A causa presume-se 
de direito; provada, porém, a sua inexisten
cia ou que fôra illicita, o acto torna-se aonul
lavel ». Attenda se bem: eu não exijo que o 
acto seja considerado nullo ; apenas, anti ul
la vel •.. 

Com relação ás regras de interpretação das 
obrigações, como dispositivos da lei,-sou o 
primeiro !lo reconhecer que o illustre auctor 
do Projecto, excluindo-as, quiz ficar de 
accôrdo com o pensamento, ora dominante, 
de que taes regras não podem entrar em um 
Codigo, por serem simples preceitos doutri
narios, e nada mais do que isto. 

Entretanto, sem querer contestar a proce
dencia, que possa ter semelhante asserção;
é preciso não esquecer tambem -que, assim 
considerando ou não, ha codigos modernos 
dos mais importantes, como sejam os da 
França, Italia, do Chile, do Uruguay e da 
Hespanha, que continuam a incluir nos seus 
textos as regras geraes, até agora consa
gradas como imprescindiveis á. boa inter
pretação das obrigações convenciooaes. E 
muito embora, de modo parcial, se encon
tram regras da mesma natureza e fim nos 
demais codigos conhecidos, como os de Por
tugal, Argentina, e o proprio Codigo Civil 
Allemão (deste os arts. 133 a 157). 

A objecção maxima que se tem feito contra 
a adopção legislativa !le taes regras na espe
cie, é: « que ellas seriam prejudiciaes, desde 
que a vontade das partes é a unica regra ou 
lei das obrigações contrahidas > ••• 

O argumento não me parece decisivo; por
quanto, como é sabido, o que se tem em vista 
ao estatuir regras de interpretação, é justa
mente dirigir o criterio do juiz para aue 
este não dê á obrigação um valor ou sentido 

differante, do que tiveram M partes, con
trahindo a. 

Seja, porém, como fór, não insistirei sobre 
a materia ; até mesmo porque, encerrada 
como está; a parte do Projecto, em que se 
tratou dos actosjul'idicos em geral, não posso 
apre.;entar os additivos que, porventura, pa,
recesrnm convenientes a respeito da inter
pretação 1 • 

Cabe-me, porém, a vez de occupar-me de 
uma omissão no Projecto, para a qual peço 
toda a attenção da digou. Commissão, e bem 
assim a benevolencia do illustre auctor · do 
mesmo Projecto, no intuito de ser ella reme
diada. Refiro-me a falta de dispositivos, espe
ciaes, mais completos, sobre a obrigação con
dicional e a obrigação a prazo. 

Como ninguem ignora, o nOS$O direito civil 
actual é assás deticiente neste ponto; são 
muito poucas as suas regras, e estas mesmas 
nem sempre incontroversas •. O Projecto, é 
certo, consigna, na sua Parte Geral (arts. 134 
e seg.), algumas disposições sobre taes mate
rias; mas é de ver, que ellas não bastam: 
(lê) •. • Entendo, portanto, que convém ar
ticular outras disposições complementares, 
de baixo do Titulo « Modalidades das obriga
ções > até porque, segundo ensinam os 
mestres de direito, a condição e o prazo for
mam rigosamente, com a clausula penal, as 
tres modalidades, que se ~podem dar ás obri
gações conveociooaes 3 • 

Não basta saber-se que a condição contra
ctual pô-le ser suspensiva ou resolutiva; o 
que com certeza mais importa é saber qual o 
direito, quaes os effeitos jurídicos, que con
cernem ao devedor e ao credor, na pendencia 
de uma ou de outra dessas condições. ou na 
sua verificação, positiva ou negativa, segundo 
fôr a bypothese convencionada. 

E' preciso que a lei o diga - que, pen
de::ite a condição suspensioa, a obrigação 
carece ainda de existencia real ; mas que 
isto, não obstante, o devedor fica sujeito a 
responder ao credor por indemnisação ou 
perdas e amuos, se a cousa. deteriorar-se ou 
vier a psrder-se por culpa do devedor. E 
reciprocamente, se, por culpa do cretlor, a 
condição não puder verificar-se, o direito do 
devedor considera-se perfeito em relação á 

1 Si a idéa fosse acceitavel, podiam-se ai:nda, 
no Capitulo das Disposições Geraes sobre os Con
tracLos, incluir dispositivos tanto a respeito 
da causa como da interpretação das obrigações 
convencionaes. 

• O que temos e1tá nas Ords. do livro 3°, t. 35; 
liv. 4°, tit. 4 pr.; Jiv. 4°, tit. 5°, §§ 2° e 3°, 
e Alv. de 4 de. setembro de 1810. 

3 ll{azzoni, lnst. di diritto civile italiano, 
n. IV. 
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obrigação 110 prime.iro '· Este e o~tros 
efl'eitos resultam da situação ,iuridica, que a 
condição suspensiva crêl. para as partes con
tractantes; quero dizer: Se a obrigação 
ainda não tem uma existencia efficaz, ella 
lhes proporcioita, todavb, um direito even
tual ou em expectativa, com as consequencias 
delle decorrentes. 

Capaz de effeitos ainda mais importantes. 
é a condição resoluti va nas suas especies de 

· tacita e expressa. A primeira entende-se, 
como clausula subentendida nos contractos 
bilateraes, para os casos em que uma das 
partes não satisfaz áquillo por que se 
obrigou ( • ). Mas por isto mesmo, que 
trata se de clausula não expressa, ella não 
póde· produzir elfüito por si mesma; é mistér, 
que, verificado o caso, a parte interessada 
reclame a resolução da obrigação ao JUIZ 
competente, e este decidirá, segundo a ver
dade dos factos e a justiça. 

A segunda, porém, isto é, a condição reso
luti va, expressa, conforme vemol-a consa
grada nos codigos mais modernos, é capaz 
de produzir todo o effeito, de pleno direito 
- ipso jure; e dahi a sua grande impor
tancià. 11a mataria das convenções e con
tractos. 

Ésta força juridioa, que ora se reconhece 
á condição resolutiva expressa, não precisa 
ser justificada. Desde que é licito ás partes 
incluírem nas suas convenções todas e quaes
quer clausulas, não prohibidas nas leis, 
claro está, que nada impede que as mesmas 
estipulem expressamente a resolução da 
obrigação,- verificada esta ou aquella con
dição. E ~e o fizerem, semelhante estipulação 
deve ser respeitada, coma se fôra a lei entre 
as partes. 

Nada mais licito, nem mais admissível ou 
procedente, em direito. O que precisa, no 
emta.nto, é que o Codigo Civil assim o diga; 
isto é, que, estatúa os effeitos jurirlicos da 
condição resolutiva expressa, quer pendente 
ella, quer depois de verificada, na forma es
tabelecida. 

Crentes, sem duvida, de -que a conrlição 
resolutiva expressa deve produzir eff'eito, 
- ipso jure,- é, que os govarnos do paiz 
inserem-na sempre nos seus contractos. Mas 
ou devido a falta de disposições positivas do 
nosso direito a respeito, ou ao entender di
verso dos juizes, o que todos sabemos, é 
que a caducid.ide de contractos, ero-vi dessa 
condição, tem trazido enormes encargos para 

os cofres publicos ! Até em attenção a estas 
circumstancias, convem definir na lei, de 
modo peremptorio, qual o valor ou efflcacia 
da condição resolutiva. 

Não é de menor importancia a necessidade 
de legislar sobre as obrigações a prazo, de 
maneirá mais completa, do que o fa.z o Pro
jecto, nos arts. 14 2 e seg. 

O prazo, como sabe-se, se distingue igual
mente em suspensivo (inicial) a resolutivo 
(finai), tendo cada um delles efl'eitos pro
prios; mas apezar da analogia dos vacabulos 
qualificativos, é elle differente da condição. 
Esta refere-se a um acontecimento futuro e 
incerto, emquanto o prazo refere-se a um 
facto tambem futuro, mas certo. Differe 
ainda: I) porque no prazo suspensivo, a obri
gação existe perfeita.; apenas retardada no 
seu cumprimento, ao passo que na condição 
suspensiva é a propria existencia da obri
gação que se acha adiada; 2) porque no 
prazo resolutivo, decorrido este, à obrig1,1.ção 
cessa ou extingue-se, só para o futuro, em
quanto que na condição resolutiva, a sua 
verificação importa - ipso facto - completa 
retroacção ao est•do ·anterior, em que a 
obrigação fui contrahida. E', pois, só destas 
razões e das consequencias que deltas podem 
decorrer e evidencia-se a necessidade de bem 
definir na Jei os effeitos da obrigação a 
prazo. 

Será mais uma cautela contl'a futuras 
demandas, levantadas talvez a prete:x:to da 
omissão ou silencio do direito escripto ..• 

Vou concluir, Sr. presidente. Nas poucas 
indicações, que fiz, não veja a illustre Com
missão outra cousa mais do que o sincero 
empenho de concorrer para que a obra das 
nossas leis seja a melhor e mais completa 
possível •.. 

o Sa. PRESIDENTE - A Commissão agra
dece muito a V. Ex. 

o SR. AMARO CAVALCANTE - .•. e tendo 
dito quanto me pareceu bastante, tomada a 
mataria sob uma vista geral, reservo-me o 
direito ( se me é permittido) de, fazendo lei
tura dos art.i,g-os du proprio Projer,to, Íl' apre
sentando então as emendas, que tenho em 
mente. 

o SR. PRESIDENTE - V. Ex. póle ficar 
com a palavra para. amanhã. 

o SR. AMARO CAVALGANTE - Agradeço a 
V. Ex:. 

(Muito bem, muito bem.) 

(1) Esta segunda hypothese já está prevista no O Sr. Presidente - Fica adiada. 
art. :l39 do Projecto. a discussão pela hora. V. Ex. terá a palavra 

.(') Codigo Civil Fraucez, art. H84. amanhã, para continuar. 
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A ordem do dia para a reunião seguinte é 
esta : 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Oliveira Figueiredo, sobre os arts. 1011 
a 1227 da parte especial. 

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minu
tos da tarde. 

34• REUNIÃO ORDINARIA EM 6 DE DE• 

ZEMBRO DE 1901 

( Presidencia do Sr. Seabra, ) 

A's 3 horas, da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. Seabra, F. Tolen
tino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, 
Camillo de Hollanda, Teixeira de Sâ, Araujo 
Góes, José ;Monjardim, Sá Freire, Oliveira 
Figueiredo, Alfredo Pinto, Azevedo Marques 
Hermenegildo de Moraes, Benedicto Souza, 
Ernesto Guimarães e Rivadavia Correa ( 19 ). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Anizio de Abreu e Tavares de Lyra ( 2 ). 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Amaro Ca
valcanti. M. F. Correia, Fa.bio Leal, Cunha 
Vasconcellos, Salvador Moniz e Andrade Fi
gueira. 

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

ORDEM DO .DIA 

Discussão do parecer do Sr. Oliveira Fi
gueiredo, sobre os arts. 1011 a 1227 da parte 
especial. 

E' li~a e posta em discussão, com o parecer, 
asegumte . 

EMENDA 

Arts. 998 a 1000.- Supprimam-se. Sobre 
o assump~o é sumciente o disposto no art. 954, 
n. 6. - Otooi& Bevilaqua. 

O Sr. Amaro Oavalcanti
Para fazer um trabalho util e pratico, dará á 
presente discussão caracter de conversa, pe
dindo aosillustrados senhores, a.uctor do Pro
jecto erelator rla parte em debate, explicações 
sobre alguns artigos, e, si reconhecer que 
ellas são procedentes, que as disposições do 
Projecto são superiores ás suas opiniues, dis-
pensar-s3-ha de apresentar emendas. · 

A materia das obrigações de dar cousa 
certa está articulada de modo conciso, e as 

disposições consignadas n,?sta parte do Pro
jecto são as que teem sido adaptadas nos 
codigos de diversos paizes e sustentadas por 
escriptores modernos. 

Fará uma observação relativa ao artigo 
1016. 

Diz este artigo: « Até á tradição, pertencem 
ao devedor os accrescimos e melhoramentos 
da cousa, assim como os fructos separados, 
pelos quaes poderá exigir augmento de preço. 
Se o credor não annuir a esse augmento, 
póde o devedor resolver a obrigação. Os 
fructos pendentes pertencem ao credor». 

Parece-lhe que a expressão « fructos sepa· 
rados » antes do relativo indica que ao re
ceber a cousa, se o credor não quizer in
demnisar os fructos separados, poderá o de , 
vedor resolver a obrigação. 

Pela critica, porém, do Sr. Torres Neto e 
pelo relatorio do Sr. Oliveira Figueiredo, 
parece-lhe haver um equivoco, referindo-se 
á exigencia dos accrescimos. 

Si é assim, a redacção do artigo deve ser 
modificada, supprimíndo-se as alludidas pa
lavras. 

o nobre relator propoz a suppressão rio 
ultimo período do artigo, porque o art. 601 
já havia providenciado a respeito. 

Mas este artigo trata de mataria inteira
mente diversa das c:ibrigações contractuaes, 
e a lei não perde por ser clara. 

Precisa saber o que é a tradição de que 
falia o art. 1016, porque lhe parece que ha 
antinomia entre o que se exigiu anterior
mente para a transferencia do domínio e o 
que se estabelece aqui. 

Mandará_ emendas sobre este caso. 
Com relação ao art. 1017, não sabe bem 

qual o sentido destas ultimas expressões «
ficam, porém, s,1,foos os direitos até o dia da 
perda». Quaes são estes direitos 1 

Dá-se por satisfeito com a explicação dada 
pelo Sr. Clovis Bevilaqua de que no artigo 
se trata de obrigação de restituir a lugueis, 
por exemplo, cujos direitos ficam salvos até 
o dia da perda. . 

O art. I 191 trata da deterioração da sua 
culpa ; parece se devia tratar tambem da 
deterioração com culpa, e a p r e se n ta r á 
emenda. . 

Em relação ás obrigações dê dar causa 
incerta - arts. 1022 a 1025 - não tem 
emendas a offerecer, mas o seu relator no 
seu parecer, referindo-se á critica do orador, 
diz que, apezar de achar incompleto, o pro
jecto não indica as lacunas. 

Sabe o Sr. relator que estas disposições 
foram tiradas dos pontos de Teixeira de · 
Freitas e do Codigo Argentino, mas acha 
S. Ex. que nessas disposições estão incluídas 
todas as especies que deixaram de ser con-
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templadas as sommas de dinheiro, por 
exemplo~ 

Parece que não se deve deixar de legislar 
neste assumpto com particularidades, mas 
acceita a explicação do autor do projecto. 

Passando a tratar das obrigações de fazer 
e de não Jazer - arts. 1026 a 1031, diz 
que apresentou uma emenda additiva, que 
mereceu reparo do Sr. relator, por ser ori
ginal, e é relativa ao art. 1031. 
- E' preciso estabelecer um prazo dentro do 
qual o credor eleve exercer o seu direito, 
para. que poS!la.m ser respeitadas e atten
didas as relações de direito a. que muitas 
vezes dão causa os factos já consummados. 
Póde esta medida não estar consignada.em 
nenhum Codigo mas é necessal'ia. 

O art. 1033 precisa de um accrescimo. 

Sobre a materia da causa penal, apresentou 
tres emendas que tiveram parecer ·contrario. 

A primeira. manda a.ccrescentar ao artigo 
1066 as seguintes palavras: 

« Nesta hypothese, póde todavia o devedor 
evitar a pena., cumprindo a clausula espe
cial antes da contestação da lide.» 

Esta faculdade dada. ao credor não é uma 
innovação, e sobre o assumpto lê um trecho 
do livro 2° do Digestus. 

Pensa que a emenda deve ser approvada, 
assim como as outras duas. 

A outra emenda manda accrescentar as 
palavras: de pleno direito, depoiB da palavra 
penal, no art. 1068, que diz: 

« Incorre o devedor na clausula penal 
vencido o prazo dentro do qual deveria ex
ecutar a obrigação, ou, si não tiver havido 
prazo, desde que for constituido em móra.1> 

Parece-lhe que a clausula penál deve im
por se, vencido o praso, e parece-lhe que a 
sua. emenda. torn.a clara a disposição do artigo. 

O additivo que apresentou diz assim: 

Depois da palavra - obrigação - « ou 'Vier 
a perecer ou tornar-se impossfoel ». Assim 
como no fim do mesmo artigo : si a escolha 
for do devedor, este podera solver a obri
gação, offerecendo o preço da cousa, que 
pereceu ou se tornou impossível em vez de 
dar a causa. « A pena não se tornará effectiva. si 0 

E' a doutrina do direito romano do codigo devedor for impedido de cumprir a prestação 
allemão. por facto do credor, ou por caso fortuito ou 

Passa a tratar das obrigações divisíveis e de força maior.> 
indivisíveis, arts. 1037 e l042. Não é tamhem innovação; é apenas a re-

Apresentou aos arts. 1039 e 1041 emendas, pruducção do art. 677 do Codigo Portuguez. 
que tiveram parecer contrario, com o qual São estas as observações que lhe occorreram 
concorda, depois das explicáções que ouviu. relativamente ás disposições do projecto, 

Da mesma forma concorda com a redacção inscriptos sob o titulo - modalidades das 
dada pelo illustre relator do seu additivo, obrigações. 
assim concebido: Não passará, porém, ao exame do titulo 

« Si um dos credores receber a prestação, seguinte sem fazei• sentir novamente á il
os · outros terão o direito de rehaver do lustrada Commissão a necessidade ·de se abrir 
mesmo as partes, que respectivamente lhes um capitulo especial para os pontos omissos, 
devam caber. Neste caso, a obrigação será a que hontem se referiu, isto é o objecto, 
considerada divisível, dando-se as partes dos a causa e o prazo da obrigação, as condições 
credores um valor pecuniario .» suspensivas ou resolutivas, tacitas ou ex-

Ha, porém, outro additivo que apresentou pressas em seus eft'eitos. 
á ma.teria O diz assim: Entra agora. no estudo do capitido - ef-

feitos das obrigações. Mandou uma emenda 
« No caso de ser accionado um só dos de- ao art. 1075, dando-lhe melhor redacção. 

devedores - pela prestação indivisível, elle Gonf'orme notou no seu parecer, o Projecto 
tem o direito de chamar os seus co-obrigados não fez menção das pessoas incapazes de 
para responderem. juntamente com elle em fazer o pagam_ento ; entretanto reconhece 
juízo.> 

Apezar do parecer contrario do illustre credor incapaz de recebel-o ( art. 1084 ), e 
relator, continua a sustentar a necessidade .não sabe si tem muita razão o Sr. relator 
dessa disposição, que não é uma novidade, e na sua explicação. 
pertence ao direito romano. O ar_t. 1080 não parece bastante claro. 
, Trataudo das obl'igações solidarias, felicita Não entende bem aquellas pallavras finas 
o autor _do projecto por não ter admittido a. «até onde_ chegar o seu beneficio no paga
pretensa solidariedade corre.ai, e nada teria mento. > 
a dizer sobre o assumpto si não entendesse Uma vez porém, que assim diz o autor do 
nccessario incluir um artigo com a definição projecto, que beneficio quer dizer pro-oeito 
da solidariedade entre credores e a solida- não dirá nada mais. ' 
riedade entre devedores, o · que fez em um . Passan~o a tratar da ?11ºr~, diz que O pro. 
artigo additivo, que teve parecer favoravel J~c~o considera necessar1a a mterpellação ju
do relator. d1c1al para móra, quando não houver prazo 
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certo no contracto para o cumprimento da 
obrigação. 

Confere esta disposição com o Codigo Alle
mão si bem que para este não é necessario 
que a interpelação sej,1 judicial. 

Acha que deve-se deixar esta materia, bas
tante clara. O nos!!o Direito Civil não tem 
dispesições minuciosas. 

Acha necessaria accentar onde convier, 
ao art. 1109, por exemplo: de pleno direito, 
para evitar que na omis5ão do nosso direito 
se venha levantar a doutrina do direito ro
mano, segundo a qual não havia móra sem 
culpa. 

Chama para esta mataria toda a attenção 
da Commissão. 

Com relação ao pagamento indevido, en
tende que o art. II 15, para os fins que tem 
em vista, devia estender suas referencias até 
o art. 109. 

Com relação no art. 1116, acha que a 
disposição do projecto não satisfaz . E' pre
ciso distinguir _os dous casos, a que se refere 
a sua emenda da boa e má fé. 

A pergunta que fez sobre a doação tem 
apenas por fim chamar a attenção da Com
missão para o caso. E' uma figura que appa
rece e á qual se devia dar solução. 

A emenda que propõe ao art. I 118 - ou 
a prazo- é uma aspiração, e refere-se aos 
seus additivos sobre os prazos das obriga
ções. 

O art. 1119 parece que fica mais com
pleto com a sua emenda. O Projecto refe
re-se áqulles que deu alguma cousa c,om o 
fim de obter fim illicito ou immoral. 

A sua emenda vae mais longe ; abrange o 
caso de satisfazer obrigação prol!eniente de 
aeto im moral e i Ili cito. . 

Pensa que será bom supprimir o ar
tigo l 122, porque o 1:1rtigo anterior previu 
todos os casos de co_nsignação, e chama a 
attenção da Commissão para o caso de não 
tratar o projecto da reconvenção, tratando 
da compensação. _ 

Pareceu-lhe que não estava completa a 
parte do projecto referente ás consequencias 
da inexecução das obrigações e por isto 
apresentou as seguintes emendas addilivas: 

« Art. Dá-se culpa, quando o individuo 
procede sem o devido cuidado ou negligente
mente a respeito da prestação a que se 
obrigou. 

Art. Entende-se por dólo o acto proposital 
de prejudicar a ordem. . 
· Art. Dá-se caso fortuito ou de força maior 
quando a inexecução da obrigação resulta de 
um acto ou facto necessario, cujos effeitos lhe 
foi impossi vel impedir ». 

Neste ponto julga que ao art. 1213 de
viam seguir-se os arts. 1829 e 1833 do pro
jecto, que são continuação logica. 

O projecto parece-lhe deficiente quanto á 
parte de perdas e damnos; e o art. 1210 é 
antagonicocom os art. lll3e 1117. 

na tambem algumas observoçõ2s sobre 
juros legaes, dizendo que o art. 1209 não 
lhe parece claro sobre os juros não só para 
as prestações em dinheiro, ou tambem para 
as prestações em outra especie desde que 
seja computada. 

Dirigindo-se ao autor do projecto, perg-unta 
si nelle se acceita a capitalisação, e decla
ra-se satisfeito com a re~posta de que a 
capitulação convencional nelle não é prohi
bida. 

Termina agradecendo a attenção com que 
foi ouvido, e declarando que na proxima 
segunda feira trará as suas emendas. (Muito 
bem ; muito bem ) 

O Sr. Presidente -Fica addiada a 
discusão por estar dada a hora. A ordem 
do dia para a reunião de amanhã1 7, é a 
seguinte: -

Continuação da discussão do p&1.reéer do 
Sr. Oliveira Figueiredo, sobre os artigos. 
1011 a 1227, da parte espec!al do proje<:to, 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

8• REUNIÃO EXTRAORDINARIA, EM 7 DE 
DEZEMBRO DE 1901 

( Pt·esid,mcia do Sr. Seabra) 

A' 3 horas da tarde, presentes os Srs. 
Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Alfredo 
Pinto, Bededicto de Souza e Oliveira Figuei
redo ( 6 J, o' Sr. Presidente declara que deixa 
de funccionar a Commissão, por falta de 
numero, tendo faltado os Srs. Arthur Lemos, 
Luiz Domingues, Aniso de Abreu, Frederico 
Borges. Ta vares de Lyra, Camillo de Hollanda, 
Teixeira de Sá, Araujo Góe.s, Sylvio Romero, 
Monajardim, Sá !:''reire, Azevedo Marques, 
Hermengildo de I-.Ioraes, Alencar Guima
rães e Rivadavia Corrêa (15). 

A ordem do dia para a reunião de segun
da-feira, 9, é a me5ma: 

Continuação da discussão do parecer (lo 
Sr. Oliveira Figueiredo sobre os arts. 1011 a 
1227 da parte especial. 
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35• REUNIÃO ORDINARIA EM 9 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

( Presidencia do Sr. Seabra ) 

A's 3 horas da tarde começa ·a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. T~
lentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Lmz 
Domingues, Anizio de Ab1•eu, Frederico 
Borges, Camillo de Holl~nda_, Teixeira_ de 
Sá, Araujo Goes, ,José MonJard1m, Sá Freire, 
Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Herme
negildo de Moraes, BenedictodeSouza, Alenc!l.r 
Guimarães e Rivadavia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Sri!, ra
vares de Lyra, Sylvio Romero e Azevedo 
Marques (3). -

Dos convidados pela Commissão, compare· 
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade Fi
gueira, M. F. Correia, Amaro Cavalcanti, 
Torres neto, Solidonio Leite, Fabio Leal, 
Salvador Moniz e Cunha Vasconcello.s. 

São lidas e sem debate a.pprovadas a acta 
da 34• reunião e a da s• extraordinaria, na 
qual a Commissão não trabalhou, por falta de 
numero. · 

OROEM DO DIA 

Continuação da discussão do p:i.recer do 
Sr. Oliveira Figueiredo sobre os arts. 101 l 
a 1227 da Parte Especial do Projecto. 

O Sr. M. F. Correia- Os prin
cípios que profe~so levaram-me a propor uma 
emenda ao artigo do projecto que concede ao 
possuidor de má fé indemnização pelas bem
feitorias necessarias. Sustentei que da má fé 
não resultam direitos. De aecôrdo com a dou
trina que então expandi, tenho de apre
sentar hoje uma emenda ao art. 1212, que 
diz: (Lê). 

« Será de 6 ° / 0 a taxa dos juros devidos por 
determinação <la lei, ou quando as partes ti
verem convencionado juros sem estipular a 
taxa.» 

Infere-se deste artis-o que, tratando-se de 
convenção, o juro é livremente privado, isto 
é, pelo pr0jecto do Cod_igo não ha limite _ ao 
juro convencional. E' o mesmo principio do 
Codigo Civil Francez, qu3 no art. 1907 deixa 
inteira liberdade á estipulação do juro. Ale
gislação franceza, porém, como sabe a illus• 
trada Commíssão, soffreu modificações neste 
ponto, e a lei de 3 de setembro de 1807, que 
fixou o juro que podia ser estipulado nas con
venções, lev:cu o seu espirita mais longe, re
primindo a. usura habitual. 

O direitocanonico, que não vou de.senvolver 
estabeleceu, depois de o haver longo tempo 
combatido, o j~ro moderado, pela Encyclica 

do Papa Benedicto XIV ; em caso algum ex
cedente ao juro da. lei do paiz. 

A minha emenda tem por fim não re
primir a 'Usura, porém, contei-a dentro do ra
zoa veis limites. 

Pela nossa lei o juro é de 6 ¾, o Esbdo 
cobra 9 °lo dos responsaveis para com ello ; 
e eu julguei elevar o· juro convencional até 
12 °lo, que nada tem de modico, antes é al
tamente remunerador senão excessivo. 

Em nosso paiz ha muitos contractos com 
juro superior; mas, si é justo cobrar juro 
da quantia que se empresta, e nem outra 
cousa se póde sustentar em presença da eco
nomia política, não devemos deixar de re
gulai-o, de modo que, indemnisando lar~a
mente mesmo ao emprestador não sacr1tl
quemos victimas as garras vorazes dos 
usura rios, 

A doutrina que acaba de expender, perante 
a Commissão, não é sinão uma das modali
dades das que sustentei por occasião da in
demnisação ao possuidor de má fé, das bem
feitorias necessaria.s. 

O principio da liberdade dos contractos 
está, sem duvida, firmado na sociedade mo
derna, mas, todo principio solfre restricção 
quando assim exige atteoder, o interesse so
cial. 

A illustrada Commissão res0lverá o que 
mais convier. 

E' lida e posta em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 1212, accrescente-se· 
Paragrapho unico. A estipulação conven

cional de juros não póde execeder de 12 o;.. 
- M. F. Correia.- F. Tolentino. 

O Sr. Torres Neto - Sr. Presi· 
dente, a minha ausencia de muitos dias fez 
com que não pudesse acompanhar como pre
tendia. a discussão de uma parte do projecto, 

Teria muito a dizer sobre a posse, onde 
se nota logo uma dissonancia entre os arts. 
5i6 e 577, porquanto, no 576, se considera 
possuidor aqnelle que, estando em uma si
tuação de facto, tem contudo o exercicio pleno 
ou limitado de alguns dos poderes inherentes 
ao domínio; vindo, porém, no art. 577, a se 
collocar o locador, como possuidor, ao lado 
do usufrucluario do credor pignora.ticio e de 
outros .. , 

Sobre a propriedade, eu teria tambem de 
fazer ul.Jservações ; e lembraria que a usuca
pião, que continuo a chamar prescripção 
acquisitiva, não devia andar disso minada ; 
devia ser regulado em um capitulo, onde es
tivessem toda~ as regras: so~re o assumpto. 
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Como V. Ex., Sr. Presidente, deve estar 
lembrado, oppuz-me até que, na parte geral, 

·se tratasse de prescripção extinctiva, lembrei 
que se deveria travar de uma e outra pre
scripção na parte especial e em um titulo só. 

Como fui, porém, vencido, nesta parte, 
cumpria agora que na parte especial, quando 
se tratasse de pr-escripção acquisitiva., não se 
-semeassem as disposições a respeito. 

Quanto aos direitos reaes sobre cousas 
alheias, salientaria logo que quem diz - di
reitos reaes sobre cousas alheias, suppõe -
direitos rea.es sobre cousas proprias. 

Mas, no projecto, não se empregou a ex
_pressão - direitos reaee sobre cousas prn
prias, emprega-se só a expressão - direito 
das cousas. 
· E', entretanto, é tambem certo que, na 
parte geral, em vez desta expressão- cousas 
- se diz - bens. 

Direito real, sobre cousa propria seria 
o domínio e o condomínio. 
: Noto mesma certo descuido, no Projecto, 
por isso · que, no art. 805, ora falia-se em 
direitos reaes ora em onus reaes. 

Esse artigo é tirado da nossa legislação 
};ypothecaria, onde não existe a expressão -
direitos reaes. 

Assim, a cópia foi mal feita. 
O paragraµbo unico do art; tambem é 

'cópia da legislação hypothecaria. Mas em 
ogar de se dizer-se« os impostos que reca

hemsobre predios transmittem, aos adquiren
tes> seria melhor que se dissesse, guardada a 
nova tecbnologia como se diz na mesma lei 
hypotbecaria : e Ficão salvos, independente 
de transcripção e inscripção e considerados 
onus reaes, a decima ( hoje imposto pre
dial ) e outros impostos respectivos aos im
moveis. > 

Quanto á empbyteuse, eu notaria que a 
definição desse instituto não está completa ; 
não é boa. 

Porque não dizer - transferir 1 
. No art. 809 sele que é da da substancia 
do contracto de empbyteuse a escrir,tura pu
blica. . 

A razão por que se diz « contracto de em
phytbeuse » é porque o art. 809 foi ti
rado do Codigo Civil Portuguez, onde a em
phyteuse está collocada entre os contractos. 
Mas resultando a emphiteuse de actos não 
só inter vivos, como de ultima vontade, per
gunto, como esses actos de ultima vontade 
hão de se verificar por escriptura publica 1 

Teixeira de Freitas previne o caso. 
Pretendia appõr tambem que se equipa

rasse a doação á. troca. 
Uma cousa é doar e outra é trocar. 

, A troca equivale a duas vendas e, na Or
denáção do livro 4°, titulo 38; principio, a 

troca está incluída ou colloca.da ao lado da 
venda. . 

Não vejo razão, pois, para que, se pague 
na venda laudemio e na roca, tal não se taça. 

Quanto á hypotheca e ao penhor, ba muita 
desordem no Proje11to. 

O Projecto começa por dizer - direitos 
reaes de garantia. . 

Quaes são. porém. os direitos reaes de ga
rantia 1 Serão penhor, antichrese e hypo
theca 1 

E noto que, pelo Projecto, as disposiçÕéB 
que estão sob a epigraplle de direitos reaes 
de garantia se devem applicar a essas tres 
figuras de direito, quando quem ler com 
attenção verá., entretanto, que ã maior parte 
dessas disposições dizem respeito á. hypo
theca. 

Além disso o Projecto, nesta parte, é có
pia da lei bypothecaria, o que se verifica, 
por exemplo, quando falia sobre o venci
mento !la divida, antes do prazo. 

E' uma cópia dessa lei, porém, mal feita. 
A copiar-se, :fizesse-se como se clevia; por

que não ha duvida, a citada lei é uma lei que 
muito nos honra. 

Falia-se tambem em taxa de juros, em 
questão, de antichrese, e mais, se dispõe 
que a ant1chrese se extingue 30 annos depois 
da data do contracto. 1 

A hypothe~a não se extingue tambem no 
fim 1iesse prazo i O penhor tambem não se 
extingue! 

Além de que quanto ao prazo fixado para 
o pagamento da divida garantida por an
tichrese, não se póde dizer que « a taxa de 
juro será, etc.»; porque póde a anticbrese 
ser constituída para pagamento de juro, sem 
se estipular taxa; isto é, póde ser constituída. 
para recebimento de alugueis á. conta de 
juros. 

Portanto, o art. 895 vae além do que 
devia ir. 

Regula-se tambem um chamado penhor 
legal que ate agora estamos acostumados a 
chamar previlegio. 

E nesta refere-se até ao conductor que 
trouxer placa e que póde então emitir o seu 
numero na nota que der a outra parte, etc. 

Ora, isto irá bem com attribuições das Ca
maras Municipaes; são ellas que tem de re
gular o assumpto, que devem obrigar os con
ductores a trazer ou não tra.zer placa. 

Refere-se tam bem a. criados que tem 
fiador. 

É muito difflcil encontrar-se criados com 
fiador. 

Trata-se mais de caução de titulo de cre
dito em secção especial. ' 

Caução de títulos de credito não é outra 
cousa senão o penhor, é penhor de titulo. 
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ó dodigo Cointriéreial níto se refetlé a éançâo 
qu3 é um vurdade.iro penhor. 

E não sei que haja vantagem em se _esta
belecer para uma e mesm'l. figura de direito, 
deno ninaçõe, diif~rentes. 

Quanto as hypothGcas, andamos para traz; 
porque vejo a llypothcca legal, gerat e sobre 
bens {i,ituros, quando já esta.riamos acostu
mados ao regimem das hypothecas actual
rnente estabelecidos. 

Em materia do hypotheca, não havia outra 
cou;a mais do que c.,m alguma alter,tçãó, 
copiar-se a lei ele 1864. 

Seriam estas as observações que eu poderia 
fazer além de outras sobre a part1 que não 
pude discutir. Agora entro no.a11sumr>to pro
priamenb em discussão: - as obrig-ações. 

Quanto as obrigaçõe,; a eµigt•wphe é esta 
« Mo-lalidades das obrigações». 

A epigra:.1he não esta exacta. 
Dever-se-hía 110tes diztJr « ob1•igaçõe3 em 

relação ao seu úbjecto » e, entrc1.ndo nas 
obrigações cumpria ao projecto traze~ disp-J
sições geraes e não entrar lu:so nas obr1ga<;oes 

, de d,,r e ain·fo 111en,;s eo1110 f-,z. 
O µr·oJecto regula apena~ d.ous . c.1?os: o de 

transfüdr direito rea.1 e o <h restituir a cuusa 
a seu dono. Mas, é preciso mUJt,t attenção n:1 
leitur,t do projectJ pa.ra se saber onde aca
b:1m as ol.1riga~ões que tem por fim transferir 
direito re11!," e onde começam as obrigações 
que tem por fim re_stituir o seu a seu dono. 

Os arts. 1013 a 101, exclUtiive regulam a 
transfere11cia tlo direito real, e outros at·tigos 
1017 e se~uintes regulam a tramferench a 
seu dono, mas, noto desde já que o art. 1012, 
justamente com o qual se começa a trafar ela 
transfereucin, do direito rell.l é um artigo tle 
applicaçã,J geral ; refere:se a qu,tlquer ubri· 
gação de dar cousa. certa. e os seus accesso
rios. E' disposição geral ; e iss:J Teixeira de 
Freitas deixa ver per·feitamente ; mas, o 
pr,,jecto cvllocou o art. 1012 de tal modo que 
parece que essa disposição só se refere ao 
caso de tf'ansferir direito real. 

Noto mais que o projecto tem um systema, 
bom ou máo, ma3 tem, é o systema ela 
tramcrip1,ã.o ou como se diz no projecto, tia 
inscripção, pa.ra trünsferir o dóminio. Não 
ha dominio sem transcripção ou inscripção 
na, phrase do projecto. 

O projecto só falla, porém, em transcripção; 
lle modo que vae nos deixar em serias diffi
culdades. 

Agor.1, dGVo dizer o projecto, sobra obriga
ções, seguio, mais ou menos, Teixeira de 
Freitas, com o veso de alterar a reJacção, 
o que é um inconveniente, quando a red,tcção 
é boa. Teixéira de Freitas não prescindia da 
transcripçã mas o e.ffeito desta ia a publici
dade, que interessa á terceiro ; mas, o pro
jecto, depois de ter adoptado a transcripção' 

Vol. V 

Qj 

como úbico trieio de sé tránsfürir o dominio, 
tendo copiado Teixeira. de Freitas, nas obri
gações de da.r, veio a se contradizer. Eis como 
se explica que refere-se a traclição, como 
refere-se Teixeira <le Freitas, tendo antes, 
porém, disposto que não lrn transmis-<ão de 
domínio sem a inscripção. Além disso o 
art. 1016 falia em fructos separados; refe
rir-se-ha a fructos naturaes e os fructos c1vis1 
Os f'ructos pendentes pertencem, continua o 
artigo, ao credor. 

Este artigo está, porém, mal redigido, 
porque, liga•lo como e:itá, senio uma. alínea 
doart. 1016, po.ier-se-ia dizt>rque os fructos 
pendent JS pertencem ao credor, até a tradi· 
çãn, quando não é o que se quer dize!'. O.;; 
frnctos p}n,lentes pertencem ao cre1lor da 
tr,tdição. 

Tarnbem no art. 1013 us ,-se das palavras 
- antes •1a tr,ulição. São palavras super
liuas; parque se a cousa. se perder depois 
d,t .tra-l!ção, necl~ssar·iarnente a perda não é 
mnis por culp,1 do <ievedor. Para o ca.so 1le 
11~0 :;e dar culpa do devedor. é µrech,o qne 
:,eJa a,1te11 da trauscr·pção. O mes1110 ::;e dá 
110 al't. 1017, que trat,t d,~ e,1trega tia cnusa 
a seu d,mo, temos t<1ml.J,-m - aute:1 da tran
scripção-; palavras ::mp .. rfluas po1·que Sfl a 
cou:ia se perder depois da trMHção, perde-se 
por conta do dono. No caso do art. 1017 . 
lê-se no al't. 1020. Pois se o art. 1020 está 
regulando a obrigação de restitulr a cousa 
a seu tlono, a que vem invocar-se o citado 
art. 1017. Ha disposição ligada ao art. 1017, 
por que se refer..i tambem á. obt·igação de 
restituir; portanto, estas palavras - no caso 
do art. 1017 -são palavras demai:,. 

Obrigação de restitur a cousa a seu dono: 
se a cousa ti Vtlr melhorameuto ou n.ugmento, 
lucrar,\, o credor ( art. 1020 ). Emtim, pa· 
rece-me que boa exposição haveria, se distin
g,üssem bem os casos, e que ao menos, já. que 
8e seguiu á Freitas, tambern fosse elle acom
panhado pari passu, distiuguindo o effeito 
necessario, para uma e outra obrigação, a de 
transferir domínio e a de dar cou~a CPrta, 
comprehende a cousa e os acce.'lsorios. Regu
lado esta effeito, passar aos effeitos acciden
tados da obrigação de dar a cousa para. trans-
feril' domínio: arts. 1013, 1014, 1015 e 1016; 
p,tra depois regular os offeitos accidentaes, 
quando se tem de dar a cousa a seu dono, 
que são comprehendidos nos arts. 1017 a 1021. 
Ficaria tu.do claro e não poria o interprete 
em tormento, . 

Nas obrigações de dar cousa incerta, noto 
logo no art. 1022.o emprego de uma ·ex
pressão má- genero. Não é. genero, é especie. 

No aet. 1023 encontro uma phrase que não 
é propria de um codigo - pagar a peior. 

Porque não dizer - escolhei• 1 · 
,)~ 
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Ali'>m disso accresceota o artig . quanrlo 
lhe ( ao credor) couber o rlireitod e escollrn 
Quando C'abe llO crenor o dil'eit.o de escolha 7 
Nas obrigações de dar coma incerta não ~e 
rc,gula o caso e nem se diz a quem compet
a escolha. A escolha, em rPgra, deve com, 
petir ao devedor. Mas quanrlo é que não lhe 
compete? -

O p~ojecto na•fa, niz. 
o projecto não f~llou sobre obrigação, 

sobre qu.antidacle e merecia reg-ular alguma. 
cousa, principalmente sobre a perda; e nem 
tratou das obrigações de somma de dinheiro. 

Nas obrigações de não fazer, nofa. no pro
jecto que elle diz que realizada por culpn, do 
devedor o facto, póde o credor exigir que 
elle o desfaça, sob pena de ser dest'eíto a 
sua custa. Observa, porém, qu~ nem sempre 
pótle o devedor disfüzer o que fizera. 

E quid juris : a indemnisação de perdas e 
damnos, e indemnisação completa. 

Nas obrigações divisíveis e indivisíveis 
noto logo o art. 1037 que quer se referir as 
prestações divisíveis, quanúo ba um só de
vedor e um só credor ; mas, a re.Jacção do ar
tigo póde dar Jogar a duvidas. Desde que 
ha um só devedor e um só credor, pouco im
porta saber si a obrigação é ou não di vi
_sivel. 

Reputa-se até indivisivel. O art. 1041,. 
está mal redigido. Diz elle : « Se um de
vedor rerrrittir a duvida elle subsiste in
teira». 

Não é isto. que se quer dizer, e tanto não é 
que adiante se diz : ... mas, os outros ( cre
dores ) poderão exigir a prestação, descún· 
tando a, quota do credor remettente. » 

Portanto, não subsiste, inteira, só se não 
extingue para com os outros. 

No art. 1044, nas obI'igações solidarias, 
noto uma redacção ·pouco propria·de um co
digo. Diz o artigo : 

« A obrigação solidaria póde _ser modifi
cada por condição ao prazo em relação a um 
ou alguns de seus sujeitos.» 

O que se quer dizer é que a obrigação so
lidaria póde ser modificada quer em relação 
ao credor ; mas, por que não se hão de dizer 
as cousas como ellas são ? 

Na solidariedade passiva o projecto tratou 
do caso de ter sido feito o pag-amento por um 
co-devedor ; mas, se esqueceu do recebimento 
por parte de 1;1m dos co-credores. . 

Si oco-credor receber, o caso está mli'l re
gulado. Pôde acontecer que no caso 1le co
credor, se dê o caso do aL·t. 1060 ou 1062. 
O projecto, porém, apenas estabelece uma 
regra. 

O titulo II escrevo-se - EJt'eito elas obri
gações - mas eu diria - Extincçã.o das obri-

gações. Não pos~o comprehender o valor 
d-Jsta palavra - effeitos. 

Quanto aos pagnmAntos inrlevidos de que 
trata o art. li 19, precisa ser completado 
com a phrase: - ou prohibido por lei. 

Quanto an art. I.021, dev,l dizer com fran
qu z,1 q,10 não posso apprebender bem o que 
se quer dizer no seu§ 6°. 

O art. 1.125 falia em contestai· lide. Eu di
ria impugnar; supprimindo a expressão con
testa,· lide, que s-tppõe processo. 

O art. l .139 está muito mal r~dígído. 
« ofl'erecer p~gamento» é uma expressão 
,vaga, que não exprim3 o que se quer dizer. 

Deixo muitos pontos que poderi,, criticar; 
mas não posso deixar sem censura as cba, 
madas - consequencias da inexecução das 
obr' gações. · 

Primeiramente me parece que si no Pro
jecto houvesse a dispQsição geral a que me 
referi, abi se poderia logo tratar do que se 
chama consequenca, d,, inexecução das obri
gações. 

Estas consequen-0 ias comprebendem a cul
pa. o dolo, os casos fortuitos ; rr·as basta 
reflectír para se ver que culpa é causa. As 
perdas de interesse é que seriam as conse
quencias; e de~de que se tinha <le tratar de 
perdas e damnos, não eram precisos os dous 
capitulos, si se houvesse, como devia. ter sido 
feito, tra ado da'I perdas e damnos nas dis
posiçõfS ge1·aes que deviam preceder às cha
madas modalidades das obrig-1ções, Antei de 
tratar das obrigaçÕE\S deveria ter tratado 
nas disposiçõ i• s geraes, disto que o projecto 
trata sob a epígrapbe- Perdas e damnos 

Além disso, tambem vae ser u•na tormenta 
para o interprete ess,t questão de culpa e 
de dolo. 

Ainda não pude be:n apprehender a eao
nomia do Projecto, quanto á culpa e o dolo ; 
p0rque vejo aqui, por exemplo, no art. 1.210 
que, quando a obrigação deixar de ser cum
prida <JU não for deviilamente cumprida, sem 
que tenha havido culpa do devedor, «limitar
se-hão as perdas e damnos ao valor efl'ectivo 
da prestação. » 

Sem que tenha havido culpa do devedor, 
diz o Projecto. 

Mas, culpa como deve ser entenditla ? 
E' culpa tomada no sentido ue dolo 1 Nós 

não temos tambem a culpa leve 1 O Projecto 
se refere a esta ? 

Si não se refere á culpa leve nem ao dolo, 
é um caso fortuito e então não poderd. haver 
responsabílidade alguma. 

Sr. Presidente, vou terminar, promettendo 
trazer as emendas a esta parte do Projecto, 
no sentido das observações que acabo de fazer. 
( lllu-ito bem ; muito bem). 
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O Sr. Andrade Figueira ( •) rliz 
que, uma vez qu .. a questão de rnr~tbodo foi 
consideraria fechada, nada pó,le dizer a re
speito do conteudo do livro 3°, que se in
screve O •lireito das obrigações». 

Torta.via, como a distribuição rlas màtflrins, 
de~te titulo pare ·e não t1::1• sido igualmente 
fechada, aventará ligeiras observações, q1:1e 
serão preci~as para a intALligenma de muitos 
artigos da parte que se acha em discus,ão, 

Sem entrar na inda~ação do objecto que 
devia compreh..,mier to lo o livro 30 « Do tti
reito das obrig,,ções», segundo a doutrina. 
ponderará .que se entra ex-abrupto em mo· 
dalidades de obrigações, sem •lar--se uma no
ção prévia do que sejam as obrigações, de 
que se vae tratar, das suas cansas geradoras, 
do seu objecto, do circulo, emtim, da sua ac
ção. 

Em vista do art. 1.828, que fecha o livro, 
relativo ás obrigilções e que diz «este livro 
não comprehende as obrig,,çõe~ relativas ao 
direito da (amilin, d pos.,e, aos direitos reaes, 
ao direito hereditario, nem as que procederem 
dos principias do direito publico», parece, em 
vista deste texto expresso, que as obriirações 
de que trata o livro 3°, na µarte em discu~sãri, 
são as obrigaçõ-'S que derivam do contracto 
do quasi contracto, do del1cto e quasi delicio 
e ,las disposiçõi->s de lei, porque, fóra das ex· 
clusões ,lecretadas pel•> art. l.828, não ha 
outras obrigações em 1lireito, 

Senrlo assim, p,,rece ao orador que o artigo 
I.828, que está no fim rio livro, devia estar 
no prindpio, para se saber quaes as obrigações 
de que se vae tl'atar e assim não nos oc
c11parmos com todas as obri!!ações possivei;; e 
lmaginaveis, sem sabermos qunes as causas 
geradoras dessas obrigaçõ.1s, quaes os seus 
effeitos, seus meios de extincção, seu circulo 
de influencia, etc. 

Desta falta de metbodo,que não é puramente 
escolastico, resnlta, como consequenci11. im
mediata, que é difflc1l entender a parte do 
Codigo que está em dis,mssão, por não se 
saber exactamente quaes são os limites das 
suas disposições. 

Assim, com relação ás obrigações de dar 
cousa certa, ou de restituir ao ~eu dono, c,im 
relação ás obrigaçães de dar cousa incerta, 
ás obrigações de fazer e rle não fazer, ás 
obrigações alternativas, divisíveis e indivi
síveis, solidarias, etc , não sabe o orador si 
isto se refere sómente aos moveis, em que a 
tradição opéra, consumma o domínio, ou 
si se refere tambem aos immoveis. 

A tomar ao pé da lettra a disposição do 
art. 1.828, excluem-se os immoveis, porisso 

.( ~) Este discurso não foi revisto pelo 
orador. 

mel:!mo q11e o titnlo..em di~cussão relativo ás 
ohrig-açÕPS em geral não comp ·ebende as 
obrigações r,-,lati vas á posse, ao$ clireitos reaes 
no di!'e1to hered1ta.r10. 

Orã, na pa.rte relativa á posse e aos di~ 
rPit-os rl:'a<>s, de q111i &. Commissiio já se oc,•upou 
em renniões anteriores, ficou assentado que 
a tradição não se.rht meio para con,mmmar 
o dominio, pois que o rlireito relativo aos 
immov1<is se consideraria c,msummado dApois 
da inscripçao do titulo acquisit1vo no registro 
predial. 

Por consequencia, tu,lo quanto se diz a 
re~peito d,ts obl'iga,ões não se refüre aos im· 
moveis, nem a.os direitos reaes sobre elles, 
nern ao direito beredifauio. 

D·1qui resulta que as obrig-acões, que se 
ori!{inam mesmo de contr11ctos com relaç'i.o 
a taes ob,1ectos, não estão r,~guladas pela 
parte ora em di~cullsão. 

Assim, as obrigações <'.om relação ao direito 
heretlitario ; assim, as obrigações com relação 
aos rlireitos reaes, com relação ao proprio 
rlominio, á entrega de um immovel ; assim, 
com rela.vão à posse. Nada rlisso está regu
lado pelo titulo em discussão, ou por outra 
- n titulo em discussão só trata das obri
gações pes,oaes ou das obrigaçães relativas a 
bens moveis. 

o SR. TEIXEIRA. DE SÁ dá um aparte. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Mas o 
art. 1828 diz: 

« Este livro não comprehcn,fo as obri
gações relativas ao direito Ja familia. á 
posse, aos direitos reaes, ao direito bere
tlitario, nem a~ que prouedrirem dos prin-. 
cipios de direito publico. » ( Apartes.) 

Ouviu em aparte que as conclusões que 
tirou não se conteem na;1 premissas; porque, 
referindo-se o projecto á tradiçã.o, refere-se á 
dos moveis, como á rtos immoveis, que. pelo 
projecto, se opera pela transcripção no re- ; 
gistro pradial. . . 

Responderá, em primeiro Jogar, que, si 
assim é, deveria ter rleclarado que, quanto aos 
moveis, regularia a trarlição, e, quanto aos 
immoveis, conteutar-se-hia. com a tradição, 
que a formalidade da tradição consistil'ia na 
transcripção. 

Em segunrlo Jogar, responderá qne esta in• 
telligenda uão colhe, porque o C ,digo muito 
expressamente exclue em direito as obri
gações relativas á posse, aos d1raitos reaes, 
portan.to, sobre os immoveis e aos direitos 
hereditari os. 

Responderá em terceiro logar que, si assim · 
fosse, a parte em discussão quarta eliminar 
definitivamente, porque não traz uma pa- . 
lavra sobre obrigações relativas. a este as,, 
sumpto, ,. 
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Temos, pois, diz o Ol'ado11
, pot• assim- clls~si~o p<>dill. abrangei' as du&s.bb1·igaçGes. 

tado que o Projecto só trata. das obrigações Contmua. aindtt na. mesma vereda, distin .. 
pessoaes resultantes de contractos, qua11i guindo as consequencias da mora quanto ao 
contractos, · delictos. quasi delictos ou da. augmento que a cousa tenha. ou quanto ás 
disposição das leis, com exclusão, }'ortanto, suas d~teriora.ções em relaç~io á entre6a, 
das obrigações relativas aos immoveis e aos onde as mesmas regras presidem a.os dous 
direitos reaes. f'!-ctos, e, porlauto, poderiam ter i,ido can-

ora, sendo conhecido por todos aquelles s1gnudas em um mesmo artigo. Daqui se se 
que leram o projecto que a parte que se g:ue que todas essas disposições poderiam ter 
acha em discussão nii,o trata das obrigações sido accumulaclas em cinco ou seis artigos, 
relativas íL parte excluida - perguntará : ~o~ vantagem da clareza o precisão das 
em que parte do Projecto as obrigações rela- 1deas. 
tivas a taes bens, terão cabimento1 Ouviu ou leu nos pareceres dados sobre 

Em que parte _do projecto as obrigações re- esta part8, uma critica rnbre o art. 1017,.em 
la.tivas á posse, aos direitos reaes, ao direito que, se tratando da restituição de cousa ce1•ta 
hereditario hão de ter esses meios de ex- que se vinha a perder antes da tradição, se 
tincção pelo pagamento, pela cJnfusão, pela. accrescenta que ficam, po1·ém, ao dono salvos 
compensação, esses effeitos de mora, perdas e os direitos até o dia da perda. 
damnos e trdos esses que se cispoem a re- Entendeu-se que este artigo não devia ficai• 
speito dos direitos pessoaes 1 aqui; mas julga-o indispensavol onde está 

Tudo quanto ~qui se dispõe é relativo a collocado para caracterizar exactamente a 
uma parte de ob1•igações e não a. todas, isto pos_ição do dono da cous!l. de que já é proprie
é, haverá obrigações que não terão os meios tar10 . Elia desapparece por conta- delle; mas 
de extincção que, pertencem ás obrigações devem-se salvar os direitos do possuidor até 
pessoaes de que se trata ou ás obrigações em o dia da perda. 
relaçã0 aos moveis. O SR. AMARO CAVALCANTI - Ficou couve~ 

Parece que isso constituirá um defeito do nientemente collocado. 
Codigo. Deste <lefeito capital, descendo ás 
falhas parciaes, de que se rcsente a parte O SR. ANDRADE F1GuEmA-No art. I .013 
cm discussão, em relação ás modalidades das ha uma_incorrecção eviden te. Diz elle: « Si, 
obrigações, não ha. duvida que os capitules no caso do artigo antecedente, a cousa se 
que tratam deste asmmpto referem-~e a certa perder, sem culpa do devedor, antes d:i tra
especie de modalidades, mas não a todas ; re- dição, fica. resolvida a obrigação para. ambas 
ferem-se á modalidade do objecto das obri- as partes 2>. 
gações. Ora, o caso do artigo antecedente é o de 

Feita esta ligeira critica sob o methodo, dar cousa certa, comprehendendo os accesso
va.e considerar a ma.teria, segundo o seu es- rios. 
tylo, isto ê,' por meio de considerações ger,,es Parece que se queria dizer: si a cousa se 
que, no·seu conceito, lançam mais luz sobre perder com ou mm accessorios, sem culpa do 
o conteudo dos artigos do que por uma ana- devedor, fica resalvada a obrigação para 

· Jyse minuciosa dos seus artigos. ambas as partes. ( Apartes . ) 
O capitulo 1°, que se ioscreve « Das obri- Esta critica mesmo já fez. Tres emendas 

1ações de dar,» está claro que só se refere á foram apresentadas, as quaes definem certas 
obrigação de dar coma movei. Os artigos noções que não acharam guarida no Codigo 
consagrados a es~a obrigação de dar cousa até agora, afsim como a respeito de regras 
certa e incerta são om geral de doutrina sã. especiaes sobre interpretação cios contractos. 
Ha, porém, um defeito, muito commum Estas duas icléas foram recebidas com fortuna 
neste Projecto, que é afogar as idéas sãs em vária. 
um oceano re palavras excusada~. Esta parte Quanto á primeira, o illustre relator, em 
está redigida em uns 14 artigos, que, com seu douto parecer, acolheu as emendas na 
muita vantagem da clareza e da precisão das parte em que ellas articulavam rnbrc culpa, 

_idéas, podiam ser reduzidos á metade. de que o Pro.:ecto não tratou, e provavel-
A respeito da obrigação de dar ou de resti- mente não teria outr-,i occasião mais azada 

tuir cousa certa, de dar a quem não seja de tratar; acceitou tambem a parte relativa 
dono ou de rest,.tuir a quem jã. seja dono, a definições de bemfeitorias, quanto ás con
obedece a regras communs, a muitos respeitos dições de que o Projecto tratou na sua Parte 
e tem apenas uma ou outra singularidade. Geral de modo incompleto, destinando esta 
Bastaria accumular todo quanto é commum parte da emendti a completar e até com a 
a essas obr-igações sob um titulo. O artigo clausula de ser transportada para a Parte 
envereda pelo caminho de particularidades, Geral. 
distinguindo os ca@OS de culpa na entrega e os O SR. AMARO CAVALCANTl - Si fosse pos-
casos de culpa na restituição, quando uma só sivel. 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quanto á 
pa1•te das definições e das regras de inter
pretação, a emenda em questão não achou 
guarida na Commissão. 

Approva o procedimento da Commissão 
não pelas razões que dá, mas por outras que 
vae apresentar. 

O illustre relator declarou que definições e 
regras de interpretação era.minuteis para as 
partes, porque el!as tinham consciencia para 
dizer os direitos e obrigações que tinham con
trahido, e perigosas para os juízes, a cujo 
bom arbítrio na decisão das causas seria um 
estorvo. ( Ha dfoersos apartes. ) 

mverge completamente. 
Com relação ás partes, estas noções que as 

definições conteem e que as regras de inter
pretação consignam, podem ser muito uteis, 
porque mesmo para o contratante de baa' fé 
é que convem saber como as clausulas duvi
dosas dos seus contractos devem ser enten
didas para bem comprehender a extensão da 
seus direitos e obrigações. Para o juiz não vê 
que seja despotismo impor-se-lhe regras para 
a applicação do direito. 

Pelo contra.rio, nada mais tranquillisador 
para a consciencia do juiz do que apoiar seu 
juizo sobre regras sanccionadas pelo legis
lador, e ainda assim ficaria para as luzes e 
para a sua consciencia uma larga esphera 
para applícação aos factos, porque a missão 
do juiz é applicar as regras de direito aos 
factos. 

Todavia, não concordando com as razões da 
Commissão, dirá que ella ftz bem não accei
tando essas idéas, que são difinições, são até 
o que ha de mais apurado na sciencia da le
gislação. 

Primeil'O que tudo, acha excusa.do, porque 
todas as disposii;ões imperativas da lei con
teem ao mesmo tempo uma tlefinição e uma 
regra de interpretação. Feita a separ11ção que, 
sobretudo, nos tempos que correm é indispen
sa vel fazer entre a lei e a doutrina, segue-se 
que a lei não. póde .contei• mo.teria do do 
minio da. doutrina e a esta cabe desenvolver 
os principios que o legisladc-r estabeleceu. Ora, 
feita esta delimitação, a lei mio deve conter 
tudo quanto mais pertence á. doutrina, do 
que ao seu preceito coercitivo. 

Não ha nisto prejuízo, porque este preceito 
coercitivo é dominado pela doutrina. Nin
guem hoje faz Codigo sem imbuir-se de uma 
doutl'ina, seja ella. boa ou má ; de maneira 
qne todos os textos legaes são domina•los pela 
tloutifoa. de que o legislador está. possiudo. 

Neste mesmo assumpto .-1hi está o exemplo: 
o illustre autor do projecto imbuiu-se da 
id éa de que o domínio do immovel não se 
transfere pela simples tradição, pela escri
l)tura, nem pela prova; mas que é preciso 
a tra.nscripção no registro predial. 

A consequeneia desta doutrina, boa ou má, 
é que elle, tratando das obrigações, eliminou 
tudo quanto respeita á. entrega de immo• 
vei:1 e, tratando da extincção das obrigações, 
eliminou tudo quanto respeita a tal distiuc
ção destas obrigações relativas a bens, porque 
não é assumpto de seu tratado de obrigações. 

Eis ahi a influencia da dout1·ina. 
Qualquer que seja esse texto em que re

pouse a vossa vista, diz o orador, elle 
está sujeito a uma doutrina. 

A doutrina tem adquirido um imperio tal 
que nenhum legislador tem o direito ·de 
escrever duas linhas, sem ser dominado por 
ella. 

Mas, além disso, o preceito da lei, ainda 
sob a fórma a mais abstracta, sob a fórma de 
regras ou da interpretação contém de facto 
doutrina a respeito da mesma interpretação, 
qualquer que seja a lei. 

Tomemos, para exemplo, diz o orador, 
essa disposição constante dos arts. 1° e 2° do 
projecto, em que se diz que as leia e actos 
não podem deixar de respeitar os direitos 
adquiridos, não podem atacar actos consum
mauos. 

Eis ahi a questão toda do effeito retroa
cti vo em scenn. 

O art. 2° diz que as leis posteriores revo
garão as anteriores, que leis geraes não 
revogam leis especiaes, etc. 

Tudo isto são ao me,mo tempo preceitos 
legislativos e regras ele interpretação, de 
que nenhum paiz póde prescindir, quando 
tenha de interpretar as leis applicaveis aos 
actos que elle tem de julgar. 

Por consequencia, acha que é escusado 
occupar-se eepaço, no Codigo, com regras de 
interpretação. 

o Sr. AMARO CAVALÇANT[ tlá um aplrte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIEtA diz que esse 

precedente não serve. 
Tem a presumpção, e isto é natural, 

porque todo o brazileiro é presumpçoso (riso), 
tem a presumpção ele que a legislação que 
pos.mimos na.da tem que invejar ás legisla
ções estrangeiras. 

o SR. AMARO CAVALCANTI- Embora in
completa, não conheço melhor. 

o SR. ANDRADE FIGUE[RA.- V. Ex. disse 
na ultima reunião desta Commissão, que a 
legislação patria era incomplet•1, quanto ás 
condições e prazos nas obrigações. 

Não conhece nenhuma mais completa, 
visto que comprehende desde o direito ro
mano até o ultimo codigo votado. 
- E' verdade que as Ordenações não abrem 
titulos especises sobre o assumpto; mas 
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dizem a caria ·passó que, sobre taes e taPs 
a~su111ptos, em que ellas não dispõem, vigo
rara o direito commum. 

Ora, esse i;ire1to commum qual é 1 E' o 
direito romano; temos a lei da boa razão .•• 

o SR. AMA.RO CAVALCA:'.'lTI-Não basta, 
meu caro conselheiro. 

o SR. ANDRADE b'IGUEIRA-Como não 
·basta 1 

Tudo quanto os corl igos das nações ci vili
sarias disp_uz,-rem a ;emelha.nte respeito vi
gora1·à, como lei, entre nós, desde que se 
conforme com a boa. razão. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-Isto prova 
_demais. _ · 

Desenvolvido o principio, não precisamos 
de Codigo. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-O homem é. 
antes de tudo, um animal maníaco. (riso) 
Temos a mania <le fazer um Codi..{o, é, das 
rpanias, uma das mais innocentes; mas que 
o Coclíg-o não é nece;sario, não ha duvida 
nenhuma. 

O SR AMARO CAVALCANTI-Si · V. Ex. 
pensa assim, bem. 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA dirá mais ao 
nobre preopinante que o Corligo tem um de
feito: esta observação já foi Jeita por Savi
gny - que é o de retardar os estudos de 
direito. 

Votado o Codigo, todos se limitarão a lel-o, 
sem mais investigações, abandonarão o Di
gesto, o Direito Romano, esse~ innumeros vo
lumes, que encerram a nossa legislação. 

Ninguem poderá contestar que esse tra
balho de ir a esses volumes da legislação ao 
Digesto, é de grande vantagem. ' 

Vai contar aos Srs. membros da Com
missão o que lhe aconteceu, nesta consulta 
au Direito Romano. 

Na ultima viagem, que fez á. Eµropa, 
troux~ uma edição nova, uma collecção nova 
das leis romanas - corpus juris annotado -
a que ligava muito apreço. Poucas vezes 
recorre a elle, porque, a fü.llar a verdade 
noa tribunaes aqui, o Direito Romano é u~ 
contrabando... ( Riso, ) 

o SR. SALVADOR MUNIZ- E' o contrario. 
0 SR. ANDRADE ' FIGUEIRA- V. Ex. é 

excepção. 
Depois, está fallando em geral, e quando 

assim falia, exclua sempre os presentes 
( Riso. ) • 

Declara. acceitar as emendas relativas ás 
condições ( as disposições do projecto na 
Parte Geral, não são completas ) e sob~e a 
cuir.a, dólo, a que o Codigo tem tido mil oc
cas1ões de referir-se sem ter tido occasião de 
definir uma só vez. 

Vai, agora, considerar alguns artigos do 
projecto. 

o SR. OLIVEIRA FlG.UE!REDO:- V. Ex. não 
exµlicou pol' que não acceita as regras de in
terpretação. 
o SR. AMARO CA VALCANTI - Já ueu a razão : 
como mataria úoutl'iuataria. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Está nas de
ô.nições da lei. Este as,mmpto de definição e 
regras de io te1·pri>tação <lflpeude muito do 
talen lo <le redacçii.o do legislador. 

Si o Jegisladot· tem esse talento <le saber 
fazer as cousas e tambem o talento de saber 
d1zel·a~, desde que elle disponha desses dous 
talento~ necessarios ao leg-islad<;ir, desde que 
elle dbp,1nha dos contractos por fórma con
veniente, terá mil occahiões de dar as regras 
di, mterpretaçã<1 a, respeito. 

O talento do legislador su ppre muito essa de
flciencia notaria de rle1i1.,ições e regras de in
terpretação ; por')ue, quando elle sabe fazer 
e, sobretudo, escrever o Codigo, elle introduz 
as regra~ e a doutrina nas entrelinhas tios 
seus artigos. 

Vai apresentar um exemplo memora.vel 
dessa sciencia desa ber fazer e saber escrever. 
E' o Codigo penal brazileiro de 1830, feito até 
em epoca. atrasada da sciencia criminal mo
derna. Nesse tempo só eram conhecidos os 
escriptos de Jeremias B ·ntham com a sua 
escola antoritaria e os escriptos de Rossi, que 
procurou fazer uma fusão entre a, escola au
toritaria e a escola espiritualista. de que foi 
representante ern todas as manife~tações do 
pensamento. Além desses tudo mais era po
breza, era a Ordenação do livro 5° e, na Eu
ropa, as proprias idéas de Rossi eram repu
tadas novidade e as de Jeremias Bentham, 
pela sna originàlidade, por exprimir uma es
cola philosophica mal reputada nessa occa
sião, porque a escola ficou muito desaoredi• 
taua depois da revolução franceza, pelos actos 
de força e vioJencia que distinguiram os 
pr1mdros anno~ do seculo XIX Entretanto, o 
legislador brazileiro procedeu com uma ha.
bilidade extraordinaria. Nesse Codigo Crimi
nal de 1830 não ha um artigo que não con
tenha uma definição e uma regra de inter
pretação, com uma precisão extraordinaria, 
desde a primeira palavra até á ultima. O 
delicto a.Ili está definindo , toda a acção ou 
omissão voluntaria contraria á lei penal. 

Ninguem definiu melhor. 
A parte da incriminação toda alli vem; é 

raro o artigo que não contenha definições e 
re~ras de interpretação. 

O nosso Codigo Commercial, feito aos tram
bolhões por uma Com missão decommerciantes, 
de juristas e de senadores, tambem tem dis
posições boas, não só quanto aos contractos, 
como tambem sobre o direito marítimo,, 
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E' uma obra digna do nosso legisladol', 
porque coonsagr.m as conquistas do direito 
mltl'itimo moderno. S,Llvo pequenos d~füitos, 
quanto à doutrina e exposições de exegetica, 
é excellente. (Apartes. ) 

Et:põa est"S dous exemplos. 
A nossa lei rle bypotheca é a•lmiro.vel 

quanto às definições e regras de inte1•pre
tação; e o reguLtmento ainda melhor. 

Traz isto par·a mostr"r que a lei bem feita 
traz rtoutrina e iuterpretaçã.1. 

Vem depois o comme11r,at•10, que é o <]Ue 
tem f.tl tado a essas leis, e escla1•eee. bto tem 
faltado por c0mpleto. 

Parece incrivel q11e o Codigo Penal de 1830, 
que por tanto teruµo esteve em execução, 
não tivesse outl'o commetJtarlor que não fosse 
Thomaz Alvfls, que era lente em S. P,llllo. 

o Stt. TElXElRA DE SÁ dá um a.parte. 
o SR. ANDRADE FIGU&IRA- De Cunll:i Go

me11 11ão teve a honra de ,er alumuo. 
Elle escreveu sobre o Codigo Penal uns 

Mrume11ta.r·ios ligeiros. 
Isto que leu quaudo e;.tudante, uão a.•Jianta 

graiJ.,1e cousa. 
o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - o culpado 

é V. Ex., que, illustraJo c:omo é, nunca quiz 
escrever cousa algúma. 

o SR ANDRADE FIGUleIRA-- V. Ex:. sabe 
que nunca tive quéda para escrever. 

Ultim,uuente escreveu ahi qu~lquer cousa 
obrigado. Em reclusão forçad,i, precis,1va 
füzer qualquer cousa e deu p,1ra escrever; 
mas absolutamente nunca teve quéda para 
isso. 

UM SR. DEPUTADO - E o Dr. Tobias Bar
reto? 

o SR. ANDRADE FIGUÉIRA- Leu tambem. 
Est.e, além de um grande talento, mostrava 

desejo; mas não estudou o nosso direito; 
estudou a theoria allémã. 

Acredita que elle nunca leu Bentham, por
que então eucont1·aria lá o nosso Codigo co
piado inteiro. Bernardo de Vasconcellos apro
veitou o arcabouço da Ord., liv. 5°. e teve 
a habilidade de introduzir n 1sse arcabouço 
as theorias de Bentham e as de H.ossi. Er11.m, 
porém, preciso longos commentarios, e esses 
escriptores limitaram-se a lições. Braz fez 
brilhantes prelecções, e mais que todos Fran
cisco Bernardtno, que falleceu muito moço, 
aos 23 anuos. 

Formou-se aos 20 annos, foi lente aos 22, 
e, nesse anuo, em que foi nomeado lente en
carregou-se de preleccionar direi-to penal e fez 
preler.ções bríl.bantes, algumas publicadas na 
Minerva Braziliense, um jornal de então, que 
ainda hoje existe pa. Typographi~ Nacional. 

Todos eram talimtos extraordinarios, que 
emprehenderam. 1wts que deixaram li çõei 
esp,~rsas e não tratados cornpl6toS. 

Estas cousas, porém, não desviftm o orador 
do assumpto, que é vasto, e está reclam indo 
toda a attc•nção 

O projecto _of'lcupa-se com as obrigações di
visiv ... is e indivisíveis e com as obrigações 
sol iria rias. 

F,tz a rnesm,1 critir.á que já tem f,.ito em 
r;ila.ção à outras partos cio projec1o : todo 
este u.ssumpto poderia. ser muitn reduzido. : 

Viu ahi com;ignarla.s duns ou tres emenda,s· 
que 1,ã.0-lbe pa.r•,1cem a,cceitaveis, nos termos 
em q11e estão. Um-t refere-se a neflnicão, que 
se pl'eteude dar, rle obrigaçõ,•s indivisível e 
s ilida.ria. S1 as definições não são necessa'
rias em <l1re;1 o, segun lo o seu modo de eri
tender, està. d11.ro que, para se ter a pre
t,mção 1k1 rlal-as. elias de vem ser perfeitas, 
pnr,iue o que é suµ,~r fluo, · ~ó peh\ perfeição 
se póole ecommendal'. 

Ora. tS:<as •lefinições não são perfeitas. O 
que vê é que se define ohr1gação conjuncta, 
porque abi se diz: ·quando ctua!i ou mais pesa 
s"as se com promet.tom a pagar a mPsma 
eous \ ou quan•lo dous ou mais !}redores ti
verem direito á mesma cousa, Ptc • . 

o SR.. 1\ i\IARO CA V ALCANTl : - Leis o resto: 
« .•. de mudo tal. •. » 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - De modo q11'0 
o pedido feitO a um exoner-e os outrns. 

Poi,; bem, isto se dá na obrigação com muni. 
Si duas ou tres pessoas co111promettem- se 

a entregar a F .•• um objacto, F., recebendo 
de um uão pórle mais reclamar dos outros. 
( .Apartes. ) E' uma obl'ig·1ção conjuoota. 

S. ·Ex. e abi seus dous companheiros se 
compromettem a dar ao orador este livro ; 
tem o direito de reclamal-e <.le qualquer um, 
e iÜ um dos tres lh'o entrega, é claro que 
não pótle reclamal,o dos outros. 

V. Ex. chanrn isto obrigação solidaria, e o 
orador cham,_•, commum. Não é solidaria, 
porque nesta o que, sobretudo, preoccupa. o 
legislador é o laço de união entre os oh!'i
gados por causa dos direitos que vai exercer. 

Este laço de união é o que extingue9 é o 
que regula. 

UMA Voz - E' consequencia ; não é defi-
nição. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIR.A - E' a base do 
direito solidario ; não é a consequencia. 

o SR. AMARO CA V ALCA.NTI - Não sei 
como se poderia definir o que é solidariedade, 
de outro modo. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. tem 
um laço de união entre devedores e credores, 
e sem esse laço de união não explica a causa ; 
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darít uma clefinição muito boa·de obrigação 
commum, de obrigação conjuncta, mas não 
<lá o caracteristico de obrigação solidari::l, 
que é o laço de união que prende a co-cre
dores e co-devedores solidario~. 

O tempo urge, e tem de fazer ainda ai -
gumas observações sobre algumas disposições 
do projecto, em particular; deixa, por isso, 
de adduzir considerações contra algumas 
das emendas do nobre preopinante. 

Va.i notar dous ou tres pontos, que lhe pa
recem carecedores de attenção. 

O primeiro delles refere-se á rnbrogação. 
O art. 1033 não consigna, entre as proro
gações de pleno direito, todas as subrogações 
possíveis, que as leis possam decretar. Além 

. dos casos regulares, é conveniente accres
centar um outro, estendendo a subrogação do 
pleno direito p1ra todos os casos decretados 
pelas leis. Além dos cõsos previsto3 ha outros 
que ahi ~ão estão, são as legaes. R' isso um 
defeito das leis taxativas, por maior cuidado 
que se tenha, ficam prejudicados alguns casos. 

Quanto á subrogação convencional, não 
contempla o artigo um caso muito interessante 
e muito commum, que e quando um herdeiro 
paga as dividas de um casal depois de rew
nhecidas e confessadas, subrogando-se ainda 
nos direitos e obrigações dos credores do casal, 
a quem elle fica representando. Si os bens 
chegam elle é pago precipuamente e entra 
como herdeiro na partilha. 

Poder-se-hia entender que no§ 2°estcl a es
pecie prevista, quando um terceiro empresta 
ao devedor ; mas a expressão terceiro já está 
indicando que se trata de uma pe3soa es
tranha ao espolio devedor, como ao contracto. 
Com e:tfeito, é o caso, é um terceiro qualquer 
que empresta ao devedor uma quantia para 
pagar a divida. Mas o caso do herJeiro não 
está ahi previsto. 

UMA Voz - Do herdeiro ou terceiro. 
. o SR, ANDRADE FIGUEJRA - Herdeiro não 

é um terceiro. 
Acha o caso interessante, por ser frequente. 

- ·Agora, quanto á prescripc:ão do § 20, o caso 
r!e subrogação lhe parece que não e;,t:l ahi 
disposto com as ca.utelas necessarias. E' um 
caso este de subrogação em quo costuma dar 
muih fraude. Este caso tem um ~imile, 

- diz o orador, em nos~a lrgislação actual: no 
Alv:1rá de 20 de junho de 1874. E' o mesmo 
caso daquelle que empresta dinheiro par·a 11 
construcção de um edificio; tinha a hypotbese 
legal e hoje tem privilegio em concurso ~om 
,mtros credores sobre o preço do edificio. A 
lei subordinou o privilegio a duas condições: 
primeira, quo constasse da escriptura de em
pl'estimo o fim tlo mesmo ; e segunda, que se 
verificasse o emprego tla quantia áquel1e fim. 
Ficou, pois, subordinado a estes dous casos, e 

si, pela mesma escri ptura, se devem os mesmos 
requisitos, ella fará prova dos dous factos. 

Ora, o. caso de que se trata é scmelhanet, 
tanto faz adiantar dinheiro para construir 
uma casa em que se conservou um privi
legio, como emprestar dinheiro para pagar 
uma divida. E' preciso que es.te direito ex
traordinario que a lei d,1, a es1.e terceiro, que 
se s11broga, seja garanlia, e a garantia não 
pócle ser binão esta. E' combinar assim as 
duas disposições da lei. Estas subrogações 
dão occasião a muitas frauies em relaçã'l 
n terceiros e muitas legislações eslrangeiras 
tomam estas cautelíls, qne todas r,mnidas 
nem sempre são sufficienles. 

Ao art. ll3i se accrescentn, como conse
quencia da theor-ia, de que a subr,,gação é 
mais benefica em relação no devedor, do que 
a cessão, que é operação lucrativa, o prin
cipio de que o subrogado não podera exercer 
os direitos e acçõe.;; do credor, sinão até a 
somma que reJlmente desembolsar para de
sobrigar o dtrvedor. 

Primeiro que tu-lo, esta theori,1 deveria 
ser restricta á sub1•ogaçlo convencional, que 
é aquolla em que se dá o supposto espírito 
beneficente em relação ao devedor, e não 
com a subrogação legal, que, se pó lo dizer, é 
uma oper·ação forçada; em segundo togar, 
esta disposição não póde prevalecer combi
nada comoart. 1135,emquesediz: 

« Na hypothese do n. l tio artigo ante
cedente apµlica-se o dispo1,to so~ re a 
cessão tle credito. » 

Acha que seria melhor supprimir o ar
tigo 1137. 

O principal fim do -legisbdor e evitar o 
vicio da usura, .que as legislações de então 
tinham em vista e que a legislação franceza 
contém, porque só ella não comprehendeu a 
liberdade de pagar juros sem limitação. Ora, 
em consequenoin, do vicio da usura, tinha-se 
por assentado que o terceiro que se subro· 
gava em uma divida, supponha-se llo 20 
contos, pagando apenas 10, não tiul1a o di
reito de cobrar sinão 10 contos, porque tudo 
que excedesse era usura. Isto, pC\rém, é in
compatível com a nosstt legislação, uma das 
primeiras que estabeleceu a. liberdade da es
tipulação de juros, desilo 1832. Toclns est:is 
medidas, que tinham por motivo o vi,do rl:t 
usura, caclucaram, como devo ter caducado 
este caso t!e que o pr(ljecto se occupa, e foi 
as~im que a lei hypotltecario, n. 1237 de 24 
de setembro !le 1864 não limitou e disse: 

« Art. IS. O cessiouario rle credito 
l1ypothecmio ou a pessoa validamente 
subrogada no clito credito, exercer-à 
sobre o immovel os mesmos direitos que 
comp3tem no cedente ou subrogante, 
e't<l. » 
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Este prinmp10 está consubstanciado no 
nrt. 1136 do Projecto de Codigo. Proporia a 
sua suppressão. (Apartes.) A subrogação 
neste caso perderá todos os eITeitos da 
cessão. 

O artigo seguinte é uma consequencia 
desta doutrina e consagra. uma injustiça ela-

----~~ sa. 
« Quando o subrogado pagar sómente 

parte da divida, o credor originaria pre
forir-lhe-ha no pagamento do restante, si 
os bens do devedor forem insufficientes 
para saldar por inteiro o que fôr devido 
a um e outro.» 

Era a consequencia daquella intuição bene
flca e havia uma regra que naturalmente 
foi inventada por algum credor subrogante, 
e era que ningnem subrogava. contra. si. 

Isto era a consequencia do vicio da usina; 
mas hoje não ha razão para isto: si a s_ubro
gação se fizer, como póde acontecer, sem 
transferencia da garantia -bypothearia, o 
credor subrogante, pela garantia que ficou, 
preferir-lhe-lia; mas, si ella rn fizer com 
~ubrogação tambem na garantia, tão credor 
hypothccario é um pela parte que ficou, 
como outro pela parte que pogou. 

A consequencia immedial.t da disposição 
seria uma injustiça flagrante: suppôr que 
um credor subroga uma parte do seu credito, 
e faz trausferencia da outra parte e, dado 
o concurso, este cessionario teria a prefe
rencia. 

UM SR. DEPUTADO-Aqui diz: «credor 1,1ri
ginai·io». 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas o cessio
na.rio representa elle, representa o cedente; 
si o cedente tinha. este privilegio, o cessio
nario t-am bem o tem. 

Aqui no projecto não se faz restricção, 
nesta parte. 

Assim, aquelle que contractou uma cessão, 
por uma e;;peculação, vem a ter melhor di
reito, elo que aquello que fez uma operação 
com intuitos beneficos, o que é uma injustiça 
clamorosa. 

o SR. AMARO CA VALCA.Nl'I d,t outro aparte. 
o SR. ANDRATlló] FrnuEIRA - Quanto ás le

gaes, não diz nada. 
Note V. Ex. que n. subrogação l)óde até 

ser e:ffectuada pelo proprio devedor da ol.Jri
gação ; elle póde ir buscar 11m terceiro que 
lhe pague aquillo. 

Nã.o póde taml1em comprehender como o 
individuo, que fez o sacrificio de adiantar o 
seu capital não p<.,s~a P-Xcrrer os ttireitos e 
acçfos do crcilor, sinão ató á. somma. que 
realmente do~embolsou, para desobrigar o 
devedor, quando, entretanto, qualqlier adqui
rente de um credito vai com vantagem ou 

Vol. V 

com plena liberdade estipular os juros que 
quizer e concorrer, na massa solvente, com 
esta estipulação, com este excesso. 

ouiro artigo, que ao orador parece dever 
ser alterado, refere-se aos effeitos da cessão. 

Pela idéa c11.pital, que teve a honra <le 
submettcr á apreciação da Commissão, a ces
são de creditas, por titulo particular, deve 
ser, para garantia de terceiros, levada ao 
registro publico. 

Esta emende. foi approvada e veio evitar 
muitas disposições ao projecto e, entre outras, 
esta, a que alluile, da. necessidade da iuter
pellação que o credor faz do seu tlireito cre
dítorio a um terceiro. 

Diz o 11.rt. 1216: 
« A tra.nsferencia de um credito não 

póde ser opposta. a terceiro, si não 
constar de instrumento publico ou par• 
ticular, na fórma. do art 156.» 

Isto está aqui desloca-to o não se trata de 
cessão de direitos hypothecarios. 

A disposição do artigo parece não se appli· 
ca-r á transferencia de credito operada em 
virtude de lei ou sentença. 

Oart.1218diz: 
« A cessão de credito não produz effei• 

tos em relação ao devedor e a terceiro_, 
sinão depois de notificada, mas terá 
igual efl'eito a declaração do devedor 
feita por escripto publico ou particular, 
de que teve sciencia da cessão realizada.» 

De maneira que esta interpellação e neces
saria ao devedor, para que elle fique saben
do dahi em diante quem e o credor, para 
que não faça pagamentos indevidos e, em re
lação a terceiros, para que não appal'eça 
como credor um que não o é. 

Entende que o registro basta _para S$teS 
dous fins. 

A' interpellação poderia bastar para ad ver
tir o devedor, mas não para advertir a 
terceiros 

Os terceiros podem ser muito directamenle 
interessados na transacção de uma cessão; por 
exemplo, quando ~e t rata de titulas dados em 
penhor. Sem constar a ces~ão do registro 
publicn, o credor pignflra.ticio pódo estar 
muito confiado de que tem :i garantia qnP. 
1 he foi da.da cm c:rnção e entretanto 11fü.i 
tem; os títulos pertencem a outro. 

Acha, portanto, qu,3 este artigo devia ser 
retocado, no sentido do vencido ; deve-se 
substituir esta. interpellação pela medida. 
radical da inscripção no registro publico. 

O projecto trata tambem nos arts. J 185 o 
seguintes cio comp1·omisso, que é um cont1'acto 
especial, pelo qm,I pessoas capazes de con
tractar louvam-se, mediante compromisso 
esicripto e em qualquer tempo, em arbitr.os 

4~ 
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de suas contestações jUúiciaes ou extra
judic•aes. 

Suppõe que o compromisso, como está aqui 
imaginado, não devia ter togar neste titulo 
« Das obrigações», porque o art. 1828 nos 
adverte de que as obrig,ções de que trata 
este livro não são relativas ao direito da fa· 
miJia, á pos,e, aos direitos rea.es, ao direito 
hereditu.r10, nem ás que procederam dos priu 
cipios de Llireíto publico. 

O compromisso está ne~te caso. 
O compromisso, segun,fo as noções que nos 

vee111 do Uir~1to R.umauo, era urn c0nt· acto 
sui generis. que tanto interessav&. o Direito 
Privu.du, que tinha. de ser seguiilo pelo ar
bitro, como o Uh-eito Publico, port.jue, por 
esse compromisso, as partes convertiam o 
a,·bitro em juir., isto é, davam-lhe a f»cul>1ade 
de representar o poder publico, de exei·cer o 
jus dioere, a jurisdicção sobre o interes~e 
privado. 

A nossa Ordenação manteve a esse insti
tuto o mesmo caracter. As,im é que truta 
dos arb1trus no livro lll, titulo XVI, que 
trata do pro-cesso ; parece tratar dos arbi
tros como fuuccionar10s rio juiz. Ha esse ca
racter do juizo comprornbsorio ter um papel 
duplo: representar um cuntracto celebrado 
entre as partes para nomear juiz para seus 
pleitos, e deslocar º" pleito,, dos jmzes, in
stituídos pelo poder publico, a quem a lei deu 
a faculuarle rle julgar os pleitos, para parti
culares, a quem se dá essa jurisdicção. Tem, 
portanto, um caracter de rlireito publico. 

O fim do compt'omisso póde ser decidir um 
pleito entre as partes, tratando-se do direito 
privado; mas quanto ao contracto, em que 
não é propriamente de ordem privada, tem 
um caracter de direito adminbtrativo. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Entretanto, 
a nossa legislação havia instituído o juiz ar
bitral e deixou corno resultante da vontade 
das partes. 

o Sa. ANDRADhl ~'IGUEIRA- No tempo em 
que se estabeleceu essa legislação, não havia 
duvida que o Corpo Legista ti vo Geral tinha a 
plenitude das funcções para legislar sobre o 
direito substantivo, sobre o direito publico, 
sobre o direito administrativo e sobre o pro• 
cesso. Veio, porém, aepois urna novidade, 
que V. Ex. ha de conhecer, sob o titulo de 
Uonstituição de 24 de Fevereiro, e estabeleceu 
que o direito substantivo ficaria pertencendo 
á União e que o processo passaria para os 
Estados. Disse mais, que as instituições de 
direito publico, que se contivessem dentro 
dos limites dessa meia soberania, ser-iam 
executados por elles, tão soberanamente como 
a part~ da soberania que ficou pertencendo 
ao Poder Legislativo FeJeral. 

Estabelecidas estas duas theses, este com
promisso não póde ser conservado no Codigo. 

Primeiro, pelo seu caracter de ordem pri
vada, como de oruem publica. A a<lminis
ção da justiça tem ·'e ser feita pelos Estados: 
~stá claro que os compromissos, pelus quaes 
se erigem juízes, para sub~t1tuir os juízes 
togados, é ma.teria de organisação judiciaria. 

::iupponha-se que um dos nosso:s Esta,los, 
armad,Js ria faculdade de constituir a sua 
orgimisação judiciaria, por motivo de eco
nomia, pal'a não gastar com o Põrler .Judic1a
rio, e~tabelece <JUe fica, a bolirlo o Poder Judi
ciar10 togado e que us pleitos dos seus con
ctdadãos sejam deci•iidos pelo juiz arbitral. 
Eis o Poder Judicia.rio conver·tido em juiz 
arbitral e ati parte::;, faz,m,lo o seu compro
misso, erigem ao potler judiciaria do Estado. 

() SR. AMARO CAVALCANTI - Seria o juiz 
arbitral obrigator10 e de direito publico e 
aqrri é voluntar10, é urn co11tracto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. -Supponha que 
se deixasse a lib •rdd.1le de fazer es,es con• 
tractos, isso exclua ou não a organ:sação ju
diciaria do Est.,do, é ou não exercitar direito 
publico, dando a essas sentenças rios arbitros 
a mesma força das sentença:; judiciarias i 

O compromisso póde ser particular, mas 
aquelles que são investidos do direito ele 
julgar exercem urna fuucção publica tão 
exten:;a como a dus juizes togados. 

E, uma vez que a Constituição passou a 
orgaoisação judiciariB, para, os Estados, o 
juiz compromissorio, estabelecido pelo pro
jecto, é urna inversão ás attribuiçõe11, dos 
Estados. 

Agora, como lei de processo, toda a dispo
sição relativa a instituto que cabia ao Poder 
Legislativo Geral, continúa a pertencer ao 
Po,ter Legislativo Geral, mas tudo quanto 
respeita ao modo de exercitar essa acção não 
pó-le pertencer sinão aos Estados, a que foi 
passado o pt·ocesso. 

Ora, o compromisso o que é ~ 
Pelo lado da organisação judiciaria, é uma 

lei dos Estados. Como lei de processo o 
que é? 

E' o modo de proferir sentenças, de appli
car o direito votado pelo poder publico, é um 
meio processual. 

Como tal vem co11shlerado na nossa Orde
nação, qu3 trata do processo e como tal foi 
consiuerado sempre pelo nosw direito. 

Um artigo que parece não deve ser conser
vado é o a.rt. 1085, que diz : 

« E' valido igualmente o pagamento 
feito ao credor do credor, e autorisa a 
consignação judicial, no caso de recusa.» 

Não póde adoptar semelhante doutrina, 
porque vem consagrar a fraude. 

Por que cargas d'agua, um devedor que 
contracta com o seu credor uma obrigaçã_o, 
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que tem de lhe pagar em dia certo, poderá 
ir procurar um outro. que suppõe ser credor 
desse credor, mas que pó,ie não ~er, afim de 
fazer-lhe o pagamento e com tal força, que 
até no caso de re,·usc1. possa ter logar a con
signação judicial 1 ! 

Parece que o illustrado relator repelliu 
essa idéa. 

o SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO-Sim, senhor j 
mas tamt•em não estava. no projeoto do Sr. 
Clov1s, foi da Commbsào Revisora. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A disposição 
do art. 10ti6 deve ser adoµtada. Esta qui
tação extiuctiva de duvida para produzir 
eifeitos em relação a terceiros. carece .ser lan
çada em registro. Assim como a cesf.ào deve 
ser, a quitação tambem deve, porque as 
fraudes que se podem dar com uma, podem 
dar-se com a outra, e n,.t, pratica do fôro 
sabe-se que ell~s são usuaes. K preciso acau
telar isto. Não vai ao ponto de negará qui
tação o modo de wlver a divida. Si a divida 
for p,>r escl'iptura publica , ella será por 
escriptura publica ; si por escriptura parti
cular, será por escriptura particular. Ad
mitte a quitação ; mas, umit vez que elia 
tem este efftiito extinctivo, não só quc111to 
às partes, mas quanto a terceiros, tlesejaria 
que se additasse o artigo. 
,. o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Veja que 
isto obriga até quanto a vendas de armazem. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Para estas 
basta recibo; mas, si for credito s·. bre os 
quaes os terceiros podem obter direitos, é 
preciso o registro. (Apartes.) 

Estas contas não são objecto de direito de 
terceiros, mas os creditos são, nellos é que 
se dão as fraudes. Em relação a terceiros, 
é mesmo indispensavel; é consequencia dos 
princípios. (Apartes.) A cessão tambem 
transfere direitos e se inclue no registro. 

UM SR. DEPUTADO - Ha cessão, ha outras 
partes interessadas. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Mas tambem 
no outro caso. Emflm, em relação a terceiros 
acha necessaria essa garantia. 

O art. 1092 diz: 
<< Quando o pagamento se fizer periodi

camente ou por prestações, a quitação 
correspondente ao ultimo período faz 
presumir que foram solvidas as pre-

. stações anteriores, salvo para casos em 
contrario.> 

Duas observações a fazer: primeiramente, 
que é preciso dizer« salvo o imposto em leis 
tiscaes >, porque em relação aos fisco, o paga
mento da ultima prestação não faz presumir 
o pagamento das anteriores. 

A segunda observação é que o artigo dzi: 
« qusndo o pagamento se fizer .por prestação 
ou periodicame,,te ». Dave-se dizér « por 
prestação periorlica.»; porque, si algern passar 
letras a prazo de dous, tres e seis mezes não 
deixa de ser por prestações periodicas; mas 
este artigo não está concebido para este caso. 
Póde ~er paga uma uma letra, e não a outra,. 
O artigo é para prestações periodicas. Faz 
esta observação, porque, sobre prescripção, 
apresentou urna emenda identiCt1, que não 
passou, d'onde resulta que o que passou não 
é o que se tem em vista. Quando sito varias 
letras, a prazo de 6, 12, 24 mezes, não 
deixa de ser pag~mento por prestações e 
periodical'!, mas o ttrtigo não trata disto. 

Nas prestações, por exem_plo, de casa, juros, 
renda, etc., ahi, sim, o pagamento ultimo 
faz presumir os pagamentos anter iores. 

Quanto a juros, não lhe pa,rece que o 
Projecto fosse feliz innovando a disposição 
da lei antiga. 

Elle suppõe ahi a liberdade convencional 
quanto a juros estipulados; mas o orador 
p1·eferiria repetir o texto da lei , não só o ar
tigo 1°, como o 2° e 3°, quanto áprova. Já se 
estabeleceu que a prova testemunhal é para 
os contractos a.té um conto de réis, e a prova 
por escriptura publica para os casos em que 
a lei exigir. 

Pois bem, esta estipulação de juros entende 
que dAve ser exceptuada da regra e pedir 
para ella a pt'Ova litteral, como fez a lei de 
1832. E' uma estipulac:ão importante, póde 
trazer graves consequencias em relação aos 
deverlores, e entende que não pôde ficar 
subordinada á regra geral de prova. Deve 
ser por escri pto. 

Assim tambem, entende que-se deve manter 
a liberdade da transacção ao ponto de auto
risar juros de juros ou anatocismo. Esta 
legislação, além de ser muito de act:ordo com 
o estado actual do nosso direito, é a que 
consulta melhor os interesses da classe que 
se pretende proteger. 

Em primeiro lugar, se justifica ao pro
prietario, ao alugador da casa pedir o que 
quizer, e assim não vê razão para limitar ao 
capitalista a taxa de juros. 

Emquanto á protecção que se pretende dar 
ao devedor, esta medida coercitiva da liber
dade da estipulação de juros, longe da ir 
aproveitar-lhe, vai ao contrario prejudical-o, 
porque o que acontecera é que os homens 
honestos que se queiram conformar com os 
preceitos da lei, tendo capital, não farão 
emprestimos e então ficam esses especula
dores, esses usurarios, assim chamados, os 
quaes exigem muito maior taxa de juros ; 
não só porque correm muito maior risco 
exigem um verdadeiro premio de seguro e, 
emprestando 100, o fazem por titulo de 
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maio1' quantia, para ficarem a coberto do que 
dispõe a lei. 

Comprehentle-se bem que é de difficil prova 
a existencia, da simulação. 

Uma vez, diz o orador, qt:ifl o nosso 
direito já consagra a verdade juridica, no 
tocante ao assumpto, vamos mantel-o em sua 
integridade. 

Quanto ao pagamento por consignação, à 
objecção que tem a apresentar já foi aqui 
au.duzida. 

Reproduzirá a objecrão: isto respeita mais 
ao processo, do que propriamente ao Codigo. 

O Codigo trata, vai usar da phraseologia 
moderna, do pagamento, em snas diversas 
modalidades; mas, não pó·Je descer ao pro
cesso, ao modo pratico de eüectuar o paga
mento em juízo, ou da consignação em juro. 

Quanto ao pagamento indeYido, está em 
completo desaccordo com a~ disposições que 
se verificam nos arts. 1117 e 1119. 

O art. 1117 dispõe: 
« Fica isento de restituir o paga. 

mento indevido aquelle que, recebendo-o 
por cont1L da divida verdadeirn, inuti
lisou o titulo, deixou prrscrever a acção 
ou abriu mão elas garantias que asse
guravam seu direito ; mas o que pagou 
terá acção regressiva contra o verJa
tleiro devedor e contra seu fiador.» 

E~ta disposição é copiada do Codigo Civil 
francez; mas foi mal copiar.lo, porque o 
Codigo Civil francez não diz precisamente 
isto; elle affirma, ao contrario, o direito de 
repetição, que compete ao devedor que, por 
erro, paga a uma pessoa, que não é o seu 
credor, uma divida real- que elle tem para 
com outro, pag,1, supponha-se, a Pedro 
aquillo que elle deve a Paulo. O artigo, 
porém, accrescenta que esta repetição ces
sará, si o supposto credor a quem foi feito o 
pagamento indevido, considerando-se pago, 
inutilisa o Eeu titulo verdadeiro, . que tinha 
contra o sen verdadeiro devedor, deixa 
prescreYcr a acção ou abre mão das garan
tias que asrnguraYam seu direito. 

Este assumpto foi discutido, nos trabalho3 
preparatorios !lo Codigo Civil francez ; foi 
uma discussão curios:i. e então entendeu-se 
quo esta disposição não era de rigoroso di
reito ; mas fundava-rn na equidade. Desde 
que o su:pposto credor recebeu o pagamento 
e, suppondo-se pago, inntilisou o titulo, 
deixou prescrevnr sua acção ou ahriu mão 
das garantias, ficava olle prejwlicndo e então 
aquelle que commetteu o erro de fazer opa.
gamento inr.levido é que devia carregar com 
as consequencias cles~e 01To e apenas com 
acção contra o devedor de outro. 

E' uma questií.o complicada. 
Ora., uma vez que se trata da noção da 

equidado, dirá, que muita~ ver.e!! e~ta sup-

po~ta equidade é uma grarnle iniquidade 
gera com a outra parte; póde ser uma grande 
pauidade para um ; mas é tambem uma 
qrande iniquirlade para o outro. 

E' o caso. 
Não lia duvida que aqnelle que fez paga

mento indevido a quem não é credor, com
metteu um erro ; mas tambem não deixn, tle 
ser erro de Pedro recebe!' de um individur, 
que elle sabe ou deve saber que não é seu 
devedor. 

Portanto, no caso vertente, temos erro 
contra erro. 

Nestas condições, não vê razão para a 
isençíio, de que cogita o art. I. 117. 

Diz-se: não ; mas elle lnutilisou o seu ti· 
tulo, deixou prescrever a acção, abriu mão 
das garantias. 

Mas isto aggrava sua situação. · 
Si- elle sabia que este que lhe pagou não 

era seu devedor , que só pagju por erro, 
como é que elle vai deixar prescrever a 
acção, abrir mão de gar.intias, etc. ? ! 

Já se vê que aqni ba fraude, ha má fé. 
Depois, um in.üviduo que tem certeza de 

que o seu devedor real, mesmo com essas ga
rantias, não lhe poderá pagar, desde que 
lhe seja feito um pagamento indevido, inuti
lisará immedfofamente o_seu titulo, deixa 
prescrever a acção, abre mão das garantias 
que. as~eguravn.m seu direito, para fica'r 
isento de restituir o pagamento indevido, 
parn. considerar-se pago ! 

Em vista do exposto, esta lei é até uma 
lei immoral; aconselh,i. um individuo, nestas 
condições, a inutilisar um titulo, a deixar 
prescrever sua acção, etc. , pnra não respon · 
der pela restituição do indebito. (Apoiarlos.) 

Agora vai considerar a supposta equi
dade. 

Neste assumpto de restituição do indebilo, 
o instituto mesmo é fumlado sobre a equi
dade. 

Aquelle que commette o erro de fazei• um 
pagamento indevido, em rigor de direito, em 
excesso, o que recebeu não tinha nada a 
restituil' ; mas, emfim, o legislador l'ntendeu 
que ninguem dQve aproveitar-se da factura 
alheia e determinou a restituição. 

Assim, o fundamento do conilitio inclebilnjá 
é n. equidade. 

Supposta esta equidade, por quo razão o 
lagisladol' ha do negar seu e:lfeito áquelle 
que tinha 1·azão pa.r,t o seu erro 1 Ell.e devia, 
sabia que tinha dous creu.ores, Pedro eP,1ulo; 
em vez ele fazer o pagamento a Pedro, fol-o 
a P<.i.ulo. E' um erro, até certo ponto es· 
casado. 

Mas este, ao contrar'o, quo tem titulos, 
que L0m garantias, que tem prescripção a 
evitar, é um homem de negocios, é um ca
pitalista, acostumar.lo a emprestai' dinh~iro, 
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sabê quaés são os sétiS devédófüS, q-Uaés ás 
suas garantias. 

Assim senilo, ror que razão nqüello que 
commette um erro escmavel ha d} ser s:1cri
ficado a este que commette um erro pouco 
oscusavel 1 

Para. o or.idor, aquellc que acceita o paga• 
rnento indevitlo, procede com fraude. 

Desde que o instituído se l'unüa na equi
dade, esta manda que se mantenha ao sup
po.to credor, embora tenh::i. comrnettido erro, 
a ou1·igação tle restituir o que recebeu inde
vidamente. 

Pelo projecto, a consequencia será que o 
devedor, de quem o credor inutilisou um 
titulo e abriu mão das garantias dadas, isto 
é, esse insolvavel, na opinião d.o propri
credor, esse é quem vai responder pl.ra com 
o pobre devedor que commetteu o erro de 
pag11r indevidamente! 

Por todas essas considerações, acha que o 
art. 1. 117 deve ser eliminaflo, tanto mais 
quanto elle não reproduz o texto da lei 
franceza, .segundo o qual a restituição é ga
rantida, sómente cessa em relação ao supposto 
credor, si elle se acha nestas condições. 

O art. 1.119 dispõe: 
« Não tera direito á repetição aquelle 

que deu alguma cousa com o fim de obter 
fim illicito ou immoral.» 

A doutrina é acceitavel ; mns está incom
pleta. Um sujeito póde não ter• direito á re
petição por muitos outros casos coudernnados 
e prollibidos por lei, que não sejam sómente 
com esse fim de conseguir fim illicito ou im
moral. 

Seria preferível formula!' a these em 
termos ge.raes: « Nilo terei direito à repet·:ção 
aquelte que satisfizer o.lguma prestação por 
motivo prohibido por lei , contrario aos bons 
costumes ou d ordem pubf.ica.» 

o artigo só suppõe o caso de receber 
préviamente a quantia com o fim de obter 
lim illicito ou immora 1; entretanto, póJe ser 
para um lirn jü. conseguido. Supponha-se que 
o juiz deu uma sentença. parcial e a parte 
favorecida pag,i-o voto que elle deu. Ahi 
não é para. conseguir fim, porque este já 
está conseguido; mas, a transacção é illicita 
e immoral, e o artigo não a comprehende. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - V. Ex. não 
leu o parecer do Sr. conselheiro Duarte de 
Azevedo i 

o SR. ANDRAm, FIGUEIRA - o conselheiro 
Duarto de Azevedo está de nccordo com o 
orador, mas enganou-se. 

De accordo com o direito romano, começa o 
orador, .por negar a acção. Si o acto para 
que os dous concorreram foi prohibido por 
lei, e immoral, delle ninguem póde derivar 

acção liem e:wepçao, ilelll ataque Mm defeza; 
é umti cousa condemnada, ó inexistente. 
.Esse meio é efflcaz pam impedir estas trnm· 
polinagens. 

Dizia Bentham que o legislador não deve 
fazer leis provocarloras <1.,1 fraude. E' o caso 
occurrente; o conselheiro Duarte úe Azevedo 
pal'te do supposto de que deixar o sujeito 
que infringe a l~i. o sujeito que rec(lbe o 
pagamento com esse pagamento é sanccionar 
a fraude, é não respeitar o acto da prohihição 
tla lei, é deixaJ-o no gozo dessa vantagem 
illicita o, por isso, propoz o conselheiro 
Duarte de Azevedo aquella restricção no ar
tigo anterior. Mas, o orador no ponto ele vista 
de direito romano, acha melhor· que o legis
lador negue esse direito de reclamar, a res· 
tituição do indebito, porque são mais fre
quentes os casos do sujeito ter de pagar, do 
que os casos do sujeito ter de repetir; aquelle 
que sabe que a acção de repetição lhe é 
nogadit, não fürà com facilidade o pagamento, 
porque sabe que fazendo-o não tem meio do 
repetir. O conselheiro Duarte de Azevedo 
collocou-:::e no ponto de vista da iurispru
dencia rranceza e 6 orador, para conservar o 
imperio da. lei, neg,1 a acção de repetição. 

Amuos são patifes, ambos infring iram a 
lei, ambos praticaram um acto illicHo, 
nenhum tem acção, nem um para palir, 
nem outro para repellir. Aquelle qne tem o 
dinheiro como está na posse. tem as van
tagens desta, conforme o principio do rlireito 
romano - mel·ioi· est p1ssidentis condilio. 

Quer isso dizer que a.lei legitim1t isso 1 
Não, a lei vae ao ponto de não admittir 

acção, nem de repetição; para se pôr em juizo 
uma semelhante questão. · 

Isso é mais moral, mais equitativo e mais 
nlil e, conforme a linguagem de Bentham, 
provoca menos a fraude. 

Acha o oraüor que nem - a emenda do 
Sr. consclheit'o Duarte d'e Azevedo deve ser 
acceita, nem o artigo ficar como está. 

Estando find,t a hora não quer perturbar a 
ordem do;; trabalhos, e ab,tem-se de mais 
considerações. · 

(Midto bem; muito bem). 

O Sr. Pt•e:-.,;hlcnt.e - Fica adiada a 
discussão, pela hora. 

A ordem do dia para a reunião extraordi
naria. de amanhã, 10, é a seguinte : 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Oliveira. Figueiredo sobrJ os arts. 1011 a 
1227 da Parte Especial do projecto. 

Termina t, reunião ás 6 horas e 20 minutos 
da tarde. 
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ga REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 10 DE DE
ZEl\íl:lRO DE 1901 

(Presidencia do Sr. Seabm) 

A·~ 3 hor:is da tarde c•1meça; a renoiíi.o, es
tando pre.sE>ot!c)~ os S1·s. Se,ibra, F. Tolenr.ino, 
Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos; 
Luiz Domingnes, Anizio de Abreu, FrertericJ 
Borges, Teixeira rle Sá, Araujo Góes, José 
Monjardim, Sá Freifü, Oliveira Figueiredo, 
Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Beuedicto 
de Souza, Herrwmegildo de Moraes, Alencar 
Guimarães e Ri vada via Corrêa ( 19). 

Faltam, com causa part,cipa,la , os Srs. T,1,. 
vares do Lyra e Camillo de Hollanda (2). 

Dos convidarias pela Commissão compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Amaro Ca
valca.nti, Fabio LeLl.l, M. F. Correia., Soli
donio Leite, Salvador Moniz, Torres Neto 
e Cunha Vasconcellos. 

E' lida_ e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

O SR. F. ToLENTINO (secretario) commu
nica que o Sr. co11sdh0iro Andrade !?igueira 
participou deixar de comparecer à reunião 
de hoje por motivo de torça maior. 

o SR. PRESIDENTE - A Commissão fic.i, in
teirada. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Oliveir,, Figueiredo sobre os arts. 1011 
a 1227 da Parte Especial do projecto. 

São lidas e postas em discussão com opa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Substitutiva do additivo feito á9 disposi
ções geraes das obrigações solidarias : 

« Dá-se solidariedade quando em uma 
mesma obrigaçã.o concorrem diversos deve
dures ou diversos credores, cada um de lles 
pela totalidade della.- Amaro CavalcanU.
F. Tolentino :i,. 

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR 

Art. 101 I. Supprima-se por ser inutil; 
e substitua-se pela seguinte disposição : 

« A 1 obrigação de da~ é a que tem por 
objecto a entrega de uma consa, movei ou 
immovel com o fim ·de, ou constituir sobre 
ella direitos reaes; ou de transferir sómente 
o uso ou a detenção; ou. de restituil-a a seu 
dono. 

Art. 1012. Substitua-se pelo seguinte: 
« A obrig,.ção de dar cousa certa, ou seja 

pa1·a constituir sobre alia direitos reaes, ou 
para transferie uso ou detenção, ou para 

restituil-a a SPU dono, comprehende todos os 
accessm·10s desta!-!, aia•la que não meocio· 
nadas nos titulo~ respe~tivos; ainda que mo· 
mP.ntaneamente te,1h~m sirlo separuctos. 

Art. 1013. Red:ja-se assim: 
« Si a obrig;;.çãn Je dar cousa certa e para 

transf. ,ri r direitos 1·eaes ; e a. cou-sa se perde 
$em culpa do de vedor, -a obrigação Jissol·, 
ve-se !'ara ambas as partes. 

Si se perde, pnrém, por culpa do devedor, 
responde este pelo equivalente com a inde
mnisaçi.io de perda<; e uamnos . 

Art. llll4. Redija-se assim: 
« Si a cousa se deteriorar sem culpa do 

devedr,r, a det<lriorilção ser{L por conta delle; 
e o credor ter{L dirl:'ito, ou para re~ol ver a 
obrigação ou para r eceber a cousa no estado 
em quti se aclmr, com diminuição propor
cional do prt,ço, si o houver. 

Art. 1015. Redija-se assim: 
« Si a cousa se deteriorar por culpa do 

devedor, terá o. credor o direito ou para 
exigir o equivalente com inrlemnização de 
perdas e intéresses, ou para receber a cousa 
no estado em que se achar com indemni:r.t1ção 
das perrlas e interesses. 

Art. 10113 - Ret!íja-se assim: 
Os frutos natun1es percebidos e os c1v1s 

tambem percebidos, ou que ain'da possam 
ser devidos dia por dia pertencerão, antes 
da tradição ou do registro, como no caso 
couber, ao devedor. Os pendentes, porém, 
pertencerão no dia da tradição ou do re
gistro, ao credor. _ 

Art. « Si a cousa tiver melhoramento ou 
augmento, ainda que sem despeza por parte 
do devedor poderá este exigir do credor om 
preço maior ; e si o credor não annuir a 
obrigação se resolverá. 

Art. 1017 - Redija-se assim: 
« Si a obrigação for de dar cousa para o 

fim de restitu1l-a a seu dono, e a cousa. se 
perder sem culpa do devedor, perder-se-ha 
para seu dono; e, salvo os direitos deste até 
o dia da perda a. obrigação se resolverá.» 

Art. 1019 - accrescente-se - « Si se de
teriorar por culpa do devedor restituinte tem 
applicação o disposto no art. 1015. 

Art. 1.020- Supprimam-se as palavras «no 
caso do art. 1017. 

Das obrigações de dar coiisa incerta 

Art. 1022 - Em vez d~ « genero» diga-se 
« especie». 

Art. 1023. -Em vez de «pagar a peior», 
diga-se «escolher a peior»; e em vez de .«ge
nero» diga-se «especie,, e accrescente-se: . 

A escolha compete ao credor qnandó assim 
houver sido determinado. 
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Art. 1025. Substituam-fie as pa1Rvr11s -
« niio vale»; por estas - « não poderá o de
vedor. » 

Art. 1030. Substituam-se as palavras -
«fiem extincta» por esfas outras - « se resol
verá para ambas as partes. 
· Art. I .0'11. R<0 di,ja se assim - « si o facto 

for exflcutarlo por culpa rio deverior, o credor 
terá direito pHra exigir que o devedor des
trua o que tiver feito em coatrnvl'nc:ão, 
sendo is~o possível, com a comminação rle 
ser o mesmo credor autorizado para essa 
destruição á custa do deverlor, e com inde
mnização de perdas e intereoses. 

Paragrapho unico. Si a destruição não for 
possível, o credor terá direito á indemnização 
de todas as perdas e interesses. • 

Art. 1037. Rerlija-se assim - «a obriga
ção divisivel do que tiver um só credo1' e 
um fÓ devedor deve se cumprir como se fosse 
indivisivel ; não podendo o credor srr obri
gado a receber por pareellas o que for de
vido por inteiro, 

Art. 1041. Substituam-se as palavras -
« esta subsiste por inteiro» por estas outras 
«não ficará a obrigação extineta para com 
os outros. » 

Art ... acerescente-se depois do art. 1042 
o seguinte art ... : « As 1•elações eles credores 
conjuncto entre si ou dos devedores tambem 
conjunctos entre si serão, depois que cada 

·um delles tiver cumprido n obrigação in
divisivel ou divisão, reguladas do seguinte 
modo: 

Art. 1050. Redija se assim : 
As relnções dos cri>dores solirlarios entre 

si, depois que um delles tiver remibii!o o 
pagamento pur inteiro, serão reguladas com 
o que está tlispo1-to nn art .•. i,obr e as re
lações dos credores e d,wedores · conjunctos. 

Art. 1060 a 1V6l! - Supprima-se e sub
stituam-se pelos seguintes artigos ... 

« As relações <los codevedores solidàrios 
entr·e si, depois que um delles houvPr pago 
a divida por inteiro, serão reg-ula<las como 
está disposto no art .•. sobre as relações dos 
credores e develores. 

Paragra pho unico. Si um dos devedores 
rnlidarios não contribuir com a sua quota 
em razão de sua insolvabilidade, o des
falque será rateado entre os outro.i codeve
dore8, e o que pagou a divida por inteiro. 
· Art. 1119. Accrescente-se « ou prohibido 
por lei. » · 

Art. 1121. Accrescmte-se ao § 3- « ou 
incapaz de receber o pagamento.» 

Supprima-se o§ 6°. · 
Art. ll25. Em vez de - « não contestar 

a lide, dhra-se - não impugnar.» 
Art. 1139. Em vez de « especie » diga-se 

- natureza - e em vez de «offerece» diga-se 
deve ser imputado. 

Cap. xm. Substitua-se a epigraphe pela 
seguinte-lnexecução das obrigações-Substi
tuam-rn os arts. · 1204 a 1206 pelos se
guintes. 

A1•t. As faltas do devedor serão, não ha
vendo disposição em contrario na lei ou 
nos actos jurídicos, graduadas do seguinte 
modo: l. 0 · Ciida um dos credores conjunctos desse 

receber ou cada um dos devédores pagar a 
quota igual ou desigual designada nos ti- 1º, si a obrigação for de proveito reci
tulos de obrigação ou em contractos que proco para O devedor e o credor ou só de 
tenham entre si celebrados. proveito para o devedor, responderá este 

2. º O· concredor que tiver recebido a di- por toda culpa; 
vida por inteiro ou codevedor que a tiver 2º, si a obrigação für de proveito só para 
pago por inteiro nada restituirá aos outros o credor, responderá unicamente u devedor 
concredores, ou nada terá de haver dos pela culpa grave. 
outros codevedores se houverem títulos, Art. Não haverá falta para que o credor 
donde consta que o credito ou debito só farão possa demandar O devendor pelo cumprir.uento 
conjunctos em apparencia. de obrigação ou pela indemnização de 

3. º Si não houver títulos ou nelles nada perdas e interesses ou pela prestação da pena, 
se tiver prevenido sobre a divisão do credito que a representar, sinão desde o dia em que 
ou debito entre os credores ou devedores O devedor _!ica con~tituido em mora. 
conjunctos se attenderá á causa ela obrigação Art. Nao sera O devedor re~ponsavel 
conJuncta, relação ou interessados entre si para O credor quando as _perdas e mteres~es 
e ás circumstancias de cada um dos casos. · resultarem de caso fortuito ou força maior 

4. 0 Si ainda assim não for possível regulur excepto: 
as relações dos credores e devedores, enten- 1°, si o devedor houver tomado a seu cargo 
der-se-ha que são interessados em partes as consequencias do caso fortuito; 
iguaes: cada pessoa constitue um credor ou 2°, f>i o caso fortuito houver occorrido 
um devedor. por culpa do proprio devedor; 

Art. 1014 Redija-se assim : « A obrigação 3°, bi houver occorrido estando já o devedor 
solidaria póde ser pum e simples para um em mura; não tendo sido esta tambem moti
dos concredores ou para um dos codevedores ; vada por caso fortuito. - Antonio José Ro• 
e condicional ou a prazo pa1•a outros.» clrigite:, 1'm·res Netto. - F. 1'elentino. 
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o Si.•. ~ .. ro:11i•(i!!1 Net:to (JJela oraem) 
- Sr. PresHente, para cumprir as ordens 
uo V. Ex., formulei as emendas sobre as 
obrigações de dar cousa certa. 

Comecei por mandar supprimir o 
art. 1011, por me parecer desnecessario, e 
em substituição definia que seja obrigaç1o de 
dar. 

Nãõ pude cumpriL' as ordens de V. Ex., 
de modo completo •.• 

o Sa. PRESIDENT© - Foi um pedido que 
a CommiEsão fez a V. EL, não foi ordem. 

o SR.. TORRES NE1'TO - . . • porque en
contrei, na parte referente as obrigações, 
alguma de.ordem. 

O projecto, nesta parte, é todo elle tirado 
de Teixeir-a de Freitas e, ou porque não 
se querii1 que se soubesse ou percebesse isto, 
ou por qualquet· outro motivo, deu-se outro 
caracter á'3 disposições que eram communs 
a qualquer obrigação de dar. 

Não propuz emendas sobre toda a p:nte 
em discussão, porque isto seria um trabalho 
muito longo. 

Fiz uma alteração no ponto relativo á 
remissão da ili vida. 

Quanto á solidariedade, o projecto, quando 
tr,tta da activa, apenas dispõe em um só 
artigo, e quando trata da pa.ssiva, é mais 
extenso. 

.Mas, como lambem ha relações de credo
res conjunctos e estas relações approximam
se das dos credores i:olidarios, eu, acompa
nbanclo o esboço de Teixefra de Freitas, 
passei para as obrigações divisiveis e indivi
si veis as rel ções entre ellcs e mandei de
pois api,lic,,r as mesmas relações á solida
ri1.fadr:; activa e á solidariedade passiva. 

Alterei esta parte denomi1iada « Das conse
quencias dtt inexecução das obrigações », 
aproveitando o logar em que ellas estavam 
para não fazer transposições e deixei estar, 
como está, o capitulo XVI, de maneira que 
vim só a alterar o capitulo xm. · 

Sã.o esta~ as emendas que pnde redigir em 
2-t horas. (llfüit~ bem.) 

O Sa. PRE,IDEN1'E - v. Ex. polerá apre
se:ltar outras, emquanto nio se procede á 
votação do parecer. 

O Sr. An1aro Cavalcauti
(pela o,·dem) està designado, pelo muito 
respeito e consideração que lhe merece o 
illustrado S1•. Andrade Figueira, a res
ponder ás observações de S. Ex. sobre a 
emenda. definindo o que se deve entender 
por solidariedade. 

Não vem clhculfr â razão de ser da emen• 
da, mas dar uma éxplicação sobre ella. 

Disse o honrado Sr. Figueira que a emenda 
er,t escusada, porque nada mais fazia do que 
detinir uma, obrigação commnm. 

A definição não é original; diversos legis
ladores ·e auctores moiernos teem-ua in
cluido em codigos e ella está no direito 
romano. 

Citará dous textos do Digesto que o Sr. 
Figueira tanto respeita: « quando dous co
réo3, um estipufondi, outro promeltandi se 
obrigam in sotido » e « quando d.ou~ indi
viduas prometterem a mesma importancía 
ou eslípularem-na, pelo direito fica cada 
um dclles devedc r e credor do outro». 

Em todo o caso, redigiu e mandou á Mesa 
uma emenda resumindo os termos da pri
mitiva. (lliuito bem). 

O Sr. Olovis Bevilàqua -
No fragoso caminho que venllo ha q11asi ires 
anuos percorrendo, é, Sr. P,·esidente, leuitivo 
para as amarguras proprias da emprtiza que 
tomei sobre os hombros, e co11fo1•to p ll'a oa · 
desfallecirrientos que porventura tenharn 
vindo ensombrar o meu espírito, depRrnr da 
parte de homens da competencia do Sr. con
selheiro Figueiredo, intelligencia qu~ não in
veja primores na scieucia do saber juridico 
eutre nós âquelles que mais souberem, já 
não uigo apJ)lauso3 que podem ser filhos de 
sua nimfa benevolencia, mas, o reconheci· 
mento da sinccritfade dos esforços que em
preguei .•• 

o Sa. AMARO C,\VALCANrr-São patentes. 
o SR. CL0VIS BEVILA.QUA.- ... no sentido 

ue obter com os materíat>s abundantes o va
liosos que· pos:mimos, o projecto agora sub
mettido a criteriosa analyse desta nobre Com
missão. 

o SR.. ÜLIVIURA FIGUEIREDO -Sou um sin• 
cero admirador de V. Ex. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Por isso não 
posso absolutamente entrar neste debate sem 
primeiro render as homenagens da minha 
gratídã') a S. · Ex:. 

O parecer do Sr. Oliveira Figueiredo bem 
revela um profundo conheceuor de direito. 
Sente-se que vae trilhando um caminho já 
seu muito conhecido ; sente-se a :firmeza do;; .. 
passos, a lucidez d,\ intell.igencia e a cla1·e
za da per.::epção ..• 

o Sa. OLIVEIRA F!GUElREDO - E' bondade 
de V. Ex. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - E' a verdade. 
A definição de solidariedade encontra-se O SR. CLov1s BEVILAQUA - Por isto maior 

em todos os codig-os modernos, inclusive no/ é o meu reconhecimento por ser S. Ex. um 
allemão, o mais recente delles. dos que não malsinam do projecto. 
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As nossas divergencias são muito limita
das. Algumas dellas já aqui foram reconhe
cidas e desfeitas por occasião de te1• a pala
vra o Sr. Dr. Amaro Cavalcanli, que teve 
a gentileza de interrogar-nos a nós ambos. 

Uma das emendas do Sr. conselheiro Oli
veira Figueiredo refere-se ao art. 1016 e 
sobre esse ponto reconheço que lia, no pro
jecto, um defeito de redacção, que é preciso 
corrigir. 

Quanto ao art. 1017 ja. tive occasião de 
explicar ao Sr. Dr. Amaro em que sentido 
se o deve entender. 

o SR. Al',IARO CAVALCANTJ -satisfactoria
mente. 

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - No art. 1019 
não ha propriamente uma lacuna, no meu 
modo de ver, mas reconheço qne seria me
lhor que o legislador esclarecesse o assumpto, 
e acceitando a emenda proposta. pelo Dr. 
Amaro e adoptada pelo Sr. Dr. Oliveira 
Figueiredo. 

No art. 1034 S. Ex. manda fazer a sub
stituição da palavra - obrigações, pelo vo
cabulo - p1·estações, estou de accordo e já 
affirmei que no projecto primitivo a redacção 
ora a que S. Ex:. propõe, o nem mo consta 
que houve3Se alguma emenda da parte da 
Commissão, tendente a modificai a. Não sei 
portanto, como rn deu a substituição dessa 
palavra. 

Sobre o art. 1039, tambem ja dei expli
cações creio que satisfatorias ao Sr. Dr, 
Amaro. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Sim , senhor. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ha um artigo 

addítivo que o Sr. Dr. Oliveira Figueiredo 
acceitou. 

« Si um dos credores receber a prestação, 
os oatros terão direito de exigir delle intle
mnização pecuniaria correspondente ao valor 
da parte que a cada um delles dern caber na 
prestação. 

Acceito a emenda, pc,rque ella esclarece 
melhor o assumpto. 

Tambem concordo com a suppressão do 
o.rt. 1.085. 

Em relâção ás demais emendas, estou de 
hiteiro accordo com o Sr. Dr. Oliveira 
Figueiredo. 

Agora, resta-me dizer alguma cousa sobre 
as observações do Sr. Dr. ~maro Ca valcante, 
cuja critica a Commissão ouviu attenciosa
mente, reconhecendo-a erudita, benevola. ••.. 

o SR. A!IIARO CAVALCANTI-Feita. de boa fé. 
o SR. CLOVIS BEVJLAQUA - •••. e bem in

tencionada. 
Que.si que estou dispense.do de adduzir a 

respeito quaesquer observações, porquanto, 
na troca de idéas que aqui tivemos, já tiv.e 

Yol V, 

occasiao de afflrmar até onde acceita.va os 
ensinamentos de S. Ex. 

Mas, como S. Ex., com o calol' que dá a 
convicção, insistiu em algumas idéas, sobre 
ellas volverei tombem a minha analyse, con
vidando a illustre CommiEsão a recónsi
deràl-as. 

Não direi sobre a classificação, i;orque 
critel'iosamenté reconheceu s. Ex. que as 
classificações variavam segundo o ponto de 
vista dos classificadores, e o mais que se póde 
exigir de uma classificação, é que ella obedeça 
os dictames da logica e corresponda aos fins a 
que se destina. E si S. Ex. não desconhece 
que ao menos esses predicados offerece a 
classifica\'ãO do Projecto, não tenho mais quo 
discutir a materia . 

Fallarei, pois, apenas dos lacunas que 
S. Ex. teve a bondade de apontar no Pro
jecto. 

Refere-se a primeira á ausencia da noção 
do que seja prestação possível e impossível, 
physica. e juridicamente, e do que seja facto 
illici to como objecto de obrigação. 

Quando o Projocto expoz a generalização 
do direito, na sua Pnrle l•, estabeleceu q11e 
os actos juridicos pr€suppunhnm capaci
dade co agente, um objecto licito e fórma. 
prescripta, ou não prõ hibide. pela lei. E, 
ao occupar-se da modalidade dos actos jurí
dicos, enfrentou o caso da impossibilidade 
physica. e jurídica das condições, para firmar 
a respeito as noções indispensaveis . 

Supponho que essas noções syntheticaF, 
ligeiras, QUi) ahi se expuzeram, são suffl. 
cientes para guiar o espirita, quer do juiz, 
quer do jurista, 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Acceitei a 
explicação de V. Ex., e neste sentido não 
tenho emenda. 

O SR. Cr.ovrs BEVILAQUA-Regislro com 
desvanecimento a declaração de quo s. Ex. 
está de inteiro accordo commigo, achando 
que é satisfactorio o que o Projecto con-
signa. · 

Outro ponto refere-se ás noções de inter, 
pretação de obrigações, Devo dispensar-me 
de guaesquer considerações a respeito, por
que estou de pleno a9cortlo com o que disso 
o illustrado Sr. Dr. Oliveira Figueiredo. 
Acho perfeitamente àispensaveis no Codigo 
artigos referentes a este assumpto. 

O terceiro ponto lacunoso, segundo o 
parecer do Sr. Dr. Amaro, consiste na 
ausencia de dispositivos referentes ás con
dições puras e condicionaes e vos prazos. 

o Sa. AMARO CAVALCANTI-Apresentei 
emenda e, nesse sentido, tenho idéa firme 
que a l!lcuna. devo ser supprida. 

o SR, CLOVIS BEYILA QUA-Creio que nesse 
ponto, como no antecedente, o que está 110 

15 
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Projecto é sufflciente, porquanto, na Parte 
Geral, se encara o acto juridico na. sua gene
ralidade e se dispõe a respeito das modali-
dades que elle possa apre~entar. . 

Voltar agora, que tratamos de obrigações, 
a disposições sobre assumptos, que nós jul
gamos já liquidados, já expostos na Parte 
Geral, não me parece muito razoavel. Seria. 
uma quebra do systema. 

o que se devia observar era si os disposi
tivos da Parte Geral são ou não satisfactorios. 
Si não são, completemol-os. O que não convém 
é intercalarmos agora, na Parte Especial, no 
capitulo relativo ás obrigações, á materia 
que tem o seu logar proprio na Parte Geral. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Todos os Co
digos admittem, debaixo do titulo « Modali
dades» as obrigações condicionaeR e a prazo; 
todos elles legislam neste sentido. 

Agora, eu estimaria muito que se pudesse 
collocar tudo isto na Parte Geral; mas disse
ram:me que já não era possivel, 

V. Ex. desculpe-me estas interrupções; 
ellas tendem apenas a explicar bem o meu 
pensamento. 

o SR, CLOVIS BEVILAQUA - Eu até agra
deço os apartes de V .Ex. , porque trazem es
clarecimentos. 

Mas continuo a afflrmar que acceitar ·as 
emendas que V. Ex. propõe sobre moda
lidades das obrigações, seria quebrar os 
moldes do systema de codificação acceito pela 
Commissão, segundo o qual a mataria das 
condições dos termos e dos encargos se deve 
expor na Parte Geral para abranger a totali
dade dos actos jurídicos. 

Por consequencia, si a Commissão entender 
que é preciso additar alguns dispositivos 
mais a respeito, acho que os deve intercalar 
na Parte Geral e não aqui. 

S. Ex. insiste sobre a questão do prazo 
resolutivo. 

o SR. AMARO CAVALC,A.NTI - Do prazo 
resolutivo propriamente, não. Insisto sobre a 
condição resolutiva, quando ella é expressa 
ou ta.cita e quanto aos seui; e:ffeitos. 

A falta de legislação especial, neste sentido, 
nos tem trazido grandes difflculdades no furo. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Sobre este ponto 
supponho que o Projecto é sufllciente, porque, 
no art. 138, segunda parte, determina - si 
depender de condição resolutiva, o direito 
tem-se por adquirido para poder ser exercido 
desde logo. 

o SR.AMARO CAVALCANTI- Perfeitamente; 
mas não basta isto cá na jurisprudencia. 

O ponto culminante é este: a condição re
solutiva verifica-se e eu pergunto: quando é 
que ella opéra de pleno direito, ipso jure, e 

quando é que depende de interpellação judi 
cial ~ 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA- Este artigo re
fere-se á condição expressa e declara que o 
direito tem-se por adquirido, para poder ser 
exercido desde logo, quando se realiza a con
dição. 

Si se trata da condição resolutiva tacita e 
immammente em todos os contractos synalla
gmalicos, então diz o Projecto, art. 1.242: ••• 
A parte prejudicada peta não cumprimento 
pócle requerer a resilisão do contracto com 
pei·das e damnos. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - V, Ex. CO· 
nhece, melhor do que eu, a grande discussão 
que houve a respeito dos arts. 1183 e 1184 do 
Codigo Civil Francez, depois transportados 
para o Codigo Italiano; V. Ex. sabe que só 
nestes dous ultimos annos é que ficou assen
tada a jurisprudencia sobre este assumpto. 

Depois de muita duvida, ficou alli assentado 
que, quando a condição resolutiva vier ex
pressa nos contractos, ella produzirá eff'eitos 
ipso jiwe logo que se verificar, sem necessi
dade de recorrer ájustiça, e que, quando é 
tacita, depende de interpellação judicial, 
para a resilição do contracto, como diz o 
Projecto. 

Eu desejaria que, no nosso Codigo, se esta
belecesse isto claramente. 

O SR. CLov1s BEVILA.QUA-Creio que V. Ex. 
tem toda a razão; mas suppuz que ha.via 
obviado a todas as difliculdades, quando 
tratei dos contractos synallagmaticos. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Na pratica, 
não é sufflciente. 

O Supremo Tribunal julga hoje necessaria 
a interpellação judiciaria, em relação a um 
contracto, por exemplo, em que se verifique 
esta clausula: 

Si a parte, durante os dous mezes, aban
donar as obras, o presente contracto se jul
gará caduco. 

Ora, V. Ex. comprehende que a parte, que 
assigna um contracto destes, sabe o que as
signa e não precisa de ad vertencias. 

o SR. CL0VIS BEVILAQUA- Um outro ponto 
sobra que S. Ex. tocou e que não deixa de 
ser interessante, é o da causa. Já por occa
sião de se discutir a Parte Geral, appareceu 
aqui incidentemente a questão da causa, e 
no relatorio do Sr. Frederico Borges foi ella 
afastada pela simples razão de que se con
fundia. em regra com o objecto. Pareceu suf
fl.ciente isto para não termos mais necessidade 
de nos envolver nesta questão inextricavel 
da causa no direito francez. Como, porém, 
volta a causa á baila e é possível que terceira 
vez tenhamos de enfrental-a, parece-me oc
casião azada, Sr. Presidente, para dizer a 
respeito alguma cousa de ruais decisivo. 
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Peço, pois, â Commissão que tolere essas 
observações que passo a expor. Diz um dos 
commentadores mais nota veis do Codigo Civil 
Francez que a noção da causa entrou naquelle 
Codigo por um verdadeiro qui-pro-quo. Se
gundo Theophilo Huc, prende-se a doutrina 
da causa á exp@sição de um velho jurista 
francez dos tempos em que a bella lingua de 
Racine não se apresentava ainda limada, 
como nos tempos do grande tragico ; jurista 
que escrevera, tratando ela obrigação, que 
esta não se podia formar sans cose, graphando 
a primeira syllaba da palavra com o; ou 
sur cause maimaise, sobre causa má .. Os 
,juristas posteriores, encontrando a exposição 
nos textos do velho jurista, suppuzeram ter 
feito grande descoberta e crearam a celebre 
doutrina da causa. Esta origem não abona 
muito a theoria, bem se vê. Sua ventura foi 
deparar no celebre Domat um expositor de 
elevado espírito e profundo sa-ber. 

Nenhum jurista havia reparado que a pa
lavra cose empregada por Beamanoir corre
spondia ao termo res, que, quando o velho 
jurista dizia não se fórma obrigação sans 
cose ou sur cose malvaise, era como si dissesse 
que não se formava sem objecto ou sobre 
objecto illicito; mas Domat achou abi elemen
tos para uma complica.da doutrina e suppoz 
ter encontrado em textos romanos apoio suf
flciente. Nós, porém, sabemos como elle teve 
necessidade de torturai-os e deformai-os para 
conseguir comprovar o que desejava. Diz o 
grande jurisconsulto francez que nos contra
ctos synallagmaticos a causa de cada uma das 
obrigações é a ôbrigação da outra parte. De 
modo que na compra e venda, a causa da 
obrigação do vendedor é a obrigação do com
prador e vice-versa. 

Parece que a simples exposição da doutrina 
mostra a sua falha, porque não attenc;leu o 
seu constructor a que estava deante de um 
in pace logico, porque todas a;;; causas devem 
preceder os seus effeitos, e, na bypothese, 
effeito e causa eram simultaneos, quando mais 
formal não era ainda a anomalia apparecendo 
o effeito antes da causa. 

Mas vejamos si os textos romanos invo
cados por Domat lhe veGm realmente em 
:occorro. Encontramos, é certo,algumas obri
gações sine causa; mas ahi trata-se de ver
dadeiras obrigações. Diz Ulpiano : qui pro
missit sine causa condicere quantitatem non 
potest, quam non debit, sed ipsam obligationim. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que neste fra
gmento de Ulpiano se trata de uma :verda
deira obrigação, que dá logar a conditio, a 
repetição. Juliano, por termos semelhantes 
diz : Qui sine cai,sa obrigantur, incerti con
ditione consequi possunt 1,it Ubercntiw. (D. 12, 
7 frs. 1 e 3), 

Em ambos esses textos se apresenta. a ver
dadeira obrigação contrahida sine causa. 

o SR. AMARO CAVALCANTI dá um longo 
aparte. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Vê a Commii,
são que ha os textos que acabo de citar, os 
que S. Ex. cita e os que calou e poderia 
citar. Em todos esses textos, Sr. Presidente, 
o que ha é um conceito que não foi perfeita
mente a.pprehendido pelo grande Domat; a 
questão da causa no direito romano referia-se, 
não á tbeoria das obrigações, mas á theoria 
da posse e da propriedade, porquanto em 
direito romano ninguem podia conservar, 
quer como proprietario, quer como simples 
possuidor, uma cousa sobre a qual não ti
vesse titulo juridico. Isto é o que quer dizer 
a conditio siiie causa. 

Em relação aos contractos reaes, o illustre 
Domat torturou os textos romanos. Diz elle 
que a obrigação nasce, para uma das partes, 
da prestação da entrega do objecto pela 
outra. 

O que, na verdade, dizem os textos roma
nos é que a obrigação se contrahe pela en
trega da cousa - obligatio conti-ahitur re. 
Mas no direito romano V. Ex:. sabe perfeita
mente que isto quer dizer que os contractos 
reaes se perfaziam pela entrega do objecto, e 
sómente depois de effectuado o contracto é 
que surgia a obrigação que elle viera crear. 

Tratando-se de contractos unilateraes, de 
contractos beneflcos, dizia Domat que a causa 
da obrigação eeta va no intuito benetlco, no 
desejo de dar. Até aqui o jurista procurava 
encontrar uma causa das obrigações. no pro
prio momento em que alias se originavam. 
Para explicar, porém, a causalidade das obri
gações unilateraes beneficas, teve necessidade 
de ir procurar um elemento estranho, um 
principio fóra do circulo restricto das obri
gações, teve necessidade de penetrar nos pu
ros domínios da psychologia. Assim apresen
tada a theoria da causa por Domat, Pothier 
abraçou-a, o Codigo Civil Francez manteve-a, 
causando atê estranheza que se não discutisse 
o assumpto no momento da elaboração desse 
vasto campo de leis, 

Entrou a theoria p:1ra o Codigo Civil Fran
cez sem protestos e sem explicações, como 
principio assente e indiscutível. 

Depois, como era natural, os commentad.o
res procuraram explicar a doutrina. Mas que 
dispendio de logica, que esforço inaudito não 
foi nooessario desenvolver para explicar o 
inexplicavel, até que, primeiro na Hollanda 
e depois na Belgica, surgiram os primeiros 
protestos. 

Os protestos da Belgica encontraram apoio 
em Laurent,grande autoridade,com apoio da 
qual a reacção entrou victoriosa na França, 
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sendo logo abraçada pelos maiores vultos da 
·jurisprudencia franceza contemporanea, en
tre os quaes basta citar Theophilo Huc e 
Planiol. Hoje póde-se afflrmar que da juris
prudoncia franceza está inteiramente banida 
a questão d,e causa e que todos estão coo ven
cidos de que, onde o Codigo falla de causa, é 
como se fallaese de objecto. 

Esta é tambem a doutrina abraçada pelo 
projecto, o que não admira, porque já muitos 
annos antes eu a havia exposto em modesto 
trabalho que dei á publieidade. Esta é a 
doutrina do Codigo Federal Suisso das obri
gações e é tambem a do Codigo Civil AI· 
lemão . 

o SR. AMARO CAYALCANTI dá um aparte . 
o SR. CLOYIS BEVILAQUA - Pela doutrina 

do Sr. Dr. Amaro estaria o Codigo Civil Al
lemão em manifesta ,contra.dicção comsigo 
mesmo. Em uns pontos, como na promessa 
de recompensa, estabelece a obrigação fun
dada sem causa, e em outra parte, por dispo
sição expressa, declara que não existirá obri
gação mm causa. Como explicar isso~ 

Simplesmente porque no art. 181 (está isto 
sufflcientemente explicado, mesmo entre os 
francezes, como se vê em Saleille - Theoria 
elas obrigações) quer dizer o legislador al
Jemão a mesma cousa que querem dizer os 
textos romanos, isto é, que ninguem pôde 
ser proprietario, possuidor, emfim ter di
reito sem uma razão jurídica. 

Para o projecto, tambem esta é a verda
deira doutrina. Para elle as causas <las 
obrigações são os contractos, os actos illi
citos, as declarações unilateraes da vontade, 
as disposições da lei, etc. Estas é que Eão 
as verdadeiras causas das obrigações: 

o SR. AllIARO CA V ALCAl'.\Tl - Eu não re
piti a emenda, a minha disposição era de ca
racter suppletivo. 

O SR. Cions BEvILAQl:A - í\Ias a occa
sião pareceu-me opportuna para dar expli
c1ções a respaito. 

o SR . A~IARO CA Y.A.LCANTI - Felicito-me 
por ter ouvido uma bonita preleção sobre a 
materia, mas o meu pens~mento é o mesmo. 

o SR . CLOYIS BEVJJ,AQUA - Outra l1J.cuna 
é a que se refere á falta de definição de 
culpa, dolo, caso fortuito. 

Quanto ao dolo, observo desde logo que a 
parte geral, tendo delle se occupado sem 
consignar definição, reconhecendo, portanto, 
a Commissão a desnecessidade de consignar 
expressamente o conceito theorico da es
pecie em questão, parece-me que o assumpto 
está julgado e não ha' conveniencia em vol
-vermos a elle. 

Tratando a parte geral de dolo, parece 
que o momento para definil-o seria ahi . 

Quanto á culpa, sabe s. Ex. que ha duas 
modalidades de culpa : a culpa contractual 
e aquiliana. A unica quo teria cabimento 
definir neste momento seria a contractual. 
Mas, co~o sabe S. Ex. que o conceito da 
culpa é uno, tendo a parte geral, ao tratar 
dos actos illicitos, dado a noção, embora li
geira, da culpa aquiliana, a lacuna não é tão 
grande. 

Quanto a.o caso fortuito, parece-me ex
cusado definil-o, quando todos nós, rusticos e 
juristas, sabemos o que se entende por caso 
fortuito. 

A ultima observação, que me occorre a 
respeito das benevolas considerações apre
sentadas pelo Sr. Dr. Amaro Cavalcanti con
cerne á tracliçâ'o. 

Sr . Presidente, o projecto, na parte das 
obrigações, quando se refere á tradição. 
quer apresentai-a como a execuçã() natural 
das obrigações de dar; é o ponto e o mo
mento, no qnal se consuma e termina a obri
gação de dar. 

Esta tradição tem assim um conceito mais 
largo, mais amplo, do que a tradição, ou 
modo de transferir o domínio, tanto assim 
que, em muitos carns, se opéra a tradição, 
por effeito da obrigação, não para crear do
mínio, mas para que uma das partes seja 
immittida no simples uso da cousa. 

Vê, portanto, a CommiEsão (j_ue o termo -
tradiçiio - tem aqui uma significação mais 
larga, o que bem se prova observando que 
no proprio Codigo Civil Francez, onde este 
assumpto das obrigações de dar é tratado 
muito semelhantemente, rn faz referencia 
á tradição (livraison) e sabe S. Ex., como 
sabe toda a·commisEão, que ,t tradição não 
é, no direito francez, um modo de trans
mittir o domínio. :Mas, .si, em consequencia 
de uina obrigação de dar, houver a entrega 
de um objecto movei, desde o momento em 
que houve a deslocação de um para outro 
patrimonio, de uma para outra posse, con
juntamen le com a execução da obrigação 
d.eu-se a translação do dommio. Para se 
e.tfectuar, porém, a translação· do domínio do 
immovel, acha o projecto que é indispen~ 
savel a inscl'ipção do titulo e esta inscripção 
se apresenta, no systema do projecto, como 
a tradição solemne. Si a palavra - tradição 
- neste capitulo das obrigações de dar tem 
uma accepçâo mais lata do que nos casos em 
que é empregada como modo de transmittir 
o domínio; si a inscripção do titulo' transla
tivo do dominio immovel é uma tradição so• 
lemne, não ha nem antinomia, nem obscuri
dade na doutrina do projecto. 

o Srt. AllfARO CAVALCANTI dá um aparte. 
o füt. CLOVIS BEVIJ,AQUA - V. Ex. está 

affirmando o que me parece que não é intei
ramente exacto. 
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Acabo de reconhecer, Sr. Presidente, que 
assim como ha clialectos na língua, ha mo
dalidades na applicação do direito em di
versas circumscripções de nosso paiz. 

Conheço lá para o norte a applicação da 
lei assim, isto é, que só se effectua a trans
lação do immovel depois da transcripção e 
vejo que aqui se entende de modo diverso. 

o SR. AMARO CA YALCANTI dá outro aparte. 
o SR. CLOYIS BEVILAQUA - Acho que isto 

deve ficar para o momento em que se tratar 
do direito das cousas. 

o SR. AMARO CA y ALCANTI - Bem ; I{t in
cluiremos esta disposição. 

o SR; CLOYIS Br,VILAQUA - o Dr. Torres 
Neto apoiou S. Ex. neste ponto e affirrnou 
que o projecto, acostando-se muito, · nesta 
parte, a Teixeira de Freitas, exímio jurista, 
por quem a mioha admiração dia a dia 
cresce (apoiados), consolidando-se tanto mais 
com elle fui familiarizando, delle se distan
ciou nesta particularidade da exigencia da. 
inscripção para cbmplemento da transfe
rencia do domínio immovel. 

Não havia desdouro no Projecto em acos
ta1•-se a Teixeira de Freitas. Neste ponto to
mei-o por guia e disse claramente na exposi
ção de motivos, com que apresentei o Pro
jecto, que não tioha feito mais do que apro
veitar o material existente para obter .al
guma cousa qué merecesse a approvação dos 
doutos. . 

O SR, AMARO CAVALCANTI- Não, V. Ex. 
construiu um monumento. Ninguem tem 
mais o sentimento do valor do seu trabalho 
do que eu. . 

o SR, CLOVIS BEVILAQUA- Agradeci.Jo. 
Mas observo que neste ponto Teixeira de 

Freitas pouco differe dos Codigos anteriores, 
porque em obrigações não ha nada a crear
i;e desde os ror.nanos ; e quem quizer fazer o 
confrouto entre o Codigo Civil Francez e Es
boço de Teixeira de Freitas, verá quanto um 
se approxirr.a do outro. 
. Eis aqui um trecho de T€ixeira de Freitas, 
em que se vê que, ainda neste ponto, em que 
sou censurado pelo Sr. Dr. Torres Neto, 
sigo os pegadas do mestre. 

Havia dito o Sr. Dr. Torres Neto que as 
censuras que fazia ao Projecto nesta parte 
não attingiam do Esboço, porque o Projecto 
não tinha sabido seguir a rota traçada pelo 
Esboço. 

Ora, Sr. Presidente, lê-se no art. 3.734 do 
Esboço o seguinte : «Os direitos reaes sobre 
cousas moveis, transmittidos e constilitidos por 
actos entre vivos, adquirem-se _unic-,mente 
pela trcul·içCío. 

:fo art. 3. 735 vê-se o seguinte 
« Os dii·eitos reaes sobre immoveis, trans

mittidos e constituídos por actos enlrr;1 vi·vos, 
adquirem-se unicamente pela transcripção, no 

Registro conservatorio, dos respectivos in• 
strumentos pitblicos. 

o SR, AMARO CAVALCANTI - Mais isto era 
direi to a constituir. 

o SR, OLIVEIRA FIGUEIREDO - E agora 
não é? 

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Vê V. Ex., 
Sr. Presidente, que,si censura merece o Pro
jecto neste ponto, censura merece o Esboço 
da mes_ma fórma. (Apartes.) Citei para me 
a broquelar com o Esboço contra a critica do 
Sr. Dr. Torres Neto, a quem parece ter es- _ 
capar.lo passagem tão característica de escri, 
ptor que tão a miudo cita. 

o SR. TORRES NETO- Faz-me o favor de 
dizer quaes são os artigos 1 

0 SR, Cr.ov1s BEVILAQUA - São os de 
ns. 3.734 e 3.735. Lamento não ter trazido 
a obra para evitar duvidas, mal:l posso asse
verar que transcrevi litteralmente, e, si na 
casa existe ~ livro, é facil verificar. 

o SR. A:r.1AR0 CAVALCANTI dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ant~s de pas

sar a me occupar das outras criticas, ainda 
faço uma observação ao illustrado Sr. Dr. 
Amaro, relativamente ao art. l .l 16. 

Diz o Projecto neste artigo : « Si aq_uel-le 
que, incleviclainente, recebeu um immovel, o 
tiver alienado, clevei·d assisti·r o pt·oprietario 
na rectificaçtTo do regisfro, nos termos do ,ir
tigo 1.005. 

S3ja-me permittido dar agora uma expli
cação a S. Ex., pois, na occasião opportuna 
inadvertidamente passei em silencio sobre 
esta passagem. Que aquelle que recebe in
devidamente alguma cousa deve restituil-a• 
é fóra de duvida, está accentuado no Pro
jecto; que aquelle que foi desapossado da 
cousa, porque o recepiente a alienou, tem 
direito a reivindicai-a, é tambem fóra de du
vida ; mas póde acontecer que a cousa seja 
immovel e esteja inscripta no registro pre
dial, indicando quem opropriatario e o Pro
jecto declara que, emquanto não for cancel
lada a inscripção, o proprietario continúa a 
ser consiuerado aquelle em favor de quem 
está inscripto o immovel. Era indispênsavel, 
portanto, a providencia do art. 1: 116, isto é, 
deixa .o Projecto ordenar que o recepiente 
auxiliasse, assistirne o verdadeiro proprieta
rio no restabelecimento do seu direito, que se 
tornaria duvL:loso em vista da inrnripção. 

Uma providencia simple~, transcri pta do 
Codigo alludido, mas que me pareceu de 
grande utilidade. Não póde ella ser sup
prida pela emenda de S. Ex., porque o que 
alli se dispõe é verdadeiro e acceitavel, po
rém dispensavel no sentido da restituição. 

o SR. A:i-,IARO CAVALCANTI- Sim, senhor; 
acho que nisto não ha duvida. O art. 1005 
diz o mesmo. Entendi agora o valor. 
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O SR, CLOvrs BEVILAQUA - As criticas do porém, querendo dar mais força, querendo 
Sr. Dr. Torres Neto, desculpe-me S. Ex. que abmnger campo mais vasto, para chegar até 
diga, parece1•am-me todas inteiramente des- os dominios da moral, disse : - fim itlicito e 
pidas de fuudamento. De todas as suas immoraZ. S. Ex. ainda quer mais; suppondo, 
observações, a que me pareceu de mais valor porém, que alarga o circulo, estreita-o, 
foi exactarnente essa, referente á tru.nscri- Ou essas palavrrs accrescentadas não teem 
pção, e creio que já esclareci sufücientemente significação ou servem para annullar a signi-
o espírito da Cornmissão a respeito. ficação das outras. 

Assim é que S. Ex. critica o Projecto por- E assim as outras observações feitas por 
que no art. 1022 usa das expressões -genero s. Ex. me parecem todas descabidas. Perdõe 
quantidade, em vez das expressões - especie a franqueza; V. Ex. foi tambem muito 
e quantidade. franco. 

Devo confessar que no Projecto primitivo o SR. ToRREs NETO - Tenha toda a fran
eu quiz introduzir esta innovação,mas ponde- queza; quando eu errar, dê-me sova. 
raram os membros da Commissão Revisora 
que não havia vantagem. o termo já era O SR. CLov1a BEVILAQUA - Direi algumas 
conhecido, já tinha um significado proprio palavras mais, e terminarei, considerando as 
na sciencia. Para que virmos trazer talvez a observações apresentadas pelo Sr. conse-
d d t b - d d · lheiro Andrade Figueira. esor em,a per ur açao, mu ano ums1gni- s. Ex., depois de albo-umas considerações 
ficado que, lexicologicamente, não é verda-d · d. ·t .. d geraes, nas quaes defendeu, em alguns 

e1ro, mas qne em irei o Ja a quiriu foros pontos, o ProJ·ecto das criticas do illustrado 
de cidade 1 

A critica, pois, parece-me improcedente. Dr. Amaro, serviço que agradeço a S. Ex., 
o art. 1.037 do Projecto esttt concebido nos particularizou as suas observações em alguns 

termos seguintes : pontos. 
« Ainda que a obrigação tenha por objecto O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte. 

prestaç<To divisivel, nao pôde o credor ser abri- O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Como S. Ex, 
godo a recebei· nem o devedor ter a faculdade me chama a attenção para esse ponto, direi 
de pagar por partes, salvo si outi·,i cousa se simplesmente que o Projecto quiz deixar bem 
liouvei· estipulado, claro que nesta parte, agor~ em discussão, 

O Sr. D1•. Torres Neto diz que O :Projecto tratava exclusivamente das obrigações no 
quiz referir-se a um só credor e a um só de- sentido restricto da expreEeão e quiz dar a 
vedor, mas que a redacção póde dar logar a entender que, embora, em outro domínio do 
duvida. direito, os indivíduos pudessem achar-se em 

Não descubro duvida possível, visto como O posição semelhante á que assumem no do
Projecto diz positivamente que ha um credor minio dos direitos de credito, os seus di
e um devedor. reitos, as suas relações seriam regulados 

o SR . . TORRES NETO _ Nós comprehende- pelos princípios especiaes que porventura 
existam. 

mos, mas quem vae aprender o direito... Assim, entre vizinhos, surgem obrigações, 
O SR. CLOvis BEVILAQUA-O art. 1,041 in- surgem direitos, mas os direitos de vizinhança 

correu tambem na censura de S. Ex., que estão regulados no direito das causas. 
não quer que se diga que subsiste a divida Acha o Sr. conselheiro Figueira que seria 
fateira. Cornprehende-se uma divida indi- conveniente transpor o art. 1128 para o 
visível que deixa de ser inteira 1 começo da parte que trata dos direitos obri-

O art. 1.044 diz S. Ex.que tem uma pala- gacionaes. 
vra impropria de um Codigo, porque falla em Não haveria afinal inconveniente, nessa 
si1jeito. deslocação, como inconveniente não lia em 

Toda a Commissão sabe que as pessoas conservar o artigo onde está. 
que intervêm para constituição da obrigação Explicarei, todavia, o meu pensamento, e 
se denominam sujeitos na technica do direito. depois a Commissão procederá como lhe 
Como estranhar que no Codigo se consigne aprouver. 
uma, expressão teclrnica 1 Colloquei-o ahi porque entenui que só 

Ao art. l. I 19 quer S. Ex. que se accre- ' então o espirito haveria apprehentlido a tota
scente : com o fim de_ obter fim illicito, immo- lidada das relações que tinham de ser 1•egu-
1·at oi, prohibido por lei. )adas, só então comprehenderia o alcance da 

O Projecto havia. dito simplesmente fim il- disposição. 
licito e immoral. Volto agora a ccnsiderar, o mais ligeira-

Creio que já disse até demais, porque o fim mente que for possível, os artigos criticados 
illicito é justamente aqnelle que encontra um pelo Sr. censellleiro Andrade Figueira. 
obice nas disposições da lei. Podia o Pro- Com relação á subrogação, diz S. Ex. o 
jecto ter dito simplesmente - fim illicito ;- seguinte. (Lê). 
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Acho que este caso não está fóra das pre
scripções rio Codigo. 

Si o herdeiro, de que se trata, é, como no 
direito francez, um herdeiro beneficiario e, 
em rigor, para o Projecto, os herdeiros são 
todos beneficia.rios, esse herdeiro, pn.gando a 
divida, está na mesma posição do terceiro, 
po1•que não ha confusão dos patrimonios ; 
elle adquire por contn. sua e se apresenta 
para receber as dividas, como si herdeiro 
uão fosse. 

Mas, si é indispensavel fazer a declaração 
de que o herdeiro está contemplado lambem 
na hypothese dos art. 1134, façamos o ac
crescimo pedido. 

S. Ex. mandou que fossem eliminados os 
arts. 1137 e 1138. 

Chamo a attenç,ão da Commissão para este_ 
ponto. . 

No art. 1137 se declara que, seja a sub
rogação legal ou convencional, o subrogado 
não poderá exercer os direitos e acções do 
credor sinão até á somma que realmente 
desem·b0lsou para desobrigar o devedor. 

Mas, note a Commissão,- con1Jencional 
- não é toda e qualquer subrogação - por
qmrnto o art. 1135 havia dito que, na 
hypothese do numero primeiro do artigo 
antecedente, isto é, quando o credor recebe 
o pagamento de terceiro e lhe transmitte 
exp1•ossamente todos os seus direitos, a sub
rogação se submette ás regras da cesstío. . 

Por consequencia, não é a toda a subi>oga
ção que se refere o art. 1137: é simplesmente 
á subrogação legal e á convencional, quando 
um terceiro empresta a um devedor a im
porta.ncia necessaria para pagai· a divida. 

E' sómente a estes cf.ous casos que se re
fere a providencia do art. 1137. 

Este artigo consigna um dispositivo que é, 
por assim dizer, a parte nuclear, .substancial 
da subrogação, na qual subsistem conjuncta
men te dous elementos: o pagamento acom
panhado de uma, transferencia de credito, 
elo uma transferencia de garantias. 

Si o pagamento não foi total, total não 
deve ser a transferencia do credito. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Mas da 
leitura do artigo, pôde-se dar interpretação 
diversa. 

Assim, cu compro uma divida de 100$ por 
10~, subrogo-me nel!a e, si vou cobrar do 
•individuo 100$, elle poderá dizer-me: não, 
pelo art. 1137 do Codigo só pago os 10$000. 

O disposto neste artigo refere-se exclusi
vamente a um unico caso de subrogação 
convencia! e a todos os outros casos de 
su brogação legal. 

O caso unico da subrogação convencional, 
de que so occupa o art. 1137, é o de um 
terce:ro que empresta aó devoà.or a ·im
portancia necessaria para pagar a divida; 
com declaração de ficar subrogado em todos 
os direitos do credor originario. 

Digo - esta. não é a fórma commum da 
subrogação, é a fórma especial e rara ; a 
fórma commum appa1•ece quando o credor 
recebe pagamento de terceiros. 

Dizem os escriptores que isto provém de 
um antiquissimo costume na França, de 
uma convenção supplementar, nas hypo
tlleses previstas no Projecto, convenção sup
plementar a que se refere expressamente 
Pothier. 

De modo que o artigo do Codigo Civil 
Francez, que corresponde a este, não é mais 
do que um transumpto da doutrina consi
gnada em Pothier, que a foi colher em um 
antiquíssimo costume existente em seu paiz. 

Os arts. 1. 185 e seguintes occupam-se do 
compromisso. S. Ex. censurou-os, achando 
que continham ma teria processual. Eu ape
nas observo que o Projecto primitivo indicava. 
os lineamentos do instituto, deixando que o 
mais fosse completado por lei estadual ou 
não. 

Quanto ao art. 1.065, já o illustrado 
Dr. Oliveira Figueiredo havia declarado que 
não estava consignado em meu Projecto e que 
as censuras a elle feitas pela illustrada Rela
ção do Maranhão eram muito procedentes. 
De accordo. 

Ao art. 1.092 mandas. Ex. accrescentar: 
salvo o disposto em lei fiscal. Nada tenho a 
oppor. Manda redigir tambem de modo mais 
claro uma expressão do Projecto. Nada tenho 
tambem que oppor a essa. proposta. 

Está S. Ex, em desaccordo com os artigos 
I . 117 a 1 .119. Acha que o primeiro foi mal 
copiado do Codigo Civil Francez, mas ainda 
hoje reli esse Codigo e não encontrei o defeito 
apontado. A pretenclida cópia não é uma 
traducção litteral, mas contém o transumpto 
da idéa. 

E verifiquei pelos expositores a que re
corri que a doutrina ainda subsiste em 
França,advogada e defendida pelos mais con· 
spicuos commentadores do Codigo Civil Fra.n· 
OOL _ 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA -Mas, Sr. Pre
sidente, -neste ponto o Sr. conselheiro An
di-ade Figueira. não tem razão, porque não 
se trata ela subrogação conveur.ional com
mnm, a qual se submette+ aliás po1· deter
minação expressa de um artigo,aos preceitos 
da cessão. 

Não está, absolutamente, condemnado em 
toda-a linha, como a.ffirmou S. Ex. 

o SR. TEIXEIRA. DE SÁ dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - E'. ao contra

rio, uma questão de equidade. Trata-se de 
dous indivíduos de boa fé, um que se acredita 
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Sél' ou é realmente credor, e outro que é de
vedor ; porém por erro o devedor paga a 
quem não era o seu credor ; este recebe de 
boa fü. 

o SR. TElXEIRA DESA' dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - A hypothese é 

de boa r.;i; existindo ma fé, não ha que3tão. 
, Mas este individuo se despojou de todas as 

garantias ao receber o que lhe davam em 
pagdmento de seu credito, depois quer rece
ber, quer rehaver, porque deante delle appa
rece o solvente reclamando o que pagou inde
vidamente. Si o recepiente de boa fé tiver de 
entregar tudo quanto colheu, embora despo
jado cte suas garautias e de seus titulas, será 
afiual o unico prejudicado, o que não é de 
justiça. Já o direito romano; embora não de 
modo expresso e positivo, mas por deducção 
do principias, no Digesto, li v. 6°, tit. 12, lra
gment( s 17 e 19 sobre condições imlebitas, 
consignava a mesma doutrina. 

O fragmento 19 citado diz que aquelle que 
de boa t 1 rec0beu na hypotliern figurada não 
deve responder por mais do que recebeu. E' ·a, 
nossa hypotlíese. Limito-me a essas obser
vações, Sr. Presidente, porque não !ta tempo 
para,Jii1Js. (ilfuito bem). 

O Sr. Oliveira Fig;ueiredo 
- Sr. Pre~idente, obrig,ldo pelo dever de 
re!at01• do parecer que se discuto a occupar 
a attenção dos honr1J,dos membros da Com
missão e dos illustres assistentes, sejam as 
minhas primeiras palavras do pr·>fundo re. 
conhecimento ao nobre-autor do.Projccto pela 
benevolcncia com que se digt1ou tratar-me 
ti ao meu trab[IJ!to, dando-nos um valor que 
niio é mais do que pai lido r0flexo do p:randG 
merito de 8. Ex:. (Niio ap1iados.) ·· 

Julgar me-hia dispensado de adduzi.r novas 
considerações sobre a parte do Projecto sub
rnetti:la trgora ao nosso exame, depois das 
sagazes e . proficientes observações ltus illus
tres jurisconsultos que a criticaràm, e da 
brilhante defesa. que, a respeito, acaba de 
produzir seu úobre autor, com cujas opiniões 
me acho muito identificado, si não tivesse de 
obedec0r ao programma entre nós estabele
ddo de fallar por ultimo o relator do parecer. 
Eis-me, pois, na contingenci:l. de abus:tr de 
vosso precioso tempo. (Nao apoiados.) 

A pl'im~ira critica. off?rccida ao Pro.jec to, 
com o mm louvavel mtmto de aperfeiçoal-o 
proveiu do illustre Sr. Dr. Amaro Cavai'. 
ca.nte, que, no seu trabalho offerecido á me
ditnção do Instituto dos Advogados, já havia 
trazido gl'ande auxilio ao nosso estudo. 

Não _se ?irig_ir~m sua~ censuras propria
men"te as d1spos1ço.:is ~01!-s1gnadas no Projecto, 
as quaes em sua ma10ria mereceram o aco
lhimento de S. Ex. Encaminharam-se ellas 

com especiafülade, ao methodo adaptado para 
a exposição da materin, e ás lacunas que 
S. Ex. notou, como omissões prejudici/J,es às 
relaçõ0s juridicas, que o Codigo procura re
gular. 

Mas, quanto ao metliodo, S. Ex. abriu mão 
de rna censura, urna vez quo não apresentou 
emendas e em seu discurso reconheceu que o 
Projecto outra cousa não fez sinão acompa
nhar o systema adophdo na gene r·alidade dos 
outros Codigos, alguns dos quacs bem !.110-
dernos. 

A respeito das omissões, consistiram estas, 
no entender de S. Ex. , em não se ter men
cionado no Projecto : - as causas e o objecto 
das obrigações, os preceitos sobre condições 
e ·prazos suspensivo e resolutivo, as definições 
de dolo, culpa, c1so fortuito e de força m;iior 
e as regras relativas á interpretação. 

No tocante ás causas das obrigações, o que 
acaba d3 espender tão eruditamente o hon
rado Sr. Dr. Clovis Bevilaquajustifica cabal· 
mente o facto de não ter o Projecto Re oc
cupado dírectamente de enumeral-as. 

Nfio obstante, quero crer que ser-me-ha 
relevada a ousadia do aindi:. accrescentar- al
gumas olBervações, para j ustilicar o Projecto 
da pecha que lhe é attribuida. 

Na"a conheço eu ele mais confuso e de mais 
inuti 1, pelo lado da applic'l.ção, nos Codigos 
e na doutrina, do que semelhan te mater1a .. 

Começa a confusão pela distincção entre 
causas das obrigações e cansa cios con tractos. 

O Codigo Civil Francez, arts. 1131 a 1133, 
indfca como causas das obrigacões o que o 
Cocligo Italiano, arts. 1.119 a 1.122, chama 
propriamente cousas dos contractos, dando 
áquellos (art. 1097) outro sentido. , 

Assim, segundo o direito francez, as "ªusas 
das obrigações não são como no direito 
italiano - a lei, o contracto, o quasi con• 
tracto, o delicto e o quasi delicto. 

Bem vê a nobre Commissão a divergenoía 
nesse ponto e.;sencial, qual o de a8signalar 
as c:.1 miâs dn s obrigações. 

Des-Ie que o direito romano começou a ter 
certo deseuvol vi meu to, o espirita classi• 
ficador de seus jurisconsultos tratou de; pro
curar as origeos das obrigaçõJs, para, de 
a corJo com a natureza destas, subordinar 
cada especie á sua foute commum. 

A primeira classificação foi a de Gaio, 
que nas suas Instilut.1s divide em tres as 
causas das obrigações, a saber : contracto, 
delicto e alguma circumstancia., de que deriva 
poe direito a ollrig·ação « proprio qiwdam 
jure ex variis causarimi figuris ». 

Maé', parecendo · ainda vaga essa c!assi
ficação, a das Institutas de Justiniano pro
curou precisai-a, e assim, as causas das 
obrigações por ella passam a ser : o con-
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ctrato, o quasi contracto, o delicto e o quasi 
delicto. 

Mas, proximamente, tae~ causas receberam 
nova classificação : o contracto, o acto 
illicito o a declaração unilateral da vontade; 
e é a esta; que se subordina o Projecto. 

A doutrina, porém, tem encarc1do o as
sumpto sob outro aspecto. 

E, consoante a este, alguns juristas con
sideram a causa como motivo determinante 
da obrigação. · 

Para outros, não póde ser a mesma cousa, 
visto como razão intima da vontade do 
contrahente escapa ao direito. não fica 
sujeita á investigação deste, que ~ó tem de se 
occupar do - para que - da obrigação e não 
<lo porque clella. 

Já para alguns oulros, a causa e o objecto 
da obrigação são uma e a mesma cousa, pois 
conhecido este, está aquella verificada. 

Escola differente não admitte identidade 
entre causa e objecto e assim exemplica: si 
vendo minha casa, a causa desse contracto 
é a alienação e o objecto o predio vendido. 

Sustentam notaveisj urisoonsultos francezes 
que o que p,1ra um dos con trahentes é a 
causa, para o outro é o objecto da obrigação. 

Vej3mos, porém, o que os Codigos consi
gnam como causas das obrigações: O Codigo 
Civil Francez, por exemplo, nos seus alludidos 
arts. 1.131 a 1.133, enumera tres causas -
lª, não produz effdto a obrigação sem causa, 
ou com caus:t illicita ; 2', a convenção vale 
uint.la que a causa não seja expressa ; e 3a a 
causa é illicita quando prohibida pela lei, 
ou contraria aos bons costumes, ou á ordem 
publica. O Codigo Italiano, em seu art. 1.121, 
accrescenta a estas mais uma causa, qual 
a de presumir-se esta em todos os contractos 
até prova em contrario. 

São iguaes os preceitos de muitos úutros Co
digos, que se resolveram a mencionar as causa 
das obrigações entre os seus dispositivos. 

OrB, quem reflectir sobre estes preceitos, 
ha dd reconhecer que elles nada mais 
conteem do que regras relativas á nullidade 
das obrigaçõ~s. E o nosso Projecto attende 
a ellas, ora quando se occupa dos actos ju
ridicos, arts. 97 e 98, ora ao tratar das mo
dalidades das obrigações, art. 136, ou das 
nullidades destas, art. 166 ; apenas evita 
dará ma.teria um fórma doutrinal. 

O objecto do contracto, ou o conteúdo, 
como denomina o Codigo Allemão, está em 
iden ticas condições. 

Vemos que o Codigo Civil Francez, ao 
dispor sobre - o objecto das obrigações -
arts. I.120 a 1.130,nada resolve que não se 
ache positivamente resolvido no Projecto. 

E não passe desapercebido que nesses cinco 
artigos, elle ora emprega a palavra -
contracto, ora convenção e ora obrigação-, 

Vol, V 

servido-se por esta fórma de uma ·synonymia, 
que, com applicação a outros dispositivos do 
Projecto, tem sido assás criticada, como 
defeito da redacção em lei. 

A terceira censura, com referencia a omis
sões, é.a lacuna no Projecto de regras de in
terpretação das obrigações. 

Não preciso refutai-a, porque não só já 
expuz desenvolvida.mente em meu parecar o 
que penso sobre essa pretendida 011issão, 
como tambem o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti 
dispensou-se de apresentar nesta discussão 
os aLlditivos que recommendou na bem 
elaborada critica por elle apresentada ao 
Instituto dos Advogados. 

Sou, porém, forçadJ a dizer ainda alguma. 
cousa em defesa do meu parecer, porque o 
Sr. conselheiro Andrade Figueira, concor
dando aliás com a conclmão delle no sentido 
de não serem as regras de interpretação in
cluidas no Projecto, declarou, entretanto, que 
não achava plausíveis os fundamentos que 
para isso apresentei. . · 

Interpellado por mim sobre os motivos que 
o levaram a não acceitar taes regras como 
dispositivos de um Codigo, S. Ex. explicou 
que sua repulsa procedia. de consideral-as 
unicamente ma teria de doutrina. 

Folguei, Sr. Presidente, com esta opinião, 
porque foi ella justamente a que sustentei no 
meu parecer, sem duvida com deducções in
feriores ás de S. Ex., mas cvm igual propo
sito. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Dá um aparte. 
o SR. ÜLlVElRA FIGUEIREDO - Com effeito, 

as razões que actuaram sobre o espirito do 
Sr. conselheiro Andrade Figueira, para não 
acceitar as regras de interpretação das obri
gações como parte componente de um Codigo, 
foram as mesmas quo pesaram no meu. · 

Eis o que expuz no final ,lo meu parecer: 
« As regras teem grande valor ; elbs 

são como a crystallisação da experiencia 
de longos annos na investigação <los fa. 
ctos juridicos pela alta mentalidade de 
espiritos superiores. 

Servem, devem rnrvir muito ao ma
gistrado como conselho dos sabios ; mas 
não podem ter para este o caracte1• im
perativo, e desde que o não tenham, ficam 
mm Jogar no Codigo, cujas disposições 
não pot.lem, em circumstancia alguma, 
perder seu caracter coercitivo.» 

O Sr , Dr. Amaro Cavalcanti, que lembrou 
a conveniencia da inclusão dessas regras no 
Projecto, propoz os correspondentes artigos 
additivos, entre os quaes, por exemplo, en
contro este: 

« Por mais genericas que sejam as ex
pressões empregadas, devem ser enten- · 

46 -
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<lidas conforme a intenção e o fim mani
festado pelos contrahentes; ao sentido ge
ral e proprio das expressões so deve, no 
caso de duvida, preferir o sentido que 
têm no logar onde foi estipulada a obri
gação, ou ainda aquelle que os contra-

. bentas lhe dão na sua linguagem par
ticular.» 

os julgados dos tribunaes, sem a preoc
cupação da identidade dos casos, entendi que 
o nosso Codigo não podia deixar de ser expli
cito no modo de definir algumas expressões e 
de regular certos institutos, afim de que ti
vessem a conveniente applicaçã.o . 

Penso, porém, que isto deve ser feito sem . 
prejudicar o methodo do Projecto e sem al
terar a sua esthetica. l\ifas, pondero eu, supponhamos que em uma 

convenção as partes, por um requinte de pu- Foi esta a opinião que emitti no meu pa-
. ti d - d ll recer, inclinando-me a que fossem definidas 

rismo ou porque coo assemª re acçao e ª as palavras - dolo, culpa, força maior e caso 
a quem quizesse observar os preceitos do es- fortuito, e mais desenvolvidos os preceitos 
tylo, as palavras foram empregadas no seu 
sentido vernaculo e não no commum da loca- sobre condições a prazos. · 
lidade ou do uso dos contrahentes; deveria o Mas, tambem, opinei que a definição do 

d d b d" dolo só tinha cabimento na Parte Geral, 
juiz, convenci O isso, applicar ª so re Ita quando o Proiecto trata desse vicio do con-
regra de interpretação 1 ~ 

o juiz ha de tomar as palavras no seu sen- sentimento, e que os effeitos das condições. e 
tido popular, quando estiver convencido de prazos suspensivo e resolutivo deviam ser 

t.d regulados na mesma Parte Geral, quando 
que ellas foram empregadas no sen 1 0 ge- dispõe sobre a modalidade das obrigações, 
nuino da lingua 1 (Muito bem.) 

E' por ponderações desta ordem que eu en- porque é nesse capitulo que o Projecto se oc-
tendo dever ser dada á consci,mcia e respon- cupa de tal mataria. 

d d d · · 1 b d d · O parecer, uma vez apresenfado, pertence 
sabili a e O JUIZ Pena li er ª e na rnter- á Commissão; apezar de sua insignificancia 
pretação dos contractos, sem que, entretanto, (nao apoiados), elle devia ter sido lido e estu
elle despreze a lição doss abios para guia dado. 
conveniente de sua decisão. 

Nem, Sr. Presidente, apresentei opinião O SR. SÁ FREIRE- As suas opiniões são 
singular ou nova; encontrei-a sanccionada sempre muito valiosas. (Apoiados.) 
por innumeras decisões da Côrte de Cassação O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sou reco
em França, cujo Codigo Civil contempla entre nhecido á benevolencia de V. Ex. Como ia 
os seus artigos as regras de interpl'etação. expondo, quando foi discutida a Parte Geral, 

Aquelle tribunal constantemente tem jul- nos capítulos que indiquei no meu parecer, o 
gado que não é caso de nullidade a inobser- nobre relator dos ditos capítulos não se pro
vancia dessas regras pelo juiz, o qual não nunciou sobre a conveniencia do que lembrei. 
póde ficar adstricto a alias. Por meu turno, deixei de apresentar 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Servem para emendas que consignassem as medidas por 
guiar O criterio do juiz. mim recommendadas, porque fel-o com muito 

maior competencia o illustrado Sr. Dr. o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Então não Torres Neto. 
são proprias de um Codigo, que só deve con- Por occa1iião da respectiva votação, essas 
ter textos prescriptivos ou prohibitivos. emendas não foram approvadas. 

O SR. AMARO CA. v ALCANTI -' O Codigo tem Perguntarei á honrada. Commissão: ainda 
muitas disposições que teem por fim guiar. agora póde-se approvar mataria ideutica á 

o SR. OLIVEIRA FrouEIREDO _ 0 Sr. Dr. das emendas não approvadas, sem offensa ao 
Amaro Cavalcanti encontra ainda outras vencido 7 

· · t 1 · . Pergunto, ainda : pó::le ser reno-rada a 
duas omissões no ProJec o: uma reativa a apresentação da materia J.á repellida, quo.u
definição do dolo, culpa, caso fortuito e de 
força maior, e a outra a respeito tambem da do apenas se trata de examinar a redacção 
definição e mais da regulamentação. das con- do que se venceu no seio da Commissão 1 

d t (Pausa.) • 
dições e os prazos suspensivo e resolu ivo. Parece-me que não; e, si assim é, não teem 

Sr. Presidente, inclino-me ao systema ad- cabimento as emendas do Sr. Dr. Amaro Ca
optado pelo Sr. Dr . Clovis Bevilaqua. Penso valcanti na parte do Projecto que estamos 
que o Projecto contém quanto é necessario discutindo. 
para sua fiel execução. 

Mas., por outro lado, comprehendendo as O SR. AMARO CAVALCANTI - Estou con-
falhas da educação jurídica no nosso meio so- vencido de que é uma grave omissão. 
cial, que levaram no tempo dos A visos do Go- O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Não vou 
verno, contendo doutrina, juizes e advogados tão longo como V. Ex. Em todo o caso, a 
a se submetterem a elles de bom grado, como culpa da omissão não rocae sobre mim ; ex
ainda hoje os levam a seguir promptamente_ ponho fielmente o que tem occorrido, 
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Como é que na Parte Especial se ba de 
definir o dolo, quando delle já se occupou o 
Projecto para assignalar-lhe o e:ffeito princi
pal na Parte Geral ? 

Todos estes aEsumptos - dolo, condição a 
prazo já foram attendidos na. Parte Geral. 

o SR. AMARO CA V ALCANTI dá outro 
aparte. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sr. Presi
dente, o Projecto dispõe no art. 138 : ·« Si a 
efflcacia de um acto jurídico depender de 
condição suspensiva, emquanto esta não se 
cumprir, não se tem adquirido o direito que 
o acto visa estabelecer. Si depender de con
dição resolutiva, o direito tem-se por adqui
rido para poder ser exercido desde logo ». 

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti entende que 
esta disposição não basta para a apreciação 
de todas as consequencias jurídicas das duas 
condições. Entretanto, não v~,io que em al
guns outro3 codigos se tenha dado maior 
desenvolvimento á materia. 

Para as condições e para os prazos, os me
lhores Codigos não admittem e:ffeitos distin
ctos. Occorre-me citar o Codigo Civil Portu
guez, que no seu art. 678 limita-se a dispor 
o seguinte : « Si o contracto ficou dependen
te de algullia condição de facto ou de tempo, 
verificada a condição, considera-rn o contracto 
perfeito desde a sua celebração ». O mesmo 
dispõe relativamente á condição a prazo re
solutivo no art. 680. 
· São perfeitamente equiparados os prazos ás 
condições quanto aos seus efl'eitos, arcbitecta
do tudo em dom, pequenos dispositivos, que 
não adeantam mais sobre o assumpto do que 
faz o Projecto. 

o SR. AMARO CAYALCANTI - Eu pediria a 
. V. Ex. que lesse todos os Códigos, á sua von 
tade:. o Argentino, o Hespanhol, o Francez e 
o do U_ruguay. Em todos estes V. Ex. en-
contra clausulas espeoiaes. · 
· O Sn. . OLIVEIRA Frnrnmumo-Não o nego, 
encontram-se taes regras nos Codigos que se. 
entregaram à exposição doutrinaria, mas não 
se encontram nos mais recentes, como o que 
acabei de mencionar. 

Qu~ distíncções estabelece o Codigo Alle
mão entre condições e prazo? Nenhuma. Seu 
art. 153 dispõe o seguinte : · 

« Si para o efl'eito de um acto jurídico se 
conveiu em um termo-inicial ou final, devem
se applicar ao primeiro caso as disposições 
r elativas á condição suspensiva, e ao segundo 
as relativas á condição resolutiva, constantes 
dos arts. 158, 160 e 161. » 

Além de igualar os preceitos que vigoram 
para a condição aos do prazo, deixa hem ver 
o art. 163 que tudo quanto se dispoz sobre as 
duas especies de condição esta consignado nos 

-tres u nicos e pequenos arts. 15$, 160 e lô l. 

Expondo por esta fórma o meu modo de 
pensar, aguardo o que r esolver a nobre Com
missão. 

o SR. P RESIDENTE (dirigindo-se ao s,·. 
Amaro Ca'IJalca.nti) - Peço a V. Ex. o espe
cial obsequio de trazer as suas emendas sobre 
o ·assumpto ; porque, na occasião de se pro
ceder á votação da redacção da Parte Geral, 
consultarei á Commissão sobr e si permitte ou 
não o accrescimo a que V . Ex:. se tem re
ferido. 

o SR. AlYIARO CA V ALCANTI - Agradeço 
muito a V. Ex. essa gentileza. 

O SR . OLIVEIRA FrGUEIREDo - Todas as 
censuras, feitas p0Jos mustres criticas do 
Projecto, foram, a meu ver, cabalmente ,re
s pondidas pelo nobre autor deste.Elle, porem, 
olvidou-se ele tomar em consideração a emen
da apresentada pelo Sr. Dr. Amaro Caval
canti ao art. l .033 : « Si a escolha for do de
vedor, este poderá solver a obrigação, o:ffe
recendo o preço da cousa que pereceu ou_se 
tornou impossível, em vez de dar a subsrn-
tente. » -

o SR. AlYIARO CAVALCANTI - Isto é um 
beneficio que estabeleci para o devedor, mas, 
si se entender, que o Codigo não deve con
tel-o . • . 

o SR . OLIVlsIRA FIGUEIREDO - No meu 
parecer, examinando esta emenda, ponderei 
que ella alterava profundamente as regr'l.s 
do direito e ia de encontro ás disposições de 
todos os outros Codigos, segundo os quaes, 
desde que ba condição alternativa e uma _das 
prestações n.ão póde ser satisfeita, a obriga
ção se concentra na que resta, ficando o de
vedor adstricto em qualquer circumstancia a 
entregar a subsistente ao credor. S . Ex., 
porém, entende que, si a escolha da presta
ção compete ao d(lvedor e desappareceu sem 
sua culpa uma dellas, o devedor, em vez de 
ficar obrigado a entregar a restante, póde 
cumprir a obrigação, entregando o preço da 
desa pparecida. 

Não me parece que S . Ex. acompanhe o 
direito com esta sua opinião. S. Ex. citou 
textos do direito romano para fundamental-a; 
peço permissão a S. Ex:. pt1ra oppôr lhe Sa
vigny, Obrigações, § 38, onde doutrina : 
· « Si , pois, a obrigação diz r espeito a duas 
prestações alternativas, transforma-se em 
uma obrigação pura e simples, e a faculdade 
de escolher desapparece, sem distinguir-se a 
qual üos contrahentes isso pôde aproveitar. » 

E S;:1.vigny apoia sua opinião erri muitos 
textos do direito romano, entre os qu aes a lei 
128 L. 40, T. 9 (de verb. oblig. ) . Do mesmo 
mofo pensa outro notavel commentador do 
direito romano; r efiro-me a Maynz, T. 2' 
§ 276, nota )5. 
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o Sa. AMARO CAVALCANTI- Isso que está 
ahi tambem é tirado de Wan."\Vetter, que 
em obrigaçqes não conheço melhor. Depois 
V. Ex. esta fundando o seu argumento em 
um ponto de partida que não é o meu. Si a 
obrigação for pura, está subentendido que, 
desàpparecida uma cousa, fica a obrigação 
pura. V. Ex. sabe que a obrigação alterna
tiva póde ser de dous modos, deixa a esco
lha, ou ao credor, ou ao devedor. Supponha
mos o caso entre mim e um comprador. São 
dous cavallos que me proponho a vender, 
sendo um preto e outro castanho. 

Pergunta-me elle quanto quero e respon
do-lhe 200$ por qualquer dos dous. Elle diz
me que lhe mande levar um dos dous caval
los, á minlla escolha, mas a obrigação é al
ternativa. A' noute morre o cavallo preto, o 
castanho é de minha estimação e si a esco
lha foi minha, o direito romano dizia.: póJe 
mandar o que ficou vivo ou o preço do que 
morreu, porque a escolha era do devedor. 

Si fosse nesse caso com que V. Ex. argu-
menta, não teria razão. · 

o SR. ÜLIVKJRA FIGUEIREDO-Argumento 
com a autoridade de Savigny o de Mainz · O 
direito romano, no exemplo por S-. Ex. lem
brado, prescreveria - morrreu algum dos 
cavallos comprados, o devedor é obrigado a 
dar o que ficou vivo, porque o vinculo con
tractuál era o ela vonda de algum dos dous 
cavallos. No exemplo offerecido por S. Ex. 
o que se daria era, segundo sua solução, um 
rompimento do contracto de venda pela morte 
de um dos cavallos e restituição do preço, a 
menos que o vendedor não se torne co~pra
dor do cavallo vivo. 

o Su.. A:ilIA RO CA VALCANTI - V. Ex. olhe 
a razão do autor. (Lê). 

o Sa. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas at
tenda V. Ex. ao que diz Savigny, a facul
dade desnpparccc sem se distinguir a qual 
das partes favorece a circumstancia. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - ~ão 'é a pri
meira vez em que dous jurishs não se en
tendem sobre o mesmo texto (Ha outi-os 
apartes). 

o SR. AMARO CAVALCANT[ - Aqni está a 
bypothese no proprio texto. Savigny e 
outros citam cs textos, que lhes agradam. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas, pos
tos de parie os juristas, com o unico auxilio 
das regras geraes sobre os effeitos das obri
gações não se póde deixar de concluir de 
modo contra.rio á emenda. (Apartes). 

Pelas razões ha pouuo expostas pelo nobre 
autor do Projecto, tambem não posso acom
panhar a censura commum dos Srs. Drs. 
Amaro Cavalcanti, Torres Netto, e conse
lheiro Andrade Figueira á imperfeição do 

art. J.013, por não comprchender a diversi
dade de tradição, visto não se referir á in• 
scripção, que, seguudo o Projecto, é iniis
pen,;avel para a tradição do immovel. 

Continuo a sustentar a opinião, que emitti 
no meu parecer, e é que no art. 1.013 a tra
dição é encarada na sua generalidade, com
prehendendo tanto a de moveis como a de 
immoveis, cada uma das quaes se e(fectuará 
pelas regras, que lhes são peculiares. 

E a proposito direi que a censura f8ita ao 
plano do Pr0jecto sobre a tradiçlio de immo
veis, exigindo p1ra a effectivida1e da mesma 
a inscripção, procede de afürro aos preceitos 
antigos. Sustenta-se que a inscripção não 
deve ~er exigida como formalidade essencial 
do contracto, porque este fica perfeito e 
acabado, desde que é la.vrado o respectivo 
instrumento. Mas porque fica assim perfeito 
e ac1bado 1 

Porque a lei actual o quer, deixando de 
prescrever outras formaliclades. 

Quando se trata de crear direito novo, o 
que se deve averiguar é si as novas dispo
sições convêm ou não, queN dizer, si a re· 
forma é util ou prejudicial. Verificada a 
conveniencia, não ha mais motivo para se 
preoccupar com o que o direito a reformar 
preceitua. Elle não póde influir sobre as 
disposições novas, desde que o legislador se 
convença que c3tas são mais uteis. 

Para os doutos preopinantes, sobretudo 
para o Sr. conselheiro Andrade Figueira, a 
innovação do PrC>jecto concernente a s •r 
formalidade essencial a inscripção da alienação 
do immovel para que a tradição se etrectue, 
é uma infracção grave ao principio jurídico 
de que o contracto fica perfeito e acabado 
pelo insh'umento, que constata. a vontade 
dos contraltenles e pela entrega material ou . 
symbolica da propriedade alienada. No rli
reito actual assim é ; mas eu não descubro 
inconveniente algum em que se passe a exi
gir, para o complemento da, tradição, a inscri
pção do respectivo titulo no registro. 

Diz-se, porém, que dada a entrega do im
movel, depois de assignada a escriptura de 
transmissão, a p 1sição do adquirente não 
póde ser de méro possuidor ; e que, si o tôr, 
como pretende o Projecto, as consequencias 
serão as mais desastrosas possíveis, sobre
tudo no caso da abertura posterior da sue
cessão do adquirente, visto como o immovel 
alienado não será. mais do alienante e ficará 
tambem ex:cluido do domínio do adquirPnte. 

Pergunta.rei eu : no regímen vigente 
deu-se, porvmtura., e.;sas cogitadas e graves 
·perturbações, quando a lei de 1855 tornou a 
escriptura publica formalidade essencial para 
os contractos de alienação do immoveis de 
preço excedente de 200$000 1 

A Ordenação apenas exigia, em caso ana-



_; 

CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 365 

logo, a escriptura para prova do contracto, 
e esta, segundo a regra. geral, podia · ser 
supprida por outros meios de prova, cx
cluida tão sómente a testemunhal. 

Veio a nova. lei, e ninguem se procura su
subtrahir a seus effeitos ; os que por igno
rancia o fizeram, ficaram sem celeuma su
jeitos ás consequencias juridicas de seu erro 
ou de sua imprevidencia. O adquirente, que 
não se tivesse munido de escriptura publica, 
ficaria na posição de um possuldor de boa fe, 
sem direilo de mais a mais á usucapião, pro
veniente de 10 ou 20 annos de posse pacifica , 
dependente de justo titulo. 

A inscripção tem, a meu vêr, a grande 
vantagem da publicidade, garantindo do 
modo mais completo possivel o direito dos 
con.traltentes e o de terceiros. 

Sempre entendi que nenhuma lei civil é 
boa, si não resguarda com igual cuidado 
C's;es dous interesses. 

Foi por isso que sempre me repugnou, 
como ainda me repugna, não obstante a pro
videncia da io scripção do titulo, a entrega 
byml)olica do movol emp::mllado ao credor 
pignora.ticio. 

Para essa especie de bens, a inEcripção que 
não se fixa pela situação do objecto, não of
fercce publicidade sufficiente para aviso a 
tercoiros. O registro do penhor cffeêtua-se 
na localidade · em que ello é contractado; e, 
como os moveis são de facil remoção, os obje
ctos empenhados poilem ser transportados 
para ponto muito distante daquelle em que 
o i:enhor ficou registrado, escapando de todo 
aos terceiros, que a respeito delles façam 
qualquer contracto, a noticia do onus, .que 
os grava,. 

Regis trado, por exemplo, um penllor em 
Manáls ou Ouyabá. de uma téla que seja de 
grande valor, removida a mesma para esta 
Capital, não poderá quem se disponl.ta a 
adquiril-a, ou sobre ella fazer qualquer outro 
negocio, ter meio seguro 110 verificar que se 
acha livre do onus do penhor, uma vez que 
este tenha sido celebrado com a clausula 
constituinte. 

A uoica segurança do penhor em ralação 
a terceiros é a efl'ectiva entrega do objecto 
empenhado á guarda do credor. 

Deixando esta digressão, continúo a insis
tir na grande vantagem de ser indispensavel 
para a tradição do immovel a inscripção do 
titulo de sua alienação. Só assim evitar
se-hã_o sorprezas. 
· Mas, porque a tradição exija. esta. formali
dade, nã,o se segue que o art. 1.013 do Pro
jecto seja falho por não mencionar a. inscri
pção quando trata daquella. Nesse artigo 
trata-se genericamente da tradição, sem que 
nelle fosse oportuno dispôr ~obre os moclos 
pelos quaes esta se opera, 

A respeito do art. 1.119, que nega o direito 
á repetição a quem deu alguma coisa para 
obter fim illicito ou immoml, não posso ac
ceitar a opinião externada pelo Sr. conse
lheiro Duarte de Azevedo, de que deve ser 
permittida a restituição desde que o paga.· 
mento for feito para satisfazer uma obl'i
gação expressamente proltibida por lei. Como 
fi1. ver no meu parecer, sustento ainda, que 
neste caso, trata-se de caEo analogo ao cum
primento de obrigação natural. E para de
monstrar que ainda nesta hypothese a resti
tuição não póde ter Jogar, isto é, que não ha 
pagamento indebito, argumentei do maior 
para o menor, com o exemplo do que se dá 
no pagamento feito para fim torpe. 

Si a.o torpe não é permittido repetir o que 
pagou a seu companheiro de torpeza no in-
tuito de alcançal-a, muito menos deve sei-o 
a quem satisfüz obrigação natural, apenas 
expressamente prohibida por lei. E, como 
este a.1•gumento viuha tão sómente para re
forç-0 de minha opinião, citei, de memoria, o 
texto do Digesto: in titrpitudine melior est 
possídenlis c.ondilio, indicando afüis o livro 
e o fragmento do Digesto de modo mui pre. 
ciso. (L. 12, § 5", de Cond. ob. turp. caus.) 

O Sr. conselheiro Andrade Figueira suppoz 
que eu propo3italmente, e de outro modo 
s. Ex. não se occuparia com isto, omitti no 
texto citado a palavra - pari, - alterando 
assim o sentido delle. Ora, Sr. presidente, 
eu não poderia ter feito tal suppressão por 
erro ou para torcer a bem da minha argu
mentação o texto (apoiados), porquanto, a 
indicação minuciosa da lei, que eu invocava, 
era sigoal evidente de que eu a conhecia e 
o seu se11tido, para o fim que eu tinha 'em 
vista, não se modificava pela. omissão da pa
lavra - pari. (Apoiados.) Expuz no meu 
parecer : « Nada ha abaixo da torpeza ; en
tretanto, por direito romano o torpe não 
podia repetir o que tinha pago por motivo 
da torpeza.» 

Repetir de quem i Não podia ser siuão 
de seu companheiro de torpeza, desde que o 
pagamento fora feito por motivo desta. O 
que houve para tt suppressão foi tão só
mente um lapso, meu 011 de cópia. Desejo 
que a nobre Commiss5.o se convença de que 
não pretendi illudil-a. 

o SR. SA' FáEmE-A Commissão toda faz 
justiça. a V. Ex. (Apoiados.) 

o SR. OLIVEIRA FÍGUEIRKDO - Sobre a 
subrogação tenho opinião um pouco diver
gente da do nobre autor do Projecto. 

No meu parecer não me referi a esse 
ponto, porque realmente o tempo foi escasso 
para atteuder a tant.1s matarias ; foi preciso 
atropellar um pouco o trabalho. · 
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Penso que o mesmo teria acontecido a 
todos os meus honrados collegas da Com
missão. 

VozEs-Não ha duvida. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Assim sendo, 
deixei alguma cousa para a discussão. 

Pela minha alludida divergencia., afasto-me 
tanto da opinião do illustre autor do Pro
jecto como da critica do Sr. conselheiro An
drade Figueira, a respeito do. disposto no 
art. 1.137, que reza : « Seja a subrogação 
legal ou convencional, o ;;ubrogado não po
derá exercer os direitos e acções do credor, 
sinão até á somma que realmente desem
bolsou para desobrigar o devedor.» 

o Sr. conselheiro Andrade Figueira, que 
não é sympathico a este dispositivo, ponderou 
que, quando muito, o acceitaria para a sub
rogação convencional, mas que para a legal 
o achava muito aspero. 

Pois eu penso justamente o contrario. 
(Apoiados.) 

Na subrogação legal dá-se um acto forçado, 
para o qual absolutamente não concorrem 
nem o credor, nem o devedor ; o ter0eiro 
vem, como verdadeiro intruso e em proveito 
proprio, pagar uma divida que não é .sua. 
E' justo, portanto, que só colha o proveito 
correspondente ao que despendeu. Como 
neste caso o credor e o devedor não teem voz 
activa para o pagamento, não é legitimo 
que fiquem de peor partido, vendo o subro
gado mais aquinhoado do que alies, pois dá-se 
que o credor recebe menos do que lhe cabia 
e o devedor teria de pagar ao subrogado 
mais do que este despendeu para chamar a 
si a divida. 

Na subrogação convencional não se dá a 
mesma cousa : ou é o credor qLte por seu 
livre arbítrio recebe o pagamento feito por 
terceiro, e, então, verifica-se uma. verda
deira cessão de credito com todos os effeitos 
desta, como reconhece o art. 1.135 do Pro
jecto; ou é o devedor que pede dinheiro 
emprestado para pagar a divida , e, então, 
si elle não quer pagar a esta terceiro mais 
do que delle recebeu, previna-se com um 
novo contracto. 

Não posso comprehender a differença entre 
ccssãoe subrogação convencional. ( Apoiados.) 

Parece-me de grande conveniencia elimi
nar do art. 1,137 a palavra «convencional», 
deixando ficar a «legal>>. 
. Não sei si o Sr. Dr. Clovis l3evilaqua ac
ceitou a explicação que em meu parecer dei 

sobre a especie de contradição que o S1•. Dr. 
Amaro Cavalcanti notou entre os arts. 1,164 
e 1.: 166, no tocante á renuncia da compen-
saçao, _ 

Eu entendi que o primeiro desses artigos 
prohibe a renuncia previa, e que o segundo 
permitte a renuncia depois da existencia das 
duas dividas, que se compensam. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte. 
o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Uma. vez que 

V. Ex. está de accôrdo com a explicação do 
meu parecer, nada mais tenho a dizer a tal 
respeito. 

O-Sr. Dr. Amaro Cavalcanli havia censu
rado o segundo período do art. 1.205, assim 
concebido: « Nos contractos bilateraes, re
sponde cada uma das partes por cu! pa>,. 

Pareceu a S. Ex. que não se providen
ciava ahi sobre o dólo. Mas S. Ex. já con
cordou commigo em que, respondendo ás 
partes por culpa, forçosa.mente respondem 
por dólo, que é mais grave. -

Quanto ao art. 1.210, entendo que deve ser 
supprirnido, porque está em contradicção 
com os arts. 1.013 e 1.017, que não admittem 
responsabilidade do devedor, quando não pro
cede de culpa do mesmo a inexecução da 
obrigação. 

São estas as observações que tinha a fazer 
em defeza do meu parecer. 

Peço á nobre Commissão e aos illustres 
jurisconsultos que me deram a honra de 
ouvir-me, milhares de desculpas por ter tão 
improficuamente abusado do seu precioso 
tempo. (Não apoiados; Muito bem ; muito 
bem.) · 

O Sr. Pres idente - Fica oocer
rada a discussão do rela.torio do Sr. Oliveira 
Figueiredo, que verá o prazo de que precisa 
para apresentar parecer sobre as emendas, 
Nomeio o sr. Luiz Domingues para acomp:1-
nhar a discussão do parecer do Sr. Tavares 
de Lyra, que se ausentou por motivo de força 
maior. 

A ordem do dia da reunião de amanhã é a 
seguinte: 

DisCL1ssão dos pareceres dos Srs. Tavares 
de Lyra e Teixeira de Sá sobre os arts. 1.228 
a 1.234 e de 1.325 a 1.481, respectivamente, 
ela Parte Especial do Projecto. 

Termina a reunião ás 5 horas e 45 min11tos 
da tarde. 

FIM DO QÚINTO VOLUME 
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