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CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Trabalhos da Commis.são e.speõial 

DISCUSSÃO DA l'ARTE ESPECIAL 

Arts. 1.228 a 1.324 e 1.325 a 1.481. 

36" REUNIÃO ORDINARIA EM 11 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

(Presidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A's 3 horas da tarde, começa a reunião, es
tando presentes os Srs. Seabra, F. Tolentino, 
Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos, 
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Frederico 
Borgos, Teixeira. de Sá, Araujo Góes, José 
Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, 
Alfredo Pinto, Azevedo Marques, Hermene
gildo de Moraes, Alencar Guimarães e Riva
davia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Srs. Ta
vares de Lyra, Camillo de Hollanda e Bene
dicto de Souza (3). 

Dos convidados pela Commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade Fi
gueira, M. F. Correia, Carlos Perdigão, 
Coelho Rodrigues, Joio de Sá, Solidonio 
Leite e Cunha Vasconcellos. · 

E' lida e posta em di.8cussão a. acta da 
reunião anterior. 

O Sr. Teixeira de Sã- Sr. Pre
sidente, o telegmpho transmittiu-nos a in
fausta noticia do fallécimento do nosso illus
tre representante no Congres3o Pan-Ameri
cano, Dr. José Hygino Duarte Pereira. 

O Estado de Pernarnbucó. perdeu nm dos 
seu3 mais conspicuos filhos e a Patria um 
dos brazileiros mais distinctos e eminentes, 
pelos serviços prestados na cadeira do mes
trtl, na de juiz e na de legislador. (Apoiados). 

Essa lamentavel perda, que commoveu toda 
a Nação pelo posto de alta respons:tbilidade 
em que se a.chava n·\quelle congresso o 
illustre bt·azileiro, não pôde deixar de re
flectir-se tambem no seio desta Commissão, 
que está em trabalhos .que recordam o grande 
merecimento d.i oxtincto, illustrado cultor 
das lettras juridícas. 

Por isso peço a V. Ex., Sr. Presidente, 
que submetta á approvação da Commissão 
um requerimento, para que se consigne 
na acta um voto de profundo pezar. (Muito 
bem.) 

O Sr. ·M. F. Oorreia-Creio, Sr. 
P1•esiúente, poder fallar em nome dos con
vidados desta Commissão, declarando em 
nome delles que nos assJciamos, com o maior 
pezar, á infausta noticia. 

O Sr. Coelho Rodrigues (pela 
ordem) diz que, apeza.r de incommodado, 
compareceu á reunião,principalmente com o 
intuito de associar-se ao voto de pezar que 
a Commissão teria de inserir na acta pelo 
fallecimento do jurisconsulto, Dr. José Hy
gino Duarte Pereira. 

O Sr .. Presidente-A Commíssão 
recebe com_ especial agrado esta declaração 
dos Srs. conviu.ados. -

O nosso collega Sr. Teixoil'a. de Sá propoz 
um voto de pezar pelo fallecimento do illus
tre Sr. Dr. Jo3é Hygino Duarte Pereira. 

Creio que interpreto os sentimentos da 
Commissão, reput,rndo approvada esta indi• 
cação. ( Apoiados geraes.) 

E' approvada a acta, 
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ORDEM DO DIA -

Discussão conjuncta dos pareceres dos Srs. 
Tavares de Lyra e Teixeira do Sá, sobre os 
arts. 1.228 a 1.324 e 1.325 a 1.481, resp:i
cUvamente, da parte especial do projecto. 

E' lida o posta em discussão com os pare
ceres a seguinte 

EMENDA 

Supprima-se no art. 1.342. e subsequente, 
o que se refere á revogação da doação por 
iugratidão do donatario.- M, P. Correia. 
Jt'. ToZentino. 

O Sr. M. F. Correia - Sr: Presi
dente, ca.usará,talvez, extranheza a doutrina 
que vou sustentai• contra o que estabelecem 
os codigos, e tanto o autor do projecto, como 
a Commissão revisora e o honrado relator. 
Acredito, porém, que a illustrada Commissão, 
c,:mvidando-nos a tomar parte nos seus tra
b:tlhos, quiz e:mctamente que cada um ex
puzessc o modo po1• que encara as disposições 
e.lo projecto de codigo, por mais singular que 
possa ser essa opinião. 

Refiro-me ao art. 1.342, que regula a re
vogação da doação por ingratidão do do
na.ta.rio. 

Devo dizer desde já que me acho de intei
ro accordo com o ill,istre relator, o Sr. Dr. 
Teixeira de Sá, quando julga proferi ,-eis as 
disposições do projecto primitivo sobre are
vogação da doação ás que se acham no pro
jocto revisto. 

S. Ex. combate, com todo o fundamento, 
a disposição preconizada pela Commissão 
Revisora quanto a ser revogada a doação 
pela superveniencia de filhos legítimos ou 
daquelles a quem competir Jegit'ma. 

Indico a suppressão do art. 1.342 e 
subsequentes no que se referem á revogação 
da doação por ingratidão do dona.ta.rio. 

Entendo que se deve proceder a respeito 
das doações inter vi'Dos, como s} pl'ocede em 
relação ás doações feitas por testamento. 

A' palavra. irrevogavei, que se encontra. 
no art. 894 do codigo civil feancez, tenho a 
intenção de dar toda a força, 

Diz esse artigo: 
«A doação entre vivos é o acto pelo 

qual o doador priva-se actualmente e 
irrevogavelmente da cousa doada a fa
vor do donata.rio que a acceita.» 

Esta principio, assim firmado, da irrevo
gabilidade da doação, é qual a doutrina 
que sigo. 

Cortamente ha que acautelar nas doa
çõeil dous interJsses: o do p1•oprio doador o 
o daqnelles quo tiverem dir()ito á sua he
raílça, 

Está. acautelada pelo projecto a hypotllesa 
do doador; porquanto o art. 1.336 declara 
que é nulla « a doação de todos os bens, 
sem reserva de uma parte ou de uma renda. 
su.ffi.ciente para a subsistencia do doador.» 

Quanto aos interessados na herança, o 
art. 1.337 diz tambem que é nulla a do_?-- . 
ção « na parte em que exceder a por!,'.ao 
.de que o doador poderia dispor por testa
mento, no momento da doação.» 

Tenho eu por accaso a irrtenção do negar 
á ingratidão o seu caracteristico de baixeza, 
de vilania i Não. 

Mas -profiro á. acção civil que o projecto 
estabelece a criminal, om tl'es das hypothe
ses em que é concedida a revogação por in
gratidão. 

Esses casos são: 
l", Se o dona.tario tentou cJritra a vida do 

doador. 
2•, Se commetteu contra elle offens:i. phy

sica. 
3°, Se o injuriou gravemente, ou o calum

niou. 
Trata-se, pois, de hypotheses sujeitas á lei 

penal; e, a meu vor, cump1:e, no codig_o cl'i
minal, est'lb3locer como c1rcamst3,nc1a. ag
gravante a de ser o crime contra o bemfei
tor; e declal'a.r ao mesmo tempo que da san
tença. criminal condemnatoria resultará a 
revogaçãq _ de . qualquer ~o:i.ção que ao cri
minoso haJa feito o bemfe1tor. 

Ha. ainda para a revogação outro Ca.$0, o 
de negar o donata1•io, que 03 ~oderia dar, 
alimentos ao doado .' d ,Ues necess1tad,>. 

Esta p wte, segundo o principio de inevo
gabilidade d11. doação que estou · defendenlo, 
deve ser incluidél. naquella em que se trata 
do alimentos, obrigando a concesião destes, 
no ca~o figm·a.do; e, como consequencia da 
culposa negação, a medida primitiva da re
vogação da doação. 

Não é muito o que proponho, nem abso
lutamente cont-t·ario ao que se acha no pro
jecto primitivo, que é o acceito pelo relator, 
com que estou de accm·do. 

E' este o ai·t. 1.827 do projecto do Dr. 
Bevilaqua: 

«Não estão sujeitas á revogação por 
ing1-a.tidão as doações exclusivamente 
remuner,ltorias, as onerad:is com eocar
gos, as que forem realizadas em satisf a
çi!o de um devei· moral, e os dotes.» 

Ora, se não são sujeitas á revogação as 
doações realizadas em satisfação de um dever 
moral, não S3 pólo considerar excessivo que 
igualmente não o seja.m as ro.mlt:intes seuão 
do um dever, do um ti3nti-mento moral, qual 
o da naturàl aifeição quo as determina. 
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Assim, pois, com as poucas palavras que 
acabo de proferir e ás quaes me limitarei, 
mesmo porque supponho não advogar sinão 
uma opinião singular , julgo ter dito o suffi
ciente, quando não para justificar, para ex
plicar a emenda que Ma submetto á illustra
da Commissão. (111uito bem.) 

E' um principio de direito internacional 
privado o objecto do art. 34, lettra b, ao 
passo que o artigo, de que se está t ratando, 
encerra um dispositivo novo, refere-se ao 
logar onde se reputa celebrado o contracto, 
ao contracto que é proposto em um logar, e 
acceito em outro. Não tem nada de com
·mum uma cousa com a outra. 

O Sr. Andrade Figueira (·) Deve ser eliminado. 
dirá breve e summariamente o. muito que Tanto pôde ser a lei do logar, como póde 
teria a expor sobre os 253 artigos em discus- ser em outro logar. São disposições uma de 
são, si lhe fosse permittfdo maior desenvols direito privado e outl'a de direito interna-
vimento. cional privado. 

Confessa que não leu toda a parte do pro- ó illustr0 relator acceitou tambem a dis-
jecto, ora em discussão, porém leu os pare- posição do art. 1.238, que faculb cob1•ar 
cere3 dos dignos relatores. indemnização de perdas e damuos resultan-

Assim, pois, vae fazer uma divisão natural tes do a1'rependimento nos contractos que 
-vao considerar os artigos do projecto, sobre exigirem instrumento publico para a sua 
o3 quaes os illustres relatores deram pare- existencia, assim como -acceitou tambem um 
cer, indicando as razões por que acceitavam artigo do projecto primitivo, sob n. 1.227; 
as emendas aos mesmos offerecidas, e ao em que se d;z que a sentença proferida so
mesmo tempo irá dando as 1·azões pelas bre a obrigação do cont-;'acto em formação 
quaes nã,o póde acceitar es3as emendas. surti·i'ia to.'.os os effeito3 que o contracto ce-

Porfanto, disconerá hoje a respeito dos · lebrado. · 
artigos a que S3 refe~iram, qu~ são exacta- A sentença proferida surte os mesmos ef• 
mente, deve presumll-o, os mais unportan- feitos que o contracto celebrado sobre im
tes da parte do Projecto em dis?p.ssão, r~- moveis e, porb,nto, tem togar a prenotação, 
servando-se pn,ra, em outra occasmo, depois isto é, dá-se effeito a um contracto de que o 
que tiver lido esta parte. do Projecto, fazer instrumento publico,faz parte como substan
C?nsiderações_ especi3:e3 s.9bre aquelles ar- ciaI sem o fostrumento publico pa1•a autori
t1go_s, ~om cuJa. doutrrna nao concorda. zar, no caso, a indemnização de perdas o 

Lumtado assnn o campo de suas observa- damnos e para autorizar, em outro caso, a 
ções por hoje, dirá que concorda com o p:i.- inscripção da sentença pn,ra os effeitos reaes. 
recer do illustre relator sobre o capitulo 1 º São idêas que se prendem ao mesmo prin
do titulo 4º, em dous po1!-to~: o primeiro é cipio; mas este principio é completamente 
sobre o art. 1.237, que dtspoe: falso, porque-diz o orador-estamos tra

« Reputa-se celebrado o contracto no 
logar em que foi proposto, salvo,quanto 
á smt execução, o disposto no art. 34, 
lettra b, do titulo preliminar, deste Co
digo». 

O illustre rel<1tor informa que, no projecto 
primitivo, estava apenas a pPimeira parte 
e accreacenta que a Commissão Revisora 
completou o artigo com a ultimêl. parte : 

« ..• salvo, quanto á sua execução, o 
disposto no art. 34, lettra b, do titulo 
preliminar deste Codigo ». 

Pen3a que a Commissão Revisora não 
completou cousa alguma, apenas encachou 
em um artigo outro que nada tinha com o 
dispositivo. 

O art. 34, lettra b, do titulo preliminar, 
trata da lei applicavel aos bens, aos con
tractos e manda que reja a lei do logar 
onde o contracto tem de ser executado. · 

tando de uma especie muito carfl.ctorizad,t 
em direito, são aqueltes contractos que não 
toem existencia sem o instrumento publico, 
aquelles contractos que, segundo a lingua
gem escolastica, a fórma dá oxistencia ,~ 
cousa. Ora, nesses contractos está craro que, 
não havendo instrumento, não ha o contra
cto; niaguem pódo pedir indemnização por 
um acto que não chegou a formar-se, nin
guem pôde peJü• a p:·enotação da sentença. 

Ha engano; mas vendo que no relatorio 
esse engano erêl. acceito, para quo não sejn, 
canonizado, não pôde deixar de oppor o.~ 
seus mais positivos embargos. 

O projecto não póde consignar umêl. con · 
tradicção dessas . 

O arrependimento das pa.1,tes e a ind.emni
zação por lucros e perdas, por esse arrepen
dimento, pôde ter logar; mas não nessa, es
pecie de contractos, em que a escriptura é 
da substêl.ncia dos contractos, em que as par
tes até ahi podem se arrepend0r, isto é, não 
contractar . 

Não se pó le negar o arrependimento, nem 
(·) Este discurso não foi revisto pelo querer prenotar uma cousa que não-existo. 

orador. A lei não admitte effeitos de contracto, para 
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cuja substancia exige o d.ocumento publico, 
como fórma. A indemnização refere-se a ou
tro caso, a contractos que teem outra for
mação. 

Outro artigo acceHo pelo illustre relator 
refere-se á reducção do p1·c1so na acção 1·edhi
bitoria, ele que trata o art. 1.256. 

Este artigo dist_ingue a prescripção da acção 
redhibitoria estabelecenJ.o que ·a acção deve 
ser proposta dentl-o dos seis mezes seguintes 
á tradição, si a cousa for irp.movel; ou d.en
tro de quinze dias, si foi• movul. 

Ao relator -pareceu que o artigo tinha res
tringido o praso do direito actual. Não é 
exacto. Ampliou até quanto aos immoveis, 
porque a Ordenação, que trata deste assum
pto, não faz dstincção quanto ao objecto, su
jeita a acção por vicios redhibitorios a um 
prazo commum de prescripção, que é de um 
mez, quando as partes estão presentes, e de 
dous mezes quando estiverem ausente3, ac
crescentando que sempre que as partes não 
estiverem presentes, aquella que quizer uzar 
da acção reJhibitoria fará o seu p:otesto ju
dicial para gosar l\os dous mezes. De maneira 
que o projecto darnlo seis mezes para o caso 
de te1• à acção redhibitoria por objecto um 
immovel, amplia o praso do direito actual e. 
restringindo a 15 dias, quando o objecto fôr 
mo.vel, restringe muito o direito actual. 

Achn. que o direito actual é preferível ao 
direito novo; entende que 15 dias é prazo 
muito restrieto e que sei;; mezes é demasiado 
largo para prescripção da acção redhibitoria, 
quanto a immoveis. 

Proporia que se restabelecesse a disposição 
actual, limitando a prescripção a dous mezes 
para ambas as especies de bens. 

Outra parte do projecto, que mereceu ap
. provação do illustre relator, é a que se ve

rifica no art. 1.279, que dispõe : 

«Os paes não podem comprar, nem 
mesmo em hasta publica, -por si ou por 
interposta pessoa, os bens do filho sob o 
patrio poder.» 

certo peso; porém, que não valia nada, por
que, no mesmo caso do pae de familia, está.. 
o tutor, o curaior, o administrador, e outras 
pessoas a quem se prohibe arrematar bens 
nestas condições. 

Primeiramente, lembrará a grande diffe
rença que ha entre as especies. 
-Asprobibições de que o art. 1.280 trata, 

sã<> objecto de lei antiga,, das Ordenações ; 
mas não com esta latitude de não poderem 
as pessoas ahi especificadas pos.mir por ti-
tulo algum. . 

As Ordenações p1•ohibiam; mas resalvavam 
as acquisições por titulo legitimo. 

Peohibiam, é verdade, que o tutor, cura
drr, mandatarios e outras pessoas adquiris
sem bens, em cuja guarda, administração e 
observação elles intervinham em r.,zão dJ 
officio, e o Codigo Criminal, hnto o ele 1830 
como o actual, e este, si não -lhe falha a me
moria, no art. 362, contemplou as especies, 
em relação aos tutores e cera.dores ·no to
cante aos bens dos menores, estabelecencl.:l 
penalidades, desde que elles entrem em 
qualquer especulação de lucro. 

Mas, para tudo isto ha uma razão juri
dica. 

Primeiro que tudo, são individuos out1·Js, 
que intervoem na administraç._'i.o destes bens, 
cuja aquisição lhes é prohibirla, represou- .,,, 
tam as pessoas dos menores, podem crear 
uma necess'dade para alienação dos bens e 
podem especular a respeito da sna aquisição . 

Dahi vinha. que a lei com razão prohibia a 
estas pessoas a aq uisiçã,o, como meio de evi-
tar manejos. . 

Mas, um pae não está nas mesmas condi
ções ; e, si estivesse, a sociedade, para, a 
qual fosse neces.,ario decretar uma lei tal, 
estal'la perdida. 

Um pae que inventasse dividas do seu 
filho, para compra:·, em praça, uma pro
priedade, pertencente ao pat:imonio da fa
milia, esse não mereceria o nome de pn.e, 
mas sim o de salteador. 

Este artigo foi criticado por uma das Fa
culdades Livres, desta Capital. 

UMA voz-Qual foi 1 

Uma sociedade, em ta.as condições, ser;a 
uma caverna de salteadores, onde a un '.ca 
lei seria a força e não 03 prece:tos moraes. 

O direito actual nunca fez semelhantes 
restricções ao patrio poder e nem ha para 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não se re· ellas razão alguma, sobretudo, imaginando-
corda. · se que é o pae ou a mãe, que está no ex-

Em todo o caso, uma dessas Faculdades ercicio do pat1•io pode,•, isto é, que não com
criticou a disposição, aliás muito sensata- metteram faltas, no exercicio dos seus po
mante, dizendo que não havia razãojuridica, deres patemaes, pelas quaes possam ser sus-
para impedir a um pae que ev,tasse sahh• pensos desse exercicio. 
do patrimonio da familia uma propriedade Por que razão se ha de impedir que o pai 
que, na partilha, tivesse to_cado ao flJho e ou a mãe, offerecendo preço igual ou maior, 
que se tivesse de vender por qualquer causa do que qualquer outro arrematante, em 
legal. hasta publica., venha salvar um effeito, 

O illustre relator da C.1mnús10 disse que, que pertence ao patrimonio da familia i 
om eífeito a ponderação não deixava. de ter . Não vê rolZii.o e ninguem se poderá acommo. 
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dar com esta. Iogica jurídica, que equi
para· o pai e seud sagrado., direitos aos tuto
res e curadjres, que recebem da lei ' a 
at'ribuição de administrar 03 bens ou a 
pessoa · doJ tutelados e curatelados e que 
podem invenhr meios para levar á praça 
bens dos menores, para fins inconfessa veis. · 
(Apoiados.) · 

Deve accrescentar mais que a lei an
tiga, nesta prohibição, nã•J encerra ét lati
tude que o projec&o estabelece. 

Assim, a ord,rnação é muito sábia, quan
do diz : « •.. salvo si vierem a adquirir por 
titulo legitimo» como é o de successão e 
tantos ,.mtros. 

Um outro artigo, com que o illustrado 
relator concordou é o seguinte: 

« Art. 1282. A disposição do a1·tigo 
precedente extende-se aos advogados e 
solicitadores, quanto aos bens e direitos 
que, até um anno al'\tes, tenham sido 
objecto de litigio, em que uns e outros 
intervieram por sua profissã1 ou em 
razão della. » 

o SR. AZEVEDO MARQUES-Não ha mzão 
de ser para esta disposição. 

o SR. ANDRADE. FIGUEIRA-Como vae tra
tar de umassumpto,que diz l'espeito á classe, 
a que pertence, deve começal' por fazer uma 
declaração que, para aquelles que o escutam, 
talvez passe por uma ingenuidade ; mas que 
não é menos verdadeira. 

·Não é da clas3e dos advogados que ajus
tam causas ; não tem lembrança de ter fir
mado conti•acto neste sentid::i ; tem tratado 
de milhares de causa1 e nunca fez contracto. 

No. exercício de sua p!'otis ião, só fez tres 
contractos, com direetorias d.e bancos, pwque 
ellas exigiam isto para submetter á appro
vação de suas assembléas geraes de accio
nistas. 

Algumas partes ou clientes foliam-lhe om 
contractos, pol'que do ot'dinario pensam que 
o advogado é esfolador (riso), mas o orador 
lhes responde : vocês pagarão o que pude
rem, e depois, a vossa causa pôde dar muito 
trabalho ou muito pouco e não é possivel 
contractar antecipadamente. 

O certo é que considera a sua banca de 
advogado, não um balcão de mercador; mas 
uma especie de tabernaculo do direito; toma 
muito ao sério as palavras de Ulpiano-nds, 
os juristas, somos sacerdotes do direito . 

A parte chega ; · pergunta, sobre e3te ou 
aquelle ponto de direit,o e o orador responJe 
o · que entendo e ella deixa o que pódJ. 
deixar. 

O orador como advogado, é obrigado a 
defender causas gratuitamente e metade da 
sua vidct. tem sido neste estylo, 

E' obrigado a prestar os soui serviços e 
portanto, é excusado estar a ajustar ~auJaS. 

Si ati partes o remuneram, bem ; si nao o 
remuneram, é a mesma cousa. 

Feita est3, observação, dirá que defmd i 
os direitos da classe contra as disposições do 
artigo que já leu. 

Si um climte quizesse vender ao oraLl.or 
um'.t propriedade, nada lho inhibiria d~ 
comprai-a ; nunca teve osta fortuna, mas s1 
um cliente lhe quize3se fazer doação de um 
predio, a titulo de remuner~ção, por t~r 
vencido uma çausa delle, nao so Julgaria 
inhibiuo de acceital- a. (Apoiados) . 

Não vê consideração do especie alguma,. 
nem moral nem jurídica, que o impe:J.L;s) 
do praticar estes actos. (Apoiados) 

Que influencia pôde ter um advogado so
bl'e um cliente cuj:t causa já está finda ! E' 
o caso de quo trata o artige. 

E' uma restricção de dil'oitos, p'l.ra a q113-l 
não ha razão de espJcie alguma,não ha razao 
jurídica, e, desde que não ha rc1zão jul'idica, 
é prJciso eliminar a Postricção. 

Um outro artigo, que tambem o_ illus~re 
relator acceitou, mas o orador nao pode 
acceitar, é o de n. 1.286, que dispõe: 

«Não podem compra1' nem vender reci
procamente os conjugas, excepto achan
do-se judicialmente separa:ios d.e pessoas 
e bens. 

Para()'ra'pho unico. Não será comtudo 
havido como venda prohibida entre ca
llados a cessão ou daçãJ em pag.1mento 
feita pelo conjuga devedor ou outro con
juga por divida anterior ao casamento.» 

Sente muito não poder concorda-r com o 
illusti·e relator. Julga que o artigo é inutil 
e deve ser supprimido: pl'imeiro porque diz 
ahi sobro todos os contractos. O vinculo 
e,tabeloce a sociedade conjug d cntee o n1a
rido e a mulher, logo elles não podem faz H' 
contracto de especie alguma. 

O contracto, cJmo define o direito roma
no, é o assJntimento sobre o mesmo ponto 
do duas ou mais vontades. Ora, sendo neces
saria para o contracto a concurrencia de . 
duas von \ades e não havendo, na sociedad.\ 
conjugal, sinão uma, não póde haver con
tracto entre marido e mulh0r. 

E' o nosso direito, - diz o orador. Por
tanto, não accaita o artigo, porque restringa. 
Só depois de dissolvida a sociedade conju
gal, is \o se poderá verificar. 

Esta é a razão juridica porque as legisla
ções são severas om exigir que o contrar.to 
nupcial seja. feito antes do casamento, ·isto é, 
quando pódem contractar, e não possam ser 
alterados depois. · 

Sabeis o razão ? E' porque não pódem mais 
contractar. 
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Em segundo logar, não acceita o projecto, 
no seu paragrapho unico, cuja doutrina não 
sabe onde se foi buscar, porque ahi se per
mitte o que se prohibe na primeira par
te, isto é, concede-se quo um dos conjuge.> 
ceda ou dê em pagamento a outro, durante a 
sociedade conjugal, um effeito, um direito seu. 

Ha aqui, neste pa1·agrapho unico, duas 
violações flagrantes de princípios que rep:ita 
capita.os na ma.teria: primeiro- é autorizar 
este contr::i.cto entl'e marido o mulher, na 
subsistencia da sociedade conjugal, o que é 
contra a these o o antigo direito não per
mittia negocios entro os conjugas, sinão no 
caso do confirmar o que estava contractado. 
Elle não podia permitfü que um conjuge 
rcsponde,se pela divida do outro antes do 
casamento, e é isto o que está no artigo. 

Isto é-cont:núa o orador-contra um se
gundo princip,o de nossa legislação, que, 
segundo pensa, o projecto mantém, quando, 
tratando do direito de familia, vem um ar
tigo dizendo que ficam excluídas, da commu
nhão, as <li vidas anteriores ao matrimonio. 
Ora, si assim é, com maioria de razão de
vem ficar excluídas as dividas de um dos 
conjuges com relação ao outro, porque á ra
zão de que não póde abranger a communhão 
as diYidas anteriores, accresce ainda a in
fluencia de um dos conjugas sobre o outro. 

Si, ao contrario, o regimen é o da separa
ção, está estabelecido que os c·onjuges não 
podem fazet• contractos entre si que impor
tem revogação desse regímen. 

Está,. por&anto, o artigo em contra'.licção 
com as doutrinas acceitas. 

Não precisa dümutir a.s consequencias mo
raes a que clle daria logar. Elias são deplo
ra veis, percebe-se bem. 

Um sujeito carregado de div~das casava-se 
com uma mulher com fortuna, e,ta ou a fa
milia procurava com um contracto garanMr 
os bens; mas, não obstanta, feito o casa
mento, ao -marido não se1•ia difficil arrancar 
o consentimento da mulher por blaudicias 
ou mesmo por violencias. Não, este artigo 
não pôde ficàr. Não o discutirá para não to
mar tempo; mas crê que basta apontar o 
facto. 

O illustre relator da Commissão, depois 
de ter acceitado este artigo do projecto, no 
conceito do orador nada acceitavel, pelas 
summarias razões, que acaba de dar, rejei
tou os arts, 1.311 a 1.319, que tratam dares
cisão por lesão •. 

Si o illustre relator se tivesse limitado a 
passar este capitulo para o capitulo 1°, que 
trata das disposições geraes, formando um 
capitulo distincto, sempre sob aquelle titulo 
-«contractos em geral», nada ·tel'ia a oppor, 
JJOrque, com eifeito não é só na compra e 
venda, sob cujo titulo está inscrípto o capi-

tulo que trata da lesão, que se dá a rescisão 
por le3ão e siin em todos os contractos com
mutativos, pelos quaes se dá uma cousa por 
outra. E o proprio artigo reconhece. 
. Mas, quanto á rejeição q.io o illu11tre re
lator propõe das disposiçõej relativas á res
cisão pol' les.:"í.o, vae offerecer algumas ob
servações de ordem jurídica., política, econo
mica e até fiscal. 

Si se tivesse de fazer um cadigo novo, para 
uma nação nova, o orador não admittlria a 
re.icisão dos contractos por lesão. · 

Reconhece que é uma. instituição anomala 
contraria á razão do direito. O contracto 
uma vez celebrado não pôde ser rescindido, 
porque houve lesão na apreciação do preço 
reciproco que as partos dão entre si. · 

Mas não se t .·ata de fazer uma lei nova 
pa1·a um p:i.iz novo que não conheça esse 
recurso por motivo de lesão. T1•ata-se de 
legislar pa1·a um pa.iz que está. habituado 
com a rescisão dos contractos eivados de 
certos vícios, n i.o só da fo3ão enorme, 
quando uma das partes tem sido prejudi
cada em mais de metaêle do justo preço, 
como tambem da lesão enormíssima, quo 
é uma outra figura do direito, de que o 
projecto não cogita ; mas que o nosso di
rei to antigo cogitava, quando a lesão ultra
passa todo o limite e ella era equipa:·ada 
á fraude e, por essa leSc1.o, se dava a. pro
scri pção ele 30 annos. 

O nosso di1•eito-diz o orador-não definia 
qual o limite des.sa lesão; mos havia . 
regras d.J jurisp,•ulencia, e não poucos cas1s 
de lesão enormíssima se deram no nosso 
fôro. · 

Ora, esta situação obriga a roflectir antes 
de abolir esse recurso. 

Parecerá, á primeira vista, que abolir 
os&e beneficio, de que as pa1·tes, que con
tractam em boa fé, estão na posse, importa 
tanto como dizer o legislador aos usu
ra.rios: 

« Pcdeis lesar quan~o quizerJm, tendes 
cal'ta branca, esse freio que havia para 
conter a vossa m:.tlicia dosapparoce, po
deis usar e abusar do direito de contrac\ \r, 
enganando o vosso prox.mo como puderdes, 
sem limitação alguma.» 
· A questão é sómente não viciar o consen
timento. 

Acompanhando a discu.isão dos trabalhos 
de codificação em todus os paizes, o ora.dor 
tem notado o grande cuidado que oa legisla
dores teem em transigirem, ás vezes, com· 
instituições caducas, por causa do e/feito 
morar. 

Quando se tratou do Codígo Civil Fl'anzez 
(aliás feito em época de revolução, em que 
não se tinha muita attenção pela.<i opiniões 
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recebidas; até mesmo havia certo prazer 
em cootrarial-as, e assim é que, quando se 
cogitou do titulo sobre as servidões, achou
se que «ser-vidtto» era uma phrase suspeita, 
porque recordava as servidões da gl iba, de 
que a revolução tinha libertado a p:ipula.ção 
franceza, substituiram essa palavra pala 
seguinte «serviéos»j, quanrlo-repete-se t1·a
tou do Coiigo Civil Francez, ao cogitar-se 
de saber si os legisladores do nov0 codigo 
devhm abolir as doações feitas pJr um pae 
que viesse a ter filho., posteriormente, re
conheceu-se que isso não era jurídico, que a 
doação, uma vez feita, não havia motivo 
para annullar, salvo si se veriticas;e, na. 
constituição do acto, aquella clausula da su
pervinienc:a de ftlhos. Entretanto, era. um 
direito recebido em Françà e Napoloã.o, que 
presidia as sessões do conselho de estarlo, em 
que se discutia este assumpto, com aq,1elle 
genio, com que cortava tantas vez'.ls as dis
cuBsões dos seu$ cooperadores na obra de dar 
uma legislação á França, cortou a questão 
dizendo: tem sirlo direito, continue a ser. E. 
lá ficou a disposição, ainda hoje vigente, de 
que a dJação feita pelo pae a quem sobre
vem filhos, annulla-se de pleno dirJito. E' o 
respeito á tradição. 

O segundo elfeito da abolição immodiata, 
jã não é o conceito que os usurJ.l'ios pudessem 
formai> da liberdadJ que se llle;;1 de:x,wa, 
para abusarem dahi em deaute, que não 
tinham maL:; a receiar a rescisão do.;; con
tractos por lesii.o, o que é um freio quo 
opera, por occasião do contractar, muito 
ofücazmente. 

Todo aquelle que sabe que o acto, embora 
som os vicios do consentimento, pôde ser des
feito por abuso do prJço, na aprecia{,ão do 
seu valor, contém um pouco a sua cobiça, 
pôde l1sar até metade do preço mas não v,te 
além. 

o SR. ALFREDO PINTO d,í. um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA--Do aparte, com 

quJ acaba d) ser honrado, diz o orador, de
prehende-se que é variavel o funi.l.amento 
para a rescisão. 

V. Ex., p:1ra ter a commum estimação, 
tem, por exemplo, para Goyaz uma regra 
e para aqui outra. 

Um boi, por exemplo, vale cm Goyaz 
talvez 5$000 e aqui vale 100$000. Si um boi, 
em Goyaz, for vendi '.o por 1$000 eis 
aqui um caso pat>a rescisão, e si aqui for 
vendido por 10$000, eis outro caso. 

Ha e3ta variação. 
Mas dizia o orador que era. um freio e 

muito efficaz a manutenção da res~isão. 
O illustrado relator disse: não; ei!te insti

tuto é caduco ; ha umas tantas leis moder
nas, uns tres ou quatrio codigos tiue já não 

Vol, VI 

fallam mais nisto ; é o codigo portuguez, é 
o argentino, é o heipanhol, é o codigo f0-
der.1l suisso das ob1•igaçõas. 

Sim ; Teixeira de Freitas, no seu esboço, 
pelo menos n:1 introducção, falla nisto tam
hem, falla em abíllir este instituto. (Ha 
diversos apartes). Quer com istu dizer que 
não desconhece o que disse o nobre relator. 

Mas. o que é verdade tambom é que ou
tros muitos codigos, e em muito mai<>r nu
mero, teem coniervado a instituição. 

Si a questão é de autoridarle, o orador 
teria antes razão para conse.·var, do que 
para abolir, porque co'.ligo&, tanto antigos 
como modernos, das nações as mais c:v.li
s:1das, conservaram o inJtitu+.o. 

Depoh!, esta questão de autoridade de co
digos é, para o orador, secundar.a: a ques
tão é a autoridade do nosso d.re:to. 

Abolido agora o institu~o, veremos-diz o 
orador - os elfeitos da medida. (Pequena 
pausa.) 

Si tivesse voto, hesitaria cm abolil--o. 
O nobl'e relator faltou em origem de 

pleitos. 
Mas, senho~·es, todo aquelle que comprar 

um objecto por me-nos de meta.de do valor sabe 
que se expõe a um perigo,e um pleito, sendo 
sempre uma serie incommoda do despezas, 
isto já. cor.-ige, já füz com que o sujeito 
ponha-se a salvo da lei, offereça um preço 
que não esteja sujeito a esta eventualidade. 

Agora vae considerar a questão, que é 
muito complexa, quanto aos interesses de 
terceiros. 

O illustre relator disse tambem que os 
olfoitos em relação a terceiros são damnosos. 

Pensa que ha engano da parte de S. Ex. 
Os terceirJs nada teem com as acções de 

lesão. 
Si o individuo comprar uma casa, ouqual

quer objocto move! e, no,ta transacção, haja. 
lesão, elle pôde perfeitamente dispor do ob
jccto comprado e o obj.1cto p:issa livre ao 
cornpmdor ; o terceiro adquirente não te ·á 
nada com a que3tão da lesão, porque não se 
trata de acção real, é uma acção morament) 
pessoal. A questão resolve-se entre os con
tractantes · pl'imWvos, aquelles entre os 
quaos se mov0 o pleito. 

Out1•a con,;id.m·ação, que fará, é que isto 
tem uma importa.nela não paquena sobre o 
p/\ga.mento dos impostos, que teem por base 
o valor das pl'opriedades. _ 

Ha impostos federae;;, ha impostos esta
duaes, e até impostos munic:paes, cuja base 
de incid.encia é o valor da acquisição ; im
postos sobre a transmissão de propriedade, 
sobre t1·anscripção do titulo acquisitivo, etc. 

' 2 
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Ora., hoje, com o instituto da. rescisão por Isto, porém, já não pertence ao escopo das 
lesão, as parte.~ ainda assim procuram en- observações que está fazendo hoje sobre o 
gana1· o fisco o quanto podem ! parecer, e sim á analyse do Projecto. Por 

Asilim, uma casa póde vale1' 100:0JO$ e occasião de examinar as disp .1sições deste, 
ellas para lesarem o fisco passam a escri- com as impressões q e sente, dirá o q•1e é 
ptura por 50.000$; mas, não vao a baixo, que acha que este capitulo poderia conter. 
porque teem receio da rescisão por lesão. A primeira modifica.ção seria transferil-o 

Dasde que SLija abolida a rescisão, por este partt a parte geral e a segunda accrescen
mo:,i vo, e'las poderão pas.1ar escriptu;.•,1, até tar-lhe ahi umas re,:;tl'icções quanto ao ex:ei•
por l:000$000. . cicio do direito, que é mater•ia da rescisão. 
_ Aponta o interes;;e fiscal, porque isto re- E' ao que se litnita o parecer que tem 
speita a ordem llublica. analysado. O mais manda mstahelecw os 

-Podemos, diz o orador, odiar muito o artigos de que nã'i teve conhecimento, por
fisco; mas o que é verdade é que não pode- que são do projecto primitivo, que não 
mos viver sem alie. pJssue. 

Poderia apontar muitas out!'a.S consequen- Agora ent.rará- na analys.e de suas diver-
cias, que rosultaria.m da abolição da rescisão; gencias e conc.irdancia.s com o parecer rela
mas basta esta que acaba de apontar, para tivo aos arts. 1.325 a 1.481, que tl'atam de 
mostrar o alcance d ~ medida. ma teria importante, sob todos os pontos de 

Si tivessa voto aqui, votaria pelos artigos vista. 
do projecto que tratam da rescisão por lesão; lnfelizmente, está om divergencia com o 
sómente tiraria dahi umas c irtas disposições illustre relator, apezar de muito desejar 
com que não concorda e accroscentaria ou- concordar com as opiniões de S. Ex. 
tras, que não vê consignadas. Coube ao illus,re Deputado a missão de 

O direito aCLual faz durar a acção de relatar assumptos muito importantes, como 
rescisão 15 annos; o projacto reduz a um sã0 os contractos de locação, a doação, o 
anno. • Acha que o direito actual é muito emprestimo e o mutuo, contractos muito 
largo a acha a prescripção de um a.nno frequentes e que envolvem questões impor
muito limitada e, assim sendo, estabeleceria tantissimas, não só relativas ao direito das 
a prescripção que foi estabelecida para ou- partes, como á r.queza publica. 
tros vicio.s do contracto, como sejam o dolo, Ba~tava. esta parte da locação, que hoje é 
a fraudo e outras tantas cousas feias. capital, para fazer objecto de estudo detido. 
(Risos.) Emfim, ciuge-se ás exigencias do momento 

Daria tambem 10 annos, no caso vertente. critico, limitando-se a considerações geraes 
ou cinco, si quizessem; mas um anno é muito com relação ao parecer. 
pouco. A primeira disposição do Projecto com 

Não acceitaria tambem a disposição do que S. Ex., o nobre relator, concorda é 
art. 1.318, § 3°, que é a seguinte: a.quella que faz aiinullar as doações feitas 

« Não tom logar a rescis<io por lesão 
enorme, perecendo a cousa sobre que 
versa o contracto, que se quer re
scindir.» 

Já disse que a acção de rescisão era me
ramente pessoal, era para restabelecer a 
verdade do preço, ou desfazendo o contracto 
ou inteirando o seu justo preço; nada tem 
com o o bjecto. 

Acha inconveniente e.1ta disposição: é dar 
áquelle, em poder de quem a cous:i. alienada 
está, a faculda'1e de annullar a acção de 
rescisão, fazendo parecer a eousa. Citado, 
para ver-se-lhe propor a acção, elle, em vez 
de cont istal-a., fará perecer a cousa e está 
extincta a acção. 

O legislador deve ser muito cauteloso a 
nfo andar multiplicando estas di,:;p:,sições, 
que, nas mãos dos homens de má fé, são um 
instrumento poderoso. 
, Não acceitaria esta disposição e faria ou
tras restricções qirn não vê no Projecto, e 
até as faria de accordo com a lei actual. 

pelos paes por excederem á terça disp()ni vel 
do doador na occasião em que füz a doação. 

S. Ex. justifica essa innovação profunda 
no nosso direito com disposiçÕ3s de diversos 
codigvs, alguns dos quaes cita, e entre elles 
o francaz. 

Quanto a outra.s disposições que veem no 
Projecto de que a doação revoga-se de pleno 
direito pela superveniencia de filhos ao 
doador, S. Ex. rejeitou, e o oiador dá-lhe 
para.bens por isso ; porém não pôde concor
dar com a primeira innovação. 

E' uma questão muito importante. Feliz
mente, no caso sujeito, casa-se perfeitamen
te a sua ir!'esistivel vocação conservadora. 
do direito actual com a maxima cJnvenien
cia. da causa. publica, com a . a.utoridade do 
chefe da familia o com os interesses de toda 
a ordem ligados á propriedade. 

Ha ahi uma propaganda muito activa 
para abolir o direito de successão aos filhos; 
em favor do direito de liberdade de testar. 
Todos que assi:µi pensam deviam estar com 
o orador nesta cruzada que vae principiar, 
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no intuito de impedir que se annulle a doa- Tambem não vae até ao ponto de acceihr 
ção, que o p~.e faz, por exceder á terça dis- a liberdade de testar, prefere nessa parte 
ponivel, na occasião da doação, porque esta conservar o nos10 actual direito, nem se 
faculdade que o direito dá do pae dispor em deixa levar por es,e ra.ciocioio commum que 
favor dos filhos sem pehs, est't disposição é isso é cjntrario á Coustituição,mesmo porque 
um poderoso correctivo para as legitirrns 1,rata-se de successão, em que é duvid~so si 
obrigatorias que na mesma lei se obriga o se trata de um direito crea·lo pela socieda.ile 
pae a deixar ao filho, por sua morte ; e até ou si S8 trata de uma instituição de direito 
certo ponto é a traducção da liberdade de natural. 
testar em vida. . . Não vae por ahi, apezar de reconhecer as 

Diz o orador que a nossa. lei.é mais sábh vantagens · que haverb na concentração da 
com esta disposição do que o que se quer propriedade. Mas não pôde privar os paes 
introduzir. · deste resfolego que a lei lhes deixou muito 

O SR. TEIXEIRA DESA-Isto ataca o direito proposit-tlmente, para corrigir aquillo quJ 
actual. pelo di ·eito de successão elles só podem cor

l'igir por um escandalo, d0sl.Jerdando o filho. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já vae lá. A noss,t lei aboliu a faculdade de testar 

Esta these merece ser estudada, porqua é livremente toda a fortuna; mas ao mesmo 
uma innovação muito profunda e de muitas tempo deu ao pae o direHo de desherdar um 
consequeocias. Este direito está em ncssos ou outro filho que attentasse contra a sua 
costumes e leis. (Apartes.) vida, que commetteu algum facto grave que 

Diz-se: mas, ha casos em que a legislação ella prevê. O exercicio dess3 direito, porém, 
permitte annullar doações por ino:fficiosas; estaria na pratica subordinado a condições 
e o illustre relator acaba de honrar-lhe com que levariam o escandalo ás fami~i t1s,. er!l
um apitrte, referindo-se á disposição da preciso declarar a causa; ao herdeiro 10st1-
Ord. do livro 4°, titulo 97, qu!,3 tra-ta das tuido, depois da morte do testador, incumbh 
doaçõas de paes a filhos. provar a verdade do facto, era a sizania nas 

Mas, desde que a Ord. estabelece a legi- familias. 
tima obrigada e mesmQ dá liberdade de o remedio é 11, faculdade que tem o pae de 
dispor da terça, é claro que ella não podia doar a fortuna a quem bem entender, é o 
respeitar a doação que o pae fizesse a um exercicio pleno da propriedade. 
filho, excedente da terça, com prejuizo dos Com que direito o legislador, que reco
outros filhos. Dahi vem que, do systoma da nhece o direito da propriedade em todas as 
Ord. resultava esta restricção; mas isto suas manifestações, quer limitar a um su
não se verifica na occasiãa da doação, por- jeito, em sua vida, quando o faz respeitar 
que um pae pôde doar a um filho e é só por depLlÍS dà sua morte 1 . 
occasião de sua morte que se vem a fazei• Porque a propriedade ha de vale_r :na1s 
cotlação, é nessa occasião que se vae co- depois da morte daquelle que a adqmrrn do 
nhocer a fo1·ça da doação, e então, si ella que durante a vida 1 
se contiver nos limites da torça, é valida, e o artigo subordina a.<i doações que o pae 
si excede, não . Isto, porém, é em relação faça. ás fürças da sua terça, na occasião em 
áquelle a quem é devida a. legitima; porém que elle faz a doação, 
a nossa. these é outra, é mais extensa, . E' uma difficulda.de pratica. Como é que 
porque trata. de doações a. terceiros, e, em ha. de se conhecer a terça de um homem que 
segundo Jogar, annutla-se desde logo, e não está vivo i 
por occasião da partilha. (Apartes.) Depois delle morto é que tudo pára, é 

Em varios artigos se trata disso. que então se pôde determinar qual é a sua 
O art. 1. 337 dispõe : terça. 

« E' tambem nulla a doação na parte 
em que exceder a porção de que o doador 
poderia dispor po1· testamento, no mo
mento da doação.» 

O artigo é generico ; refere-se a toda e 
qualquer doação para com terceiros, e 
mesmo em relação ao herdeiro faculta a 
acção por. inofficiosidade, q uamlo a doação é 
feita, e não recebida, para depois da morte 
do pae. 

Conviria estabelecer no nosso direito uma 
innL)vação tão profundai 

Entende o orador que não. 

Isto é uma origem de pleitos e é um meio 
de inutilizar o direito de doar, isto é, do 
direito de dispor da propriedade. Depois para 
introduzir uma innovação desta., seria pre
ciso que os factos a reclamassem . 
. Ora, que necessidade ha de introduzir 

uma innovação tão profunda nos nosso., cos
tumes 1 · 

Estes contractos de doação cada vez tor
nam-se mais raros, por motivos que não 
discute; mas, o facto é que a innovação não 
é necessaria, até hoje não consta ao orador 
que os paes tenham abusado desta füculdade 
de fazer doações. Pelo. contrario. O que lhe 
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consta é que alguns fazem negocio, que não 
deviam fc1zer, em proveito dos filhos, para 
angmentar os seus haveres. 

O as,mmp '..o é muito importante; suscita 
conaiderações de alta valia ; . mas nã.o tem 
tempJ para deter-se sobre elle. Parece que 
já disse o bastante para defend er a legisla
ção actual, contra uma innJvaçã.o que não 
t ·ará vautagem alguma e sómente revolta 
de filhos contra paes doa.clo1·es, processos es
candalosos para o pae fazer o sea inventario 
em vida, pal'a saber si respeitou a legi
tima, etc. 

Ist'.> revolta ao -bom senso jurídico. (Apar
tes.) 

O direito actual não dispõe sobre te1•ça em 
favor de torcei1·os·; elle póJe düar tudo. 

O 01•.idor só admitte os limites que a lei 
aetual impõe, e que são muito poucos. 

A lei actual considera inofficiosas que 
doações 1 Aquellas que o pae faz em favor 
do filho, além das forças da terça, quando 
inv ,de a legitima e outras doaçõe1 que faz 
além dos limites da torça, quando é p:1r suc
ce;;1;ão universal. Si ha outt-as, no direit·J 
actu-Ll, ellas são muito modestas. (Apartes.) 

Em um pa'z, como a França, que e:i;á ha
bituado com es,e direi_to, comprehende-se 
que ess(, direito seja ob.3ervado; mas, em um 
paiz novo, onde dominou a lei contraria, 
isto serüt uma lei destinada a ser illmlida 
na pratica. 

UM SR. DErUTADo-0 artigo esta.ria muito 
de accordo com o direito actual, si fossem 
suprimidas as palavras «no momento da 
doação.» 

o SR. ANDRADE FlGUEIRA.-Não, senhor. 
Onde V. Ex. viu as doações intervivos an
nulladas, por exceder â terça? Onde·v. Ex. 
viu isto em lei nossa 1 

O finado Teíxeiea de Freit,s, até, em uma 
nota, na sua Consolidação, reconhece. que 
não ha le;_ alguma 

Só si se quizesse argumentar por ana
logia. 

o SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o direito ro

mano é subsidia rio entre nós, conformando-se 
com os princípios cardeaes da nossa legis
fação. 

Os principios da nossa legislação são pela 
faculdade do pae doar, dispor em v_ida, sem 
limitações, salvo um caso unico, previsto 
que, por ser excepção, estabelece a regra 
em contrario, salvo em favor de filhos, por
que se tem em vis-ta igualar as legitimas, o 
que se faz dep ,is delle morto. 

Já se vê pois que o direito romano não 
póde ser accei ·,o, para contrariar e~te prin
cipio da nossa legislação, -

Em segundo Jogar, o direito romano não 
se conforma com a boa razão a que ficou' 
sujeito pela lei de 1769. 

o SR. TEIXEIRA. DE SA dá um ap'.l.rte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA~ Nãõ° é annul

lada, ha apenas reducção. A collação é um:i. 
ficção da lei, para. se conhecer até onde as 
doações surtem os sous elfeitos. As doações 
não são annulladas. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES-E o projecto, 
no a1•t. 2.09.2, consagra esses mesmos prin
cípios da nossa legislu.,ão. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- E' exact·J. Em 
todo o caso, a intelligencia, que dá á orde
nação, tem p Jr si a pratica de tres seculo3. 

O ol'ador não tem noticia de uma só acção 
ele nullidade de doação, por inofficiosidade, 
no caso do artigo do projocto, que ora ana
lysa . (Ha dive,·sos apartes.) 

Tom visto muitos caS'JS de reducçã.o de 
doação em i.nven!ario, por applicaçã,o d:\ or
leo·1ção do Livro 4°, Título 97. Isto, porém, 
é uma excepção que confirma a regra ge
ral. E noín ha inofficiosidade da doação; o 
que ha. é roducçã.o do doação á terça.. 

O projecto diz mais _que as cl a-;õe~ que o 
p1e f .ça, se annullam pDla superveniencia 
de filhos legítimos ou daquelles a quem com
petir legitima. O illustraclo refator não ac
ceita esta parto do prujecto. 

Tambem seria, uma innovação no nosso 
direito, o qual só reconhece o c.tso previsto 
na Or.l. do Livro -!0 , Titulo 82,§ 5°, a qual só 
trata de annullar o testamento pela. super
veniench de filhos; não falla em doações 
inter vi vos. 

Na pratica, não consta ao orador que se 
tenha procurado introduzir este instituto. 

o SR. TEIXEIRA DE SA dá um aparte. 
o SR.. ANDRADE FIGUEIRA. - Não ha di

reito de revogar a doação feita pelo indivi
duo, que não tinha filhos, pela simples su-
perveniencia destes. · 

Já disse que a Ord. do Liv. 4, Tit. 82 
tr;1ta e.e casos ele testamento, dizendo que si 
o pae ou inãe ao tempo do testamento não 
tinha filho legitimo, e depois lhe sobreveiu, 
ou o tinha. e não era clisso sabedo.·, e é vivo 
ao t3mpo <la morte do pae ou mãe, não só o 
testam Jnto como os legadns nclle contidos 
sã.o nenhuns e de nenhum vigor. 

Agora vae entrar em uma mataria Ímpor
tant1s.;ima, vae tratar da locação; mas ainda 
ha de voltar a tratar de to.los es ,es assumptos 
em occasiãJ oppor·tnna. 

E~tá em profunda diverg.:i ::rcia com o il
lustre relator sobre quasi todos os asmmptos 
de que elle tl'atou, referiudo-sa ás locações. 
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O primeiro ponto de dive1•gencia é quanto o uso de uma propriedade mediante um 
aos elfeitos do arrandamento Jos immoveis aluguel por tempo dete1•minado. 
OL1 da. locação em g 1ral. 

o illust-.·a relator entende que, no c:1so da O SR. TEIXElRA DE SA dá um apa.1•te. 
alienação do objecto arrendado ou locado, o o SR. ANDR:\.DE FIGUEIRA - O illustre 

· adquirente seja obrigado a respeitar o coo- relator diz que já se inventou tambem o 
· tracto. onus real quanto a legados de alimento:,; con-

S..: Ex. dá ii:ssim ao arrenda_mento ou lo- signados no pt'edio, e o orador já rleu a razão 
caça.o um elfe1to SJ_melhante ~quelle _que o I de.:!ta innovação que não foi feliz. Aquillo 
Sr. Dr._ Co;ilho. Rolrigua.:! queria dar, isto é, era apenas um ~.irei to · real protegido por 
um e1fü1to de d1ra.to real ou de onus real. uma hypothaca tacita ; mas, como por oc-

S. Ex. :Qropoz até uma emenda para que ca$ião da refo ,·ma hypothecaria, teve-se em 
entre os dlrmtos reaes fosse contemplado o vista ahnullar as hypo ,he.·as tacit,as; afim 
arrendamento. de tõrnal-as expressas, considerou-se então 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ.-No codigo delle, e;;ta hypotheca _tacita ~omo um onus qu!'l 
está a mesma disposição. affectasse o pred10, e dah1 arvorou-se a obr1-

o S A RA FIGUEI A V E não gação de prestação de alimento, ba:ieada no 
a. ND DE R - · x. predio em on is real 

concordou com a theuria delle neste san- • t • . 
tido i ' CorrGspondeu a uma necessidade ; porém 

· hoje não ha nt•cessida. le alguma da trans-
o Sa. TEIXEIRA DE SÁ-Concordei. formar um direito pessoal, como a locação, 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Neste caso, em direito real, sobretudo quando, no direito 

s,mte estar em desaccordo com os dous. actual, se conserva a emphyteuse, que sa-
Acha que o proja0to já fez muito, contem- tisfaz a necessidade a que se procura at

plando a locação, como titulo do posse. tender, sobretudo si se t·Jrnar a emphyteuse 
Quando trata, da posse, diz elle no art. 577 : temporar1a, como opinou ; mas até sendo 

perpetua, é resgatavel no prazo de 30 .:moos. 
«A posse elirecta, mas temporaria, do o projecto accrascenta mais o diraito real 

usufruc_tuario, elo ci '.'edor pignoraticio, ~o de snperficie. 
loc~tar10 e ~e to~os . agp~lles que se Haverá vantagem em onerar a proprie
a~harr_i ~m situaç_ao 1uridic3:"' q1:_e lhes da.de com estes direitos reae3 multiplos e 
da d~rmto _ ou ~mpo~ obri.,,açao de .avolumar o seu numero, quando é sabido 
_pos~mr c,rns'.\ alheia, nao exclu~ 3: possa que esses onus reae's depreciam a proprie
md~re_cta da pess~a, om relaçao ª _qual da.de, constituem direitos fraccionarios elo 
od1eeito de possmr lhes é garantido.» dumin,o, que deve a lei, tanto quanto pos-

Diz o orador que acha que o projecto não sivel, conservar pleno ? 
fez mais do que o estado ria nossa legi8lação O illustre autor do projacto argumentou 
permi.ttia,dando ao locatariü a posse directa. com a vantagem de se garantir ao arrenda

Pelo nos~o direito o locatario não tem ta.rio o goso do s3u contracto de arrenda.
posse; pJssue om nome do proprietario; mento. 
está no caso do art. 578. Mas - diz o orador - a nossa legislação é 

fato, porém, é assumpto já passado, que muito cautelosa a semelhante 1·espeito. Ella 
não teve occasião de di..icutir, porque, na r.~conhece como direito pes3oal e, em consa
occa.sião, app:.t,r;:iceram outros assumpto,; quencia desse caracter de direito pes
mais importante.i. Si discutisse, teria so:.t l, ella chegou á conclusão de que, dada a 
divergido nesta parte. da alienação uo objecto oiferecidoem arrenda-

Dar ao locador mais direitos não é possi- mento, cessava o contracto. 
vel, é contrario ás tendencias da nossa le- E' uma consaquencia ; si a locação ou ar-
gislação. · rendamento é urn direito pessoal, resolve-se 

Diz o 01•ador que nós já tivemos, no regi- pela alienação. Si, ao contrario, traz onus, 
men passado, não no r~gimen antiquissimo, é um direito real, então a alienação que se faz 
este contracto com e1faito de onus real, da cousa é com o onus e o adquirante é obri
eram os contractos dJ arrendamento que .gado a respeitar o contracto. 
excediam ao prazo de 10 annos, que davam Ora, a innovação é muita profunda. 
direitos reaes e como que equiparavam o Tendo nós-éontinúa o orador- estendido 
arrenJatario ao emphyteuta ou a.o sup3rfi- já os direitos reaes até o ponto em que se 
eia.rio; mas este direi1io foi abolido. poderia estender, não podemos ir mais 

Es&abeleceu-se que a locaçõo conservaria adeante. 
a sua natureza c:Jrrecta de contl'acto mer..1.- Em segundo logar, a .legislação actual dá 
meme pessoal, como,com elfüito,oé.Um con- me10; indirect0s de conseguir o mesmo re
tracto ~e lQcaç~o não fü,z mais do que ceder sult:i.do sem onera.r a proprtedade com e13s~ 
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direito real. Esses- meios são, uns de cara- Depois de ter meditado sobre este assumpto, 
cter pessoal, e outros de caracter real. acha o orador que a nossa lei antiga ainda 

De caracter pessoal, quando no contracto hoje deve ser conservada, Não ignora que ha 
de arrendamento se el:otipula a clausula de opiniões om contrario. O D1•. Teixeira. de 
que no caso de alienação, o loca.dor, que será Freitas', qo::ir na sua Consolidação, quer nos 
o alienante se comprometta a fazer respeitar seus -trabalaos posteriores. sempre reputou 
pelo novo adquirente o seu contracto de ar- essa lei injusta, Não assim o orador, que 
renda.manto. acha que é uma consequoncia do c,"11·acter da 

Outra cautela é quando, sem clausula locação. Ella não pôde cJnferir esse direito 
mesmo, o locador, ao alienar, impõe, como real que se pretende e, quando houvesse 
condição da alienação, a obrigação do ad- conveniencia nisso, a lei actual o:fferece 
quirente respeibr o contracto de arrenda- meios para conseguir o mesmo resultado, 
mento. sem gravar a p1•opriodade. 

Outra clausula de caracter pessoal,tambem O SR. TEIXEIRA DE SÃ dá um aparte. 
é, quando o adquirente, sem clausula al-
guma, nem de contracto de arrendamento, O SR. ANDRADE FIGUEIRA-O nobre rela
nem de venda, se compromette a respeitar o tor acaba do lembrar uma autoridade a que 
contracto de arrendamento feito a seu an- o orador costuma obedecer, Troplong, não 
tecassor. só pelo seu profundo conhecimento de di-

Eis ahi clausulas que veem expre3sas na reito, c:>mo, sobretudo, pelo elevado espi-
Ordenação e quo se poderá manter. rito phi!osophico que elle soube derramai• 

Creio mesmo que o projecto mantem. em suas obras. 
Ha, porém, uma outra clausula de caracter Não ha duvida que em uma luminosa dis-

real, que, sum gravar a propriedade locada sertação que fez.procura sustentar que, se
ou arrendada com o onus real, consegue o gundo os textos do direito franccz, a locação 
mesmo resultado. prol.luzia direito rell sobre a cousa e não lh'.l 

Lá vem na Ordenn.ção que o nosso direito foi diffi.cil fazer essa demonstração, porque o 
moderno, conservanJ.o a disposição p:in- direito francez ainda conserva hoje na sua le
cipal, suggeriu o meio pratico de dar toda a gislação o mesmõ principio que já tive-· 
effectividade, combinando com o novo re- mos, em Por tugal e aqui, de serem as lo
gimen hypothecario por elle creado, é quando cações de longo prazo entre 6 e 1 O annos 
a cousa é obrigada ao cumprimento do con- e em França ainda é de 18 annos. 
t1•acto. . Mas replicará ao illusti>ado relator que 

Com~ é que se realiza essa disposição de estamos argumentando com uma legislação 
caracter real ? . . que deu ao contracto de locação o seu 

E' quando, dado o contracto de arrenda.- yerdadeiro caracter de contracto pessoal 
mento, o proprietario sujei ta a uma hypo- e, negJu-lhe o caracter · real que tinha p~la 
theca especial em cumprimento do mosmo legislação anterio:·. 
contracto e ahi considera, não só o valor Em segundo logar, re3ponderá que, mesmo 
total do arrendamento, que o arrendatario em França, onde Troplong sustentou com 
tem de pagar durante o prazo, como O in- todo o brilhantismo, essa doutrina não foi 
teresse que o contracto representar para elle acceita . Na occasião em que olle a emittiu, 
o é a obdgação que contrahe o locador. trouxe certo estremecimento entre os juri::1-

0 immovel é considerJ.do hypothocado es- consnltos francozes, como aconteceu em mui
pecialm,mte pela quantia pela qual O arren- tos outros pontos de direito duviJ.oso que 
datario se obriga a pagar a prestação. esse espírito superior proc:u·ou esclarecer; 

ma~ depois vieram as critica8 e hoje é opi-
Estn hypotheca tem o o caracier de hypo- nfüo mais geral, enti·e os modernos escripto

theca especial, é insc1•ipta no registro e si res feancazes, que a locação não produz esse 
se de,• a alienação passa com o immovel. direito re:i.l que Troplong procurou en-

0 SR, TEIXEIRA DE SÁ ..:.... Estipulação do contrar • 
contracto. O SR. TEIXll:IRA DE SÃ dá um aparte. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas do ca- o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Troplong fal
racter real, que a lei faculta e que tem o leceu ha muitos annos. Teixeira de F'raitas 
e:ffeito de fazer respeiLar o com1•acto pelo escreveu a sua introducção á Consolidação, 
a1·rendatario. compromettendo-se pessual- em que trata deste as.mmpto, em 1856 ou 
mente a fazer respeitar ou ob1•ig,1ndo a cousa 1857; exactamente tinha apparecido a obt·a 
ao cumpr.mento do contracto, como diz a de Troplong, havia tl'es ou quatro annos. 
01•denaçiio. . Quando Teixeira. de Freitas escreveu esta 

Consegue-se o mesmo fim sem inventar sua obra, os escriptores francezes se incli-
novo onus real para a p1·opriedade. navam á opinião de Troplong e, . graças á 
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consideração que gozava este magis~rl.!-~º• 
não deixou de trazer certo abalo na op1mao. 
Mas, como depois do fallecirnento ~e Tro
plong começou a critica, os . escr1pto_t'~S 
francezes modernos são em q 11as1 sua totali
dade contrarios á doutrina de Troplong. 

o SR, TEIXEIRA DE SA - Acceita pelo 
Codigo Chileno. 

o SR. ANDRA.DE FIGUEIRA. - Si aqui se 
tivesse tratado de fazer um codigo, naquella 
occasião talvez se tivesse adoptado a opinião 
de Troplong .· 

O orador diz que então ~ra estudi!-nte, 
estava praticando com Teixeira de Freitas; 
leu isto e duvidou, em face do alvará, que 
deu ao contracto de locação a sua natureza 
de direito pessoal, duvidou que semelhante 
innovação pudesse s3r apadrinhada no nosso 
direito. 

O Sr. TEIXEIRA. DE SÃ dá outro aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Isto é de todas 

as legislações que dão direitos r~aes ao ar
rendatario, ou ab initio ou depois de gozar 
um certo prazo, dez annos, segundo a nos,m 
lei antiga, e 18 annos em Franç~ ; mas 
aquellas legislações que dão n, locaçao o ca
racter de direito meramente pei!i!oal, essas 
não podem, sem um'l. inconsequencia, reco
nhecer direitos reaes de um contracto que 
é meramente pessoal. · 

Já disse que as vantagens que podem re
sultar da doutr ina sustentada pelo illustre 
relator conciliam-se inrfeitamente com a 
legislação actual, mediante aquelles casos 
que lembrou, que o nosso direito consagra, 
e acredita que o ProJecto não se esqueceu 
di$to. Não leu toda esta parte ; limitou-se a 
lêr os pareceres ; o Projecto ficará para ou
tra occasião, si a discussão se prolongar . 

1837 e de 1879-foi declarada revogada p:> 
um decreto da Governo Provisorio, que o 
nobre relator ahi recorda com grandes 
elogios. 

Si ha, entre os actos do Governo Proviso• 
rio, um attestado de ignorancia, é exacta
mente esse decreto. 

As leis de 1830, 1837 e 1879 (esta, a de 1879, 
feita pelo finado Senador Nabuco e assignada. 
pelo :sr. Lafayette, . então Ministro da Jus~ 
tiça) comprehendia.m serviços agrícolas, ser
viços domesticos, locações de serviços; eram 
muito boas. 

Diz o illustrado relator no seu parecer : 
«Estou longe de contestar que a ma

teria da locação de serviços domesticos 
tenha feito parte da legislação civil ge
ral; esteve nas ordenações e depois nas 
·leis gera.os de 1830,de 1837 e de 1879; po
rém le\tra morta e attesta.ndo, como a 
planta que definha por não encontrai• 
terreno proprlo-que os costumes locaes 
atroplliam as leis feitas longe delles. 

Proclamou-se a Ropublica ... » 

S. Ex. attribue a inexecução destas leis á 
diversidade dos costumes lucaes, porque a 
idéa de S. Ex. é que isto seja en tregue ao3 
Estados ou ás Municipalidades. 

Mas, repete,as leis eram muito boas, feitas 
umas tantas restricções que adcluzirá daqui 
ha pouco. 

Fal'a. em um assumpto em que não 
inventa. 

Si qualquer dos illustres membros da Com
missão recorrer aos annaos da Camara, do 
an_no de 1885; verá um projecto apresenta .:o 
por illustres deputados de S. Paulo. 

A deputação de S. Paulo, éom quem então Um outro ponto do parecer do iUustrado 
relator, com que não pôde concordar, é no 
que se refere á locação de serviços. vivia em perfeito accordo de idéas, porque 

O projecto ostendeu-se a esse respeito, era quasi toda conservadora, havia apenas 
introJuzindo varia~ regras e o illusue re- d.ous liberaes, essa deputação mostrou-me 
!ator é de opinião qne isto soja elimina.:.o ; um projecto, que pretendia apresental'. 
é de opinião que tudo quanto respeita á O orador leu este projecto e disse a um 
locação de serviços seja eliminado do co- delles: não, isto não presta, não apresentem; 
digo. retoquem então a lei de 1879, em taes e 

o Sa. TEIXEIRA DE SA'- Serviços domes- taes pontos, que vocês tel'ão uma boa lei. 
ticos e outros. Emfim, apresentaram o pl'ojecto e isto 

O SR. ANDRA.DE FIGUEtRA-Este assumpto mesmo é quo queria, porque então gostava 
é muito vasto e tambem muito importante; de di~cutir, e a.inda. hoje gosta. (Riso). 
e actual e infelizmente reinam a respeito 
delle idéas muito erroneas. 
· A respaí to de locação de serviços, em ge

ral, estamos hoje-diz o orad?r-1:o<!uzido,, 
ás antiquadas e obsoletas d1Spos1çoes da 
Ord. do livro 4°, porque toda a legislação 
que tinha.mos elaborado custosamente, a re
speito da locação de serviços-lei de 1830, de 

Usando da. palavra, ne3sa occasião, modes· 
tia á parte, escangalhou tudo aqmllo (riso), 
de ta.l maneira que os proprios autores do 
Projecto não vieram mais a falia. 

Vae reproduzir a parte da argumentação, 
que então adduziu, porque S. Ex. o Sr . re 4 

la.tor hoje é restabelececlor das cademetas. 
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Esta lei, Iettra morta, na opinião. do. i~lus- os costumes locaes, está claro que essas lei~ 
tre relator obedecia ao mesmo prmmp10 a não contrariavam esses costmnes, e, antes, 
que este contracto obedeceu eutre ()S romanos; mandavam oqserval-os. Não; ellas não pro
é O principio suppletivo. O legislador eJ- duzira ,J Jfeito por um ph.rnomeno social, 
tabelecia a regra na au~encia da con vençao a que as leis de locaçã,o de serviços são 
das partes, suppria o silencio destas, quando muito sujeitas. 
não se ti l"cssem manifestado. ' De todos os contractos de direito civil, é 

E' assim quo nestas leid, sobretudo na de este justamente o que maid so deixa influen-
1879, que v. Ex. _faria bem em_ consult_ar, dar pelo meio em que o contracto tem de 

d ser executado. V. Ex. sabe-diz o orador-porque é uma lei muito uem feita, se ~z a d 
cada passo: «si acontecer O culono fugir e que o nosso paiz era um paiz e escravos, 
outra cousa não estiver dispos;a no contra- quem prestava esses serviços eram os es
cto se observará tal ou t al disposição». Por- craVGS, mesmo os serviços domesticas, e, si 
tan'to, eis ahi O caracter suppletivo. o escravo não os prestava ao proprio dono, 

prestava0 os a quem os alugava. Não era 
Outras vezes diz «no silencio das partes, o dire:to relativo á locação que podia regu

se observará isto ou aquillo» e as vezes «em lar esaas relações, mai, sim, o direito senho
tal caso, se observará tal disposição». rial. Pois si era o pruprio dono que se ser

. via do escravo, as relações eram reguladas 
Emfim, é uIJ'la lei de caracter suppletivo, pelo domínio que elle exercicia, e, si ao 

e o mesmo succedia quanto ás leis de 1830 e contrario, o escravo era alheio, ,ts relaçõe3 
1837. Era este exactamente o caracter que que se estabeleciam eram em relação ao 
tinha a loca~ão entre os romanos e_ a nos~a dono do escravo e ao patrão. Ora, em um 
legislação conservou : o da mawr Ji- paiz nJstas condições, tanto no norte, corno 
herdade. sul, em um paiz nesta posição quando se fez 

As partes teern a maior liberdade, respei- esta lei, bem se vê que ella não podia ter 
tados certos limites de direito publico, de execução. 
fazer os contractos que quizerem. Is ;o é O c:i.so é que a população livre não se 
o que se póde chamar o direito commum. prestava á criadagem, não fazia ajustes 
O direito romano era isto: o contracto ser a para serviço agrícola ou domestico, eram os 
lei das partes, e a lei do poder publico ser escravos; e quando algum livre os fazia, 
apenas de caracter suppletivo. Isto é que se não era a titulo de criado. 
pôde chamar direito commum. o SR. TEIXEIRA.~DE SÁ - No norte, não. 

Pois bem, isto que os amigos de S. Paulo o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Estas leis, 
queriam é o mesmo que este decreto do portanto, não tinham occasfüo de ser exe
Governo Provisorio estabeleceu, dizendo que cutadas; ficavam lottra morta; mas, repete, 
ficassem revogadas todas as uisposições con- si se lhes consultar os texrns, vor-se-ha que 
trarias ao direito commum. Ora, revogava-se eram sabias e accommodadas ao nosso paiz. 
exactamente uma legislação que mandava Havia, porém, algumas 1'estricções a tazer. 
observar o direito comrnum ! 

Vae tratar da lei de 1879, porque as outras 
A lei mandava observar o direito com- já estavam revogadas; o decreto do Governo 

muro, deixando ás parte::; celebmr livre- Provisorio revogou leis que já estavam 
mente os seus contractos com toda a pleni- revogadas, ba.stava revogar a -ultima, a de 
tude. Tanto é isto que o decreto, que é pre- 1879. 
cedido de uma exposição de motivos, diz que, Esta lei de 1879 comrnetteu um erro que 
a respeito de contractos de locação, 0 me- era facil corrigir, dava a esses contractos de 
lhor que o Governo tem a fazer é não fazm· locação tamanha importancia que os tornava 
lei · e é a lei, que isto mandava, que elle d d t d · t bl' d. 
re;ogava. A lei dava á vontade das partes epen en es e escrip ·ura pu ica, que e-· 

via ser lavrada em um livro proprio que 
o eJfüito de lei, e, port'.l.nto, revogava-se, por devia ser recolhido ao archivo das camaras 
exorbitante no direito comrnum, uma lei que municípaes. 
mandava observar esse mesmo direito corn-
mum ! Por isto, diz que esse decreto é até Outro defeito é que centralizava muito 
um attestado de ignorancia. esses contractos, que deviam ser celebrados 

com certas formalidades, só pratica veis nas 
Agora dirá porque essas leis foram lettra cabeças de comarca. Isso para dar-lhes mais 

morta. garantia; mas tornava-os vexatorios. 
Não f~i porque contl'ariassem os costu· Contém, porém, as disposições mais libe• 

. roes, poi•que desde que mandavam re~peitar raes passiveis, no sentido de proteger o tra,. 
as vontades da3 p:1.rtes e estas respeita varo balha.dor e sem offensa do propríetario, 

,J 

., 
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O SR. TEIXEIRA DE S1-Está no Projecto. 
o SR.ANDRADE FIGUEIRA-lia de examinar 

o Projecto em_outra occasião e ha de encon
trar ahi, si o Projecto não está de todv disso
ciado do bom senso e da razão, muitas das 
disposições da lei de 1879 revogada. 

Os seus amigos de S. Paulo adoptavam a 
ca'derneta. em vez da escriptura publica. 
:Nessas cadernetas figuravam as condições de 
tempo do trabalho, as horas de serviço, os 
pagamentos feitos, assignados pelo patrão e 
as retiradas por conte\ das prestaçõe:il. A ca
derneta era uma cousa accessoria, que a Jei 
não annullava nem desconhecia, porque a 
·lei acceitava todo e qualquer o.ocumento as
signado pelos interessados, mas iá se usava a 
caderneta. 

Foi com estas itléas que elles se convence
ram e nunca mais revocaram á discussão o 
projecto. 

Não pôde concordár com o parecer do il
lustrado relator em demittir o corpo legis
lativo de si, para entregar ás municipali
dades, o diréitó de legislar a respeito de lo
cação de serviços, quor agrícolas quer domes
ticas. 

O illustre autor do projecto invocou o pre
cedente de duas legislações, o codigo argen
tino e o codigo italiano. Poderia o orador 
invorar uma autoridade mais valiosa, tt das 
nossas OrdenaçõllS, que permittiam aos Se
nados das Cama;ras, como se chamavam as 
nossas antigas municipalidades, legislar so
bre locaçãod(} serviços.sobretudo de creados, 

Com etfeito, ha nellas disposições. esparsas 
e ·ha regulrumentos antigos, tanto quanto 
•era -pos1:,ivel .em 11m paiz de escravos. Mesmo 
em Portugal havia escravos; foi Pombal que 
aboliu, e, -por isso, nã;o podiam ter essas 
:J.eis grande execução. 

O exemplo ·citado pelo nobre relator, des
culpe q1le lhe diga, não aproveita. 

Primeiro ·ql![e tudo, porque, i)ela Oonsti
tuição, í'Iicúmbe ao ·corpo legislativo regular 
·todas as reli.i,çêes ·oe d-ireito civil. Nem os 

- Estados nem as municipalidades pódem fazer 
leis de locação de serviços ; ou ha de ser o 
'Congresso Fedei\tl ou ntuguem, porque é di
reito substantivo, ·não respeita ao processo, 
e é um direito muito importante, porque 
esses contr11-ctos jogam :muito com a fortuna 
publica. · · 

Só o Congresso póde fazer e, com effeito, 
só o Congresso deve fazer. 

As municipalidades não podem fazer por
que não tePm eompetencia constitucional e, 
ainda que fosse occasião, pelo voto do orador, 
ellas não teriam1 primeirãmente porque não 
temos es:pii'ito municipal no Brazli. 

Tivemõs, âiz o oradnr, nos tempos colo~ 
niaes, em que tudo vinha do rei, não li.aviá. 

Yol. VI 

elemento rep1•esentativo aa po.pula.çãÓ, o 
unico orgão de autoridade que representa vá 
os povos, como se dizia, eram exactamente 
as Cama.ras municipaes, e então tinham essa. 
autoridade e, com e.treito, em varias provin• 
cias a exerceram ; cm Pernambtico e em 
Minas -havia muita vitalidade no principio 
municipal. 

O SR, TEt;itElRA DE SÁ dá um aparte. 
O SR. ANbRADE FIGUEIRA -'Hoje estão 

reduzidas a um simulacro do que . eram ; 
hoje tratam apenas de arrancar o ultimo 
vintem da população, para gastarem entro 
si. Começando por esta da Capital Federal, 
até o mais intimo niunicipio; não ha espi
rita municipal. 

Si se entregasse a locação de serviços para. 
ellas regularem, seria uma tyranuia; urna 
desordem, só cogitariam de sujeitar os 
trabalhadores a uma matricula, para pa..a 
garem licença ou couda que o valha. . 

Aos Estados não se pôde dar, porque .qãô 
teem competencia constitucional Q põrque os 
Estados não teem as vistas superiores quo 
são nece~sarias para regular contractos desta. 
ordem. 

Si V. Ex. désse a tun Estado, como o do 
Piauhy, que em outros tempos foi, hoje não 
s;i.be si é, pastoril, mas, si désse esta compe
tencia, elle só regularia. o contracto de lo
cação pastoril ... 

0 SR. TEIXEIRA DE SA dá um aparte. 
o SR, ANDRADE FIGUEIRA-V. Ex, cita. 

este decreto do Governo Provisorio, como 
uma cousa excellente ! Não é. 

Mas, como dizia, isto não pôde ser dei• 
xado aos poderes locaes. 

V. Ex. parece que quer dar ás munici• 
palidades o direito de legislar sobre o as
sumpto; mas V. Ex. deve attender que as 
municipalidades não se podem occupar destes 
interesses que são geraes; ellas só devem se 
occupar do que é peculiar aos municípios. 

O SR. TEIXEIRA DE SA dá outro aparte. ' 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Este assutnpto 

ha de ser descentralizado; si não, não te-
remos legislação. -

V. Ex. invoca exemplos da legisla,çã.o ar~ 
gentina e italiana, _que 'deixaram certa lar~ 
gueza ás municipalidades a respeito destes 
contractos de locação do serviços. 

Ora, de quem foi se lembrar o nobre pre
opinanten De duas legilações especialíssimas 
pertencentes a dous paizes tambem especia
líssimos, quanto a este ponto. 

Na Republica Argentina, como na ltalia1 
como na Hespanha, ha. municipalidades, no 
rigor da palavra., ha esse -espírito commu
neiro vigoroso, como em parte -alguma dai 
Europa. · 

a 
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Es.;;es paizes. portanto, estavam prepa
rados para. isto. 

Com ?lfeito, pelo codigo iirgentino, como 
por mmtos outros, estes serviços de natu
reza local são regulados pelas municipa. 
!idades. 

As nossas municipalidades-diz o 01·ad·or
são divisões, circumrnripções adminis tt-ati
vas de territorios e mais nada ; não toem o 
principio de vitttlidade que teem as muni
cipl\lidades, na Argentina, na Halia e mt 
Hespanha. 

As ,municipali<l.ttde.:1 destes paizos teem a 
sua historia. 

O nobre relator foi, portanto, infeliz, tra
zendo esses exemplos. 

A's nossas municipalidades não podemos 
entregar cousa alguma, nom dous vintcnd. 
(Ri~o.) 

0 f SR, . SYLYIO 
esta é a verdade. 

Ro11mRo - Infelizmente 

o S&. ANDRADE FIGUEIRA-O quo são as 
nossas municipalidades 1 

P1:imeiro que tudo :,ão uma croação arbi
traria. do leg.slador, que diz: ficam c,·eados 
taes o tao3 municípios com taos o taes li
mites. Estes limites são arbitrarios. Este 
Município N"eutro o que é i 

O que é que ha do commum entre Gua-
ra.tyb3. e Po.1quotá i Na.da. · 

O que ha de commum enteu Santa O,·uz, 
Guaratyba e outros loga.l'es i 

Nada de cornmum. E' um,t distancia de 
12 legua(l, som interesses communs· ao cou
trari_o, com interesses cm opposiç-ãd, porque 
qua.s1 tudo que a. nós ap1·oveita a elles faz 
mal, o vice-versa, como · succede com a 
carne. Depois de formados assim os municí
pios, artificialmente, por intc1·e,3ses eleito
r~es, depois disto o que é que acontecei 
S~o os empregados publicos que para. lá 
vao. 

Em redor destes, veem os veudilhõo., . 
O Sn.. TEIXEIRA DE SÁ - Herança da mo

narchia. 

O SR. ANDRADE FlGUElRA.-Qual 1 Isto é 
hemnça de qualr1uer regimen. 

Ef!! soguid~, vem o juiz, depois veem o 
medico, depois o pharma.ceutico, depois o 
advogado, depois o carcerefro e por fim o 
carrasco, que é o ultimo que chega. Ei:i-diz 
? orador - o_ que é o nosso município; mas 
isso mesmo nao é estavel. De repente faz-se 
uma. estrada. para outro logar, e tudo muda. 

de eiifi.caç,ão mostr,wa qt1e tinha. sido uma 
grande cidade . Eis o que são a.<l nossa8 cida
des. Como póde haver ospil'it o municipal 1 

O SH .. TEIXEIRA DE SA - Então V. Ex. 
apresenta emenda 1 

o SR.. ANDRADB FWUEIRA - Si quizerem 
,.presentat·ti. ' 

O SH.. TEIXEIRA DE SÃ - Eu não faço. 
o SR.. ANDRADE FIGUEIRA - Não leu o 

Project~; mas vê que olle diz inuita cousa, 
tem mmtas lettI\i,•;, parece qmi . vao até a 
lettra (. 

Pensa que se pü.lo reproduzir a lei de 
1879, e, sobretudo, não esquecendo o famoso 
caderno _a quo oil illtutres Deputados por S. 
Paulo hga,vam tant-a importancia. (Muit? 
bem ; in11ito bem.) 

O Sr. President.e - Estando dada 
a hora, fica adiada a discussão. 

A ordem do dia p:.i.ra a reunião de ama
nhã, 12, é a seguinte : 

C1ntinuação da discussão conjuncta dos 
pareceres : do Sr. Tavares de Lyra, sobi·o os 
arts. 1.228 a 1.324, e do Si·. Teixeira de Sá 
sJbre os arts·. 1.335 ét l .481 da parte espe-
cial do Projecto. . 

Termina a. 1•eunião étS 6 horas da tarde. 

JOa RlfüNJÃO EXTRAORDINARIA EM 12 DE 
DEZEMBRO DE 190 l 

(P-r·esidencía do Sr. Seabra) 

A's 3 horas da. tai•tle, começa. a. reunião, 
estanllo presentes os Srs. Seabra F. Tolon· 
tino, Sylvio Romero, Sá Peix~to, Arthur 
Lemos, Luiz· Domingues, Anizio de Abreu 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda Toi: • 
xeira de Sá, Araujo Gües, José Monjii.rdim 
Sá Freire, Oliveira I<'igueiredo, Alfredo Pin: 
to, Azevedo Marques, Hermenegildo do Mo
raes, Benedi:cto -do Souza, Alencar Guima
rães e Rivadavia Col'rêa (20), · 

Falta, . com caus,t participada, o Se. Ta
vares de Lyra. . 

Dos convidados pela. Commissão compare
cem os Srs. Clovi .,; BJvilaqua, Amaro Caval
canti! _,Fa;bio ~eal! M. F. Correia, Carlos 
Perd1gao e Sohdomo Leite. 

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

ORDEM DO DIA Quand_? esta:'a em _Mina~, fez viagem pela 
parte mmeraria, e viu rumas de cid:1,des im- . Continuação da discussão dos pareceres : do 
portantes, como Marianna o ·santa Barbara. Sr. Ta.vares do Lyra, sobre os arts. 1.228 a 

Ouro Preto chegou a ter 30.000 almas· 1.324 e do Sr. Te~xoira do Sá, sobre os arts. 
mas, quando º!11 1857 foi secretario do go: ~ .325 a ·1 .481 da parta especial do Pro
vel'llo, apenas tmha 6,000; mas o material Jocto._ 

• 
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Sã.o lidas e postas em d:scussão as seguin
tes emendas: 

Ao art. 1.237 ~ Dig,t··SC: - Reputa-se ce
lebrado o cont_racto no ioga~· onde foi expe
dida a proposta..» 

Aõ a1•t. 1.240.-Diga-se: - « Os contra
ctos benelic-:is devem ser interpretados 1·e
strictivamente.- Clovis Bevilaqua.-P. To
lentino. 

Ao capitulo V e suas secções-Doação 

Art. 1.327-Supprima-se o 2° periudo. 
Art. 1.333-A doação, sob a fórma de sub

venção por prestações, se extingue por morte 
do doador, salvo determinação expressa 
deste. 

Art. (para ser collocado depois do art. 
J..336)-J<;' nulla a doa~ão sob condição im
possível, contraria á lei e aos bons· cos
tumes. 

Art. 1.338-São nullas as doações feitas 
pelo conjuge adul&ero a seu cúmplica. füta 
nullidade, porém, só pólle ser declarada a 
requerimento da mulhe1• do doador ou dos 
herdeiros legitima.rios della, não podendo, 
todavia, a respectiva acção ser intentada 
sinão dentro ele dous annos depois de dissol
vido o matrimonio. 

Art. 1.3.39, paragrapho unico-Si os dona
tarios forem marido e mulher, se fa,rá entre 
elles o direito de accresc:or. 

SECÇÃO II 

Art. 1.342 - Substitmtm-se os arts. 1.342 
e 1.351 pelo seguinte : A doação é revo
gavel: 
1 1 º, Por inadimplemento·.das condições com 
que foi feita. • . 

2°, Por ingeatidão dJ donatario. 
Art. (para ser collocado depois do l .34.2) 

Verificada. a condição resolutiva ela falta de 
cumprimento do encargo impo3to pelo doa
dor, voltam as cousas doadas a este, livres 
de quaesquer onus impostos palo donatario, 
ficando aos te1•cefros prejudicados o direito 
de exigirem deste as inu.emnizações que lhes 
competirem. - . 

A1•t. 1.345 - passa a ser o ultimo da 
secçã0. eliminadas as pttlavras por ingra
tidão. 

Ao capitulo VI e su:tS S3cções 

CAPITULO VI 

DA LOCAÇÃO 

Disposições geraes 

Art. O contracto de loc~ção tem po1• 
objectos as cousas e os - seev1çrs, sendo a 
obrigação contrahida, para uso e goso da
q_uellas, pol' determinado tempo e mediante 
uma retribuição periodica, ch·~mada. alu
guel ou renda; e a contrahida, para a exe
cução destas, por certo tempo ou para corto 
trabalho ou obra e meuiante i.1m preço ou 
saJario ajusta.do, pelo tempo ou pelo trabalho 
empreitado ou feito. 

Art. ' O contracto de locação pôde ser 
realizado independentemente de escriptura 
publica ou escripto particular, ma.'3 a ,prova 
da existencia delle,em juízo, só se pMe fazer 
por testemunhas, quando já tenha tido prin
cipio de execução. 

Art. Na falta de contracto escripto se 
deverão attender, para a solução dM du
vidas, na execução da locação, aos habitos, 
usos e costumes do logar, qmLnto ao tempo 
e ás condições gcr:~es ; e quanto aos alu
gueis ou rendas, sala.rios o valores das obras, 
ao que for apurado pelo exame e laudo dos 
peritos. . 

Art. Podem locar todos os que podem 
contractar e dispor do uso ou fruição da. 
cousa locada. 

ArL O preço da loca~,ão pôde consistir 
cm cer~a somma de dinheiro ou cm qual
quer outra cousa que o valha, comtanto que 
seja certa e determinada. 

A:ct. 1.335. A locação póde fazer-se pelo 
tempo que aprouver aos estipulantPs, salvas 
as restricções da lei. 

Art. 1.336. O contracto da. locação se re
solve pela perda. da cousa locada e por falta 
respectiva do loca.dor e ,locatal'io no cumpri· 
rnento dos oompr9missos. 

SECÇÃO! 

LOCAÇÃO DAS COUSAS 

lJ-isposiçdes commims 

Art. 1.352. Supprima-se, por estar seu 
assumpto incorporado rio art. l O das nispo
sições Géraes. 

Art. 1.353. Accrescente-se depois da pa
lavra-obrigado-na locação das cousas. 

Art. 1.358. Supp1·ima-se. 
Art. Si no contracto nio houver clau

sula alguma prohibitiva de sublocação, o 
locata.rio poderá sublocar livremente, ti
,cando, porém, sempre responsavel par\!, com 
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o locador pelo pagamento do preço locativo 
e mais dtsposições derivadas da locação. 

Este é o art. 1.367 do Projecto, collocado 
no logar proprio com as alterações necessa
rias para abranger toda.s as especies de lo
cação das cousas, e assim os tres seguintes 
que correspondem aos a1•ts. 1.368, 1.369 e 
1.370, que vão fazer igualmente parte da 
secção l .. --Das disposições eommuns ás lo
cações das cousas. 

Art. 1.368. O sublocatario responde, sub
sidiariamente, ao s.enhorio pela· importanc_ia 
que dever ao sublocador, quando este for 
demandado, e ainda pelos alugueis que se 
venceram durante a liõe. 

Neste caso, notificada a acção ao sublo
catario, si não declarar logo que adeantou 
alugueis ao subloca.dor, presumem-se frau
dulentos todos os recibos de pagamentos 
adeantados, a menos que não constem de 
oscriptos com data authenticada e certa. 

Art. 1.369. Salvo o caso do artigo ante
cedente, a sublocação não estabelece direi
tos nem obrigações entre o sublocatario e 
o locador. 

Art. 1.370. Rescindida ou finda a locação, 
resolvem-se as sublocações, :ialvo o direito 
40 inde~nizaç,ão que possa, competir ao sub
locatar10 contra o sublocador . . 

SUB SECÇÃO I 

DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS 

A - DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREDIOS 
URBANOS 

Ar.t. 1. 377. Não havendo estipulação em 
contrario, o tempo da locação do predio ur
bano será regulado pelos usos locaes. · 

Art. Presume-se renovado o contracto 
de arrendamento, si o arrendatario se não 
houver despedido ; ou o senhorio o não des
pedir ao tempo e pela fórma costumados na 
terra. 

Art. Nos logares onde se usarem escri
ptos, haver-se-há p'Or despMido o arrenda.
ta.rio ou inquilino que os pregar, e será 
obrigado a mostrar o interior da casa a 
quem pretender vel-a;. 

Art. Onde se não usam escriptos, deve 
o ar~·endatario preveni!' o senhorio,. ou este 
ao arrendatario ou inquilino da cessa~o do 
arrendamento, trinta diàs· antes deste findar. 

A1·t: O Ioéàdor ou senhorio tem sobre os 
m?v~Is q_ue güarnecerem os predios alugados 
pr1vileg10 para se fazer pagar por ellés de 
prefcrencia aos outros credores. 

Paragrapho unico. Os moveis que gúarnes 
cerem os predios alugados são reputados per
tencerem ao locatario ou inquilino e su.feito 
ao p~gamento dos alugueis, toda vez que 
terceiros, que se apresent-em como donos 

. não provem essa qualidade em documentos 

. authenticados anteriormente á locação·. ' 

B - DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREÍ>IOS 
RUSTICOS 

. ~rt. L3?:8.-Passará a _ter o n. 1.380, vin
Arts. 1.366 a 1.370-Supprimam-se, por do. ~CCUJla,r o_ logar o art. 1.379, ·com a se

já ter sido sua ma.teria incluida na secção gumte redacçao: 
anterior. 

Art. O arrendamento do predio rustico 
Art. 1.373. Como está no Projécto, com o sem prazo determinado, se considera feit~ 

seguinte paragrapho : conforme o co~tume do loga.r e, na falta 
Paragrapho unico. As pequenas repara- deste ou de duvida, nunca se presumirá por 

ções ou as reparações locaitivas, de- estragos menos_ tempo que o necessa.rio para uma se
que não possam ser attrihuidos á acção na- mente1ra e colhéita: ou aproveitamento da 
tural do tempo e uso, taes como-fechaduras colheita pérrdente do an'nó-. 
e vidros quehrados, papeis de forro rasga- Art. 1.379.-Substituido pelo 1.380 êóm a 
dos, canos de distribuiçãó e de esgoto ob- seguinte redacção : ' 
struidos-correm por conta do locatario, que _ Art. o loca.tario poi• tempo indetermi
é oln•igado ª fazei-as. nado, .9-ue não: quizer contirruar no p1•edio, 

Art. 1.374. Como está no Projecto, com o d~vera IJreven,1r, o sen~or~~ com a antecipa-
seguinte paragmpho : çao ~s~a n_a ilerra., ou s.e19: mezes áii.tes que 

Payagra-pho UIJÍco. Caso não te:rihá sido finde O a.uno agr1eola. O mesmo aviso deve 
feita a descripção do estado do predio, se pre- fazer o· locador. 
sume que o locatario o tenha reéebido em Art°. ~ .380.-Substittiido pelo I.378 com 
lJoJ.11 estado de reparações Jocati'vasÇ respon- a segUin:te red"acção : · · ' 
dendo pelos estragos ou pe!:das qué aconte- A:t. . O loeata1•io do predto rustico deve· 
c~rem dura~te a su_a locaçao, a m·enos que cultival0o segundo o costume do logar óu' 
nao prov~ nao ter sido causa dellés. .pelos methodos scientifl.cos e de modo que 0 

Art. L3?:~-~Supprimido, para sei• d.iv,idida ;não _d~mnifique, sob pena de sujeitai:-se á 
sua ma~r1a e _s_e_I' cada parte collocada ein .resc1sao do contracto e ào pagamento de 
Iogar competente. perdas e damnos. 
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Arts. 1.381 a 1_.384.-Supprimam-se e em 
seu logar se articule o seguinte : 

Art. O locatario não pôde exigir abati
mento na renda com fundamento de esteri
lidade ou de perdas de fructos por causa for
tuita, .salvo ajuste em contrario .• 

Art. 1.385 do J.õ)rojecto.-Accrescente-se 
mãis o seguinte : 

Se ao expirai• o arrendamento escripto, o 
locatario continua na posse do predio rustico 
e é deixado nelfo pelo locad-0r, se opera um 
novo arrendamento, cujos elfeitos são re
gulados pelo artigo ••• 

SUB-SECÇÃO II 

DISPOSIÇÕES ESl"ECIAES SOBRE AS COUSAS 
MOVEIS 

Art. São susceptiveis de aluguel todas 
as cousas moveis n~o fungíveis, que esti
verem em commerc10. 

Art. São .a,pplioaveis ao contracto do 
aluguel das cousas moveis as disposições das 
secções anteriores, naquillo em que forem 
oongrqentes com a iridole dos oqjectos mobi
Harios, 

SECÇÃO Il 

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 

Disposições communs 

Art. 1.386- Supprima-se a palavra «em 
dinheiro», e o paragrapho unico. 

Al't, 1.387- Redija-se nos seguintes ter-

SUB-SECÇÃO 

SERVIÇOS MANUAES 

A-SERVIÇOS DOMESTICOS 

B-SERVIÇOS _AGRIGOLAS 

Art. Conside1•a-se serviço agrícola o 
que é prestado á lavoura, no campo ou nas 
industrias annexas, por sala.rio em mo.eda ou 
co:(Il. partilha dos fructos cultivados pelo ser
viçal. 

Art. Os contractos de locação de ser-
viço agrícola podem ser foitos por escripto 
particular, com duas testemunhas, perante 
a autoridade local,judiciaria ou policial, que 
lançará seu-visto-nas duas vias dos con
tractos, ou por simples accordo verbal, de
vendo, neste caso, ser exclusivamente re
gidos pelas prescripções do Codigo, e, ern 
falta, pelos costumes do logar. 

Paragrapho unico. Quando feitos fôra 
do paiz, devem os contractos ser authenti~ 
oados pelos oonsules ou vice-consules brazi
leiros, e, na fü.lta, apresentados ás autol'i• 
dades do logar do serviço para serem vi
sados; depois d!} ouvido por ellas o ser
viçal. 

Art . Os menores de 21 annos poderão 
assignar contractos de locação àe seus sei•. 
viços; assistidos por seus paes; os orpll.ãos, 
por seus tutores, com prév'ia licença da auto
ridade que tiver jurisdicção, sobre elles, o 
sendo estràngeiros por seus consules. 

Art. A locação de serviços, propria-
mente dita, abrange os serviços prestados 
temporariamente ao dono da herdade rural, 
no _cultivo do campo, na criação do gado 
grosso ou miudo, e nas explorações annexas 
ás lavoums. 

mos : Art. Não havendo tempo ajustado, se 
Art. Presumem-se sempre prestados presume ser a duração· do contracto,a de urn 

em mira de retribuição os serviços, quer anno agrario, que termina pela colheita ou 
pro:fl.ssionaes, quer outros, que constituam safra da principal cultura da herdade :ru-
meio de vida. · ral. 

Se a retribuição não for expressamente Art. O serviçal é obrigado a prestar o 
ajustada, será na falta de tabella ou tarifas trabalho a que se tiver proposto, conforme 
legaes a do costume do logar, ou fixada por as ordens e a direcção do dono da· herdade 
arbitramento, conforme as círcumstancias. ou locatario. 

Arts. 1.390 e 1.391.-Supprimam-se. Art. O locatario é obrigado a, satisfazei• 
Arts. 1.392, 1.393 e 1.395 deverão ser col- a retribuição promettida, nos prazos estipu-

locados depois do art. 1.399. lados, de accor'do com o uso da localidade 
Art. 1.394.-Supprima-se, por não poder fi.- em que se achar situada a herdade rural. 

gurar em disposições communs e applicaveis Aet. O preço do salario se presume 
a toda a especie de serviços, -e estar supprida sempre estipulado em moeda corrente, salvo 
sua mataria pela generalidade do art. 1.393. accordo escripto ou porcentagem nos :pro• 

Art. 1,392.-Supprimam-se as palavras- duetos. 
não tiver quem· o represente. Art. O serviçal contractado, por certo 

Arts. 1,400 a 1.403 - Supprimidos aqui t1:1mpo, não pôde ausentar-se ou despedir-se 
para apparecerem no OPERARIADO os que sem justa causa antes de pree:qcller o temvo 
forem a:proveitados, 1 ajusta.elo, · 
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Art. O locador ou serviçal que se despe
dir sem justa causa perderá o direit~ aos 
sa.larios relativo!:! a. esso tempo vencidos e 
não pagos. 

Art . O locatario que despedir o serviçal, 
sem justa causa (art. ), antes de findo o 
tempo do ajuste, será obrigado a pagar os 
sala.rios vencidos e os por venci:lr correspon
dentes a tres mezes. 

Art.- O serviçal despedido com justa causa 
só tem direito ao sala.rio vencido. · 

Art. O contracto de locação <Je serviços 
agricolas resolve-se: 1°, pela morte do loca
tario ou do locador; 2o, po1• qualquer dos 
casos meneia.na.dos nos artigos... . 

Mor1•endo o locatario, terá o locador direito 
aos sala.rios vencidos e ao correspondente a 
15 dias mais; morrendo o locador, só poderão 
os seus hordeiros exigir os seus sala.rios ven
cidos, em falta destes deverão ser os sala
rios arrecadtidos pelas justiças locaes para os 
fins da lei. . 

Art. Applicaro-se á locação de serviços 
agricolas com pagamento de porcentagem 
nos fructos cultivados e nos productos rea
lizados pelo locador as disposições deste 
codigo relativas á pa1·ceria rural, que não 
contrariarem as disposições desta secção. 

C - OPERARIADO 

Ari. O operariado se rege pelos preceitos 
gera.as da locação de serviços e especialmente 
pelos da lettra A secção Ili deste capitulo, no 
que lhe for applicavel. 

Arts. (l.400 e l.402 do Proj.) 
Art. Os patrões respondem pela vida e 

inhabilitação para o serviço dos opera.rios, 
indemnizando a estes ou suas familias, si 
por falta de seguridade nos odificios, offi
cinas, andaime3, minas, assentamentos dos 
machinismos, etc., forem aquelles mortos 
ou inutilizados. 

SUB-SECÇÃO II 

SERVIÇOS JMMA.TERIAES 

Art. I .424.-Seja redigido nestes termos: 
As disposições dos a1•tigos acima; relativos 

aos serviços immateriaes applicam-se, igual
mente, aos advogados o procuradores judi
ciaes, quando representantes do dono do ne
gocio a elles incumbido, com ou sem pru
curação e bem assim aos cobradores de di
vidas, por porcentagem ou commissão, com 
ou sem mandato do credor . (Paragrapho do 
:proJecto,) 

SUB-SEC9ÃO IH 

DE OUTROS SERVIÇOS . 

A-SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Arts. 1.427 e 1.428 do P1•oj., fundidos 
na emenda, com exclusão da parte em que 
repetiam o art. 1.426 do Projecto. 

Os que se occupam do serviço do trans-
porte respondem por si e pelos seus auxi
liares, e são obrigados pelos objectos 1•ece
bidos e pelos que fica.i•em á sua disposição 
nos loga.res para esse tim destinados. 

Accrescentem-se niais estes dous artigos 
que completam o assumpto: 

Art. Os recoveiros, barqueiros, carrega-. 
dores e todos os mais qite se empregam em 
serviço de transpor te teem direito a haver 
no momento da entrega. dos objectos, ou em 
que concluírem o serviço, o preço conven
c:onado ou do costume e quaesquer despozas 
a que a conducção dos objectos tiv(lr dado 
causa, si por convenção ou costume não são 
incluídos no frete. 

Art. o rocoveil'o, o barqueiro e todos os 
mais que se incumbem de transportes gosam 
do direito de retenção dos objectos condu
zidos. 

E-EMPREITA.DA. 

Art. l .433. Subst.itua-se por este: 
« Si o empreiteiro, além do serviço, for

nece os materiaes, todo o risco da obra cor
rerá por sua conta, até ao acto da entrega, 
salvo si houve mora da. parte do dono da 
obra em recebei-a ou convenção expressa 
em contral'io ». 

Depois do art. 1.444 do Projecto accres
cente-se o seguinte: 

Art. Si o dono da obea antecipar, a 
füvor do empreiteiro, as épocas do pa.ga
mento estipuladas no contracto, tanto os 
vendedores de materiaes como os opera.rios, 
terão acção contra o dono da. obra pelo que 
se lhes dever, até á quantia. cujo pagamento 
este antecipou. 

Complete-se a. ma.teria, com o artigo se
guinte, no fim: 

Art. · O empreiteiro de qualquer obra 
mobiliaria tem todo o direito de a reter 
emqu~nto não for pago do preço. 

CAPITULO VII 

DO 'EMPRESTIMO 

DISPOSIÇÃO GERAL ( a accrescentar ao Pro
jecto) . 

Art. A ccdencia tempol'aria de uma 
cousa. a qualquer pessoa, para uso e goso 
gratuitos, com a ob1·igJ..l?ãO de a r e.stituirem 
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especie ou cousa equivalente, constitLie o 
contracto de emprestimo. 

Art. São transmissiveis, tanto aos hm·-
deiros e rep1•esentantes do que empresta, 
como aos do que recebe o emprestirno, os 
direitos e as -obrigações deste resultantes. 

SECÇÃO I 

DO COMMODATO 

Art. 1.464- Substitua-se pelo seguinte: 
A1•t. O commodato ou o emprestimo gra

tuito dé cousa não fungivel para uso e goso 
de terceiro, com a obrigação de restituil-a 
este, findo o prazo convencionado, só se 
torna effectivo pela tradição, continuando o 
que a emprestou com inteh•o domínio sobre 
a mesma cousa. · 

Accrescente-so este outro,que é necessarto: 
Art. Si não für convencionado prazo para 

o commodato, presume-se ser o necessario 
pa1•a o uso concedido, e, salvo o caso de ne
cessidade urgente, imprevista, reconhecida 
pelo juiz, não pôde o commodante suspen
der o uso e goso da cousa: emprestada, quer 
durante o prazo ajustado, quer durante o in
dispensa vel para o uso concedido. 

Art. 1.465. Supprima-se. 
Art. Para ser collocado depois do 1.467: 
Art. O commodatario que for perturbado 

ou esbulhado da cousa emprestada dará. 
-disto aviso, sem detença, ao commodante, 
tomando a defesa dos dil'eito's deste, até 
que elle prove.ja no caso como cumprir, e 
si não der o dito aviso, ou não tomar a dita 
defesa, ficará responsavel por perdas e da-
mnos. . 

Art. (Para sei• collocadó depois do 1.468.) 
Art. As despezas feitas para conser

vação da cousa emprestada, ou para usal-a, 
não podem, em caso algum, ser repetidas 
pelo comniodatario. 

SECÇÃO II 

DO MUTUO 

Arts. 1.471 e 1.472-Fundida a materia 
no substitutivo seguinte: 

O mutuo ou o emprestimo g1•atuito de 
cousa-fungivel, quer se consuma ou não pelo 
uso, feito a terceiro, a quem passa o do
mínio com a obrigação de restituir, no tem-. 
pn convencionado, outra do mesmo genero, 
qualidade e quantidade, torna-se perfeito 
pela entrega da mesma cousa. 

Art. 1.473 a 1.476 - Supprimam-se. 
A1•t. 1 .480 - Snpprima-se. 

Art. 1.481 - Substituido pelo seguinte : 
Art. Si não houver convenção acerca 

do prazo da restituição da cousa emprestada, 
o):)servar-se-ha o seguinte: 

1°, si o emprestimo for de cousas com
muns de uso e goso, o tempo da duração 
será determinado pela declaração do mu
tuante; 
, 2°, si de productos agricolas, quer para. 
alimentação quer para sementeira, até ã 
primeira colheita ; 

3°, si de dinheiro, se presumirá feito com 
o prazo nunca inferior a 30 dias. 

(Accrescentem-se os seguintes artigos para 
completar o assumpto); 

Art. O contracto de mutuo, quando em 
dinheiro, excedente de conto de réis, só pôde 
ser provado por escripto assignado pelo mu
tuario, e o de dous contos de réis para cima 
por escriptura publica. 

Art. A restituição do emprestimo será. 
feita no Jogar convencionado e, na falta da. 
convenção, no logar onde tenha sido recebido 
e sendo em dinheiro, no domicilio do mu
tuante. 

Art. Si nã,o for possível ao mutuario 
restituir cousa da mesma especie da empres
tada, satisfará, pagando o valo1• della ao 
tempo da. restituição, em moeda corrente. 

Art. O mutuario constituído em móra. 
é obrigado a pagar interesses dos valores 
em seu poder, na proporção da taxa legal 
dos juros. 

Accrescente-se o seguinte: 

CAPITULO VIII 

DO EMPRESTIMO COM INTERESSE 

Art. O empre&_timo com interesse pago 
pelo mutuante pelo uso e goso do dinheiro ou 
cousa emprestada, quer em moeda,.por por
centagem determinada no contracto ou se
gundo a taxa legal, quer em mercadorias, 
com ·o augmento dado âs eIDJ>restadas, por 
parcellas ou ao findar o prazo da restituição, 
precisa para sua validade de escripto assi
gnado pelo mutuado,corn raconhecimento da. 
firma por official publico local, . dentro de 
trinta dias da assignatura ou de escriptura 
publica, em notas. 

Art. O prazo para estes contractos 
é estabelecido por accorJo das partes con
tractantes, ficando, porém, ao mutuario a 
libei•dade de restituir o valor do emprestimo, 
na mesma especie, qua!)do lhe 11.pprouver, 
fazendo effectivo, na. mesma occasião, o 
pagamento dos intere3ses vencidos e dos a 
ve:1eer, não exceJentes estes ultimos, dos 
relativos aos seis ·mezes seguintes â rescição 
do contracto. · 



24 CODIGÕ CIVIL-BRAZILEIR.O 

Art. - Não estabelecendo prazo o con-
tracto, presume-se não exceder de seis mezes 
Ja data da aBsignatm;-a deUe. 

Art. Si o contracto tiver o caracter 
de renda vitalícia ou for dos que se pagam 
por via de annuid.ades, em que se compre
helidem os juros e uma parte de,;tinada á 
restituição progressiva do capital, não po
demser resilidos sinão por accordo das partes 
con.tractantes, ou.. po1• falta de cumprimento 
das obrigações por parte do mutuario. 

Art. Nos cont-ractos d.e dinb-eiro, o 
Jogar do pagamento, a fó1'.ma. à.e realizal:o, 
a moeda, .o cambio deverão ser expressos no 
texto.; quando não o forem, obsei;varão as 
praxes <la praça coinmercial do logar do 
i,'agamento 011 da mais proxima. 
. Art Q.q pagamentos pa,rciaes, sem 

O;lJ)eciflcµ,ção da appllcação,. .impntam-se, pri-. 
n'leiro, ·para a solução dos debi.tos relativos 
110 intei•esse.e o restante pµ,1•a a.morti_zação 
d_o, ,cap!tal. 

G.:1.pital Federal, 12 de. dezembro de 1901, 
- Fahio Leai .. - F. Tolent.ino. 

Pen~a que deve ser supprimido do 
art. l.251 o termo .. «-commutativo >-intro~ 
duzido pelà. Comm-issã,o R,evisora, 

Apresen,ta, neste sen.tido, u,ma emenda; 
restabelecendo o artigo do .proj(lcto primi-' 
tivg_ :.. 

No capitulo da compra e venda, o pra'- · 
jecto, apezar de· certos senões, é um dos 
mais completos . . 

No art. 1.288, da. retro emenda, dispõe o 
projecto que o vendedor p9de resalvar o 
direito de resgatar o immovel · vendido, 
dentrJ de cerfo praso, mediante restituição 
do .pgoço- e mais despezas .feitas pelo. com
pi:ad.01•, 

-O systema, do codigo, portanto, é este: 
adopta1• para o resgate. o mesmo pr.eço da. 
venda anteriot' ás mais bemfeitorias.-

Ha, porém uma . que.:1tão importante de 
que o codi,go não cogitou: até onde vão estas 
despeZ1s e que despezas são estas ? 

Nos codigos que conhece, as despezas que 
o vendedor p~la clausula se obriga. a fazei• 
não podem ir além do maior valor obtido. 

No a1•t. 1.292, o illustrado .a.utoc do . p1,o-
O ,Sr. A.:'Dlaro Ca~aleanti--Tem jecto definiu-,1 a seu vev com -pr.opµied 4de;

f vouco, a .dizei• soQre a parte do projecto em que. venda a contento não era mais do que, 
dobat&, porquanto as suas disposições estão venda sob cond~ção suspensiva,. se. no con
de a.ocurdo com O que se encontra nas me- tracto não se.dá exp:cessamen1;_e o, caracte~~ . 
lhores fontes de di-reito. Demai1.1, não teve de condição resolntiva, 
tempo, para... fazer um estudo methodioo, Se anteriormente. se tivesse estabelecido 
.completo . sobro. os dous relatorios. em dis- algmna cousa, estas disposições seriam, me-
c.mssão. lhor entendi.das. 

Todav·a t 'd 1 ·t Este direito é transmissivel aos herdei- . 1 , como no ou, om rap1 a 01 ura, ros i 
alguns modos de-dizer que, ua pratica, podem Entro os romanos m•a person~lissimo.e 
ua.r logar a incimvenientes, toma a liberdade 
ue chamar a attenção da illusr.i•arla Com- seria alta.mente.inconveniente. pa.ra. . o com,1 
missão para. os :pontos que. passa {L indicar. pràdor, se, ,o! dLreito -levasse,mui:tos.~annos, a 

liquid,ar . 
Começará chamando a att_enl)ão do honrado Não tem outi•a consi,d.e1•ação a fazer .sinão 

autor do projecto, para a mMeria dos. con- chamar a attenção da Commissão no senti.do 
tl'actos sygnalagmaticos. de ser> .augmentada qualqJ.!er cousa sobre as 

A' dispos_ição do art. 1.242 rez1.: « Nos condições suspensiva e resolutiva. 
contraQtqs. sygnala.gmati.cos , nonhuma.,d·as Na preempção, o art •. 1.300 ·,cóntém em 
p_artes pôde exigir da ou~rQ, o cnmpl'imonto, suas disposiçõt1s condição_resolutiva expressa, 
,ta respectiva ob1·igação, sem que tenha curo- mas para ser completo deveria declarai• 
pt•ido a .SUé\. A parte prejudicafa pelo não como se dá a caducidade, si por interpellação 
cumprimento pôde reqq.(:Jrer a resHiçãQ do judicial, si ipso jure. 
contracto.com perdaa .e damnos. » Os outros codigos, em geral, exceptua.m as 

Sem(llhl!-nte disposição encontra-se nos me- vendas em ilasta publica e as feitas pelos 
lhores codigos. syndicos das fallencias. Prefere, porém1 o 

Uma duvida, porém, assalta o seu espi- systema do Projecto. 
rtt~ e vae expol,a. Ha, entretanto, necessida1e de um artigo; 

Si _o fim do alludido artigo é evitar que, o que estabeJe~a que a pr.eempçà.o só pôde, 
contractando dous, um, sendo exacto no ser exercida em seu todo. 
cumprimento da o]Jr,igação, seja prejudicado O projecto ao.dou ,muito bem não permit
pelo oµt1'0 qirn não ·cumpriu. a ob.-igação, tindo-art. 1.303-a transmissão aos -her
eúe hão satisfaz nem prevê todas as hypo- deiros do direito de preferencia, e devia até 
theses. estender esta disposição á venda a contento, 

Redigiu, por isso, uma emenda, que sub- ao pacto de melhor comprador e mesmo ao 
~otte ao· estudo e app1•ovação da Commissão. pacto commissario. 
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Quanto ao pac~o de melhol' comprador, 
aêha g1•ande o p:razo de tres annos do 
art; i.304. que Iio seu modo de ver não de-
veríi, pâs,tiar dê rim anuo, . 

A disposição .rJo pa~~g~9,pho. , unícq db 
art. 1.310, estabelecendo-·que, afora o& mo.: 
veid,-é necessaria-a ·,rnterpellação judicial;· é 
direito nosso,'_'. e destoa. das disposições ante
ce_._entes. Desde que o illustre aut01• do pro
jecto declara que esta secção é da Com
missão Revisora e · está de accordo com o 
ói-ador, ap,resentar.á/e,menda.a este artigo. 

Foi sómente até ah[ a · súµ. le~tura d.o pro
jeoto, e por isto termín.á. suas considerações. 
(Muito bém ;-m1'ito bem.) 

Dahi as substituições de redacção e as 
suppressões que peopõe. ·. 

Si se comparar o instituto proposto, no 
Projecto, com o.J seus congenàres nas outrafl · 
lêgisla.çõ~s dos. povos da raça latina resalti.v· 
a si:J.per'ioridade da nova urdidura solJre-·· 
toda'.s'- as ot1tra.s, .já como synthese da ma-· 
teria, já no conJurfoto e harmonia de suas--· 
dtsposiçõos. 

Outro tanto não poderá dizer e com <f' 
;mesmo enthusiasmo do instituto dct, Locação, 
principalmente quando entende que é mate- · 
l'ia digna de maior expansão e de largas-mo
dificações no nosso direito. O que ha é atra
zado, incompleto e não satisfaz a nova feição · 
da nossa actividade economica. 

O- Sr. Eabio Leal dtz qub.at1ilÍI. Não é que entenda que o trabalho· deva' 
presença neste recinto e a- assiduidad~-ttff até ser .regulamentado : pelo conkarib) é-" 
sessões da Commislão da Camal'a dos Depu- ·pàrttdario da mais ampla liberdade· füfü-¾-i_.·· 
ta.doa .não indicam mais do que o de,ejo .de dual', mas ·crê °i1écessaeio se firmem leis n'l.ais · 
instruir-se, ouvindo· os mes-tres, de col'l'e- de accordo' cofu•as · relações modemas; q'll~;. 
sponder á ·, gentileza. do convite feito á Com- suppram: as'omissõé-s das convenções ,parti···· 
missão do.Instituto .. da Ordem-dos Advogados cularcs. 
a de obedecer ás exigencias do illustre Pre- O que lia é'atrazado; como disse; é falho, 
sidente desta Commissão, de quem é amigo é mesmo incongruente com ;Ji phá.'.!o nova··das.-
e, admh•adoI'. l'elações da vida actual. 
. Não,acceitou a incumbencia do In::ltituto da A locação do imín9v(ll urbano tetn,sem•se--· 

ürdem dos Advogados .como um scientista, gurança o proprietarib e o inquUiJ.m,; seus'· 
um-conhecedor , do Dil'ei.to Civil, mas como deveres reciprocas não se acham bem accens.· 
um homem. pratic_o e de algum· senso juri- tuados, nem bem garantido~ ; a dos imm~-,
dico,_ cuja experiencia poderia ser util nessa veis ruraes estii. ainda debaixo · de um reg.1-
discussão. men incompatível com os progréssos da agre-

A prova de que.assim- tomou a sua mi::lsão nomia e sob uma dependencia qub'se pode-· 
está na fórma,do-parecer que apresentou ao rfa. .chamar irrisoria si não fosse injusta.- . 
Instituto: não discutiu theorias, não pro- 1 A locação de serviços, quer dotáb$ti<mS',: 
cunou inventar dóutrinas; fez selecção do quer agrícolas, quer o que se póde éfü1~9'.r 
que havia de mais adeantado no direito bpe1·ariado, se mantem entre nós se~ 1.1.Jt,. 
e que melhor se. adaptava íi nossa índole, pois que, além do incompletas e rmns ttw 
aos. nossos costumes,- ás 110ces.<Jidades sociaes existentes, não são utilizadas. nem 1•esp!)ifa
actuaes e as que apontam j,L no horizonte do das. O locatario não.tem -garantia, o locador 
futuro da, pa.tria. pelo incremento de seus não póde saber quaes os seus direitos e 
ppogressos nos diversos ramos da sua activi- deveres. 
dade, tendo sempre em vi:;ita a maxima li- -O illustrado autor do projecto, parecfj, não . 
berdade· da acção individual e as leis eco- quiz enfrentar com as difflculdades do tra
nomicas, tão ,fataes como asphysicas navas- balho, que traz em sobl'esalto as nações mais 

. ti..qgima orbita de-mecanica social. civilizada.s, e deixou o pl'oblema do nosso, 
O relatorio om discussão ab1•ange os que é diverso, poe solver; a Commissão Re• 

insti.tutos da.- Doação, éla Locação e · do- Em- visora procurou completar o serviço, mas 
prestimo Ci'IJit; dirá em poucas pç1.lavras a parece não ter tomado inteiro conhecimento 
impressão q)fe teve do estudo que sobre elle,1 da ma teria por não viver no meio dellas, 
fez, no seu conjuncto.. Em todo ca:;o, não foi resolvido, nem pl'0· 

O instituto da Doaçi'ío foi tl'atado com visoriamente, o difficil problema. · 
grande superiorídade. de vistas pelo joven Tentou o orador trazer alguns elementos. 
e notabilissimo jurisconsulto autor do Pro- para t;n•ientar a solução, attendendo, mais o 
jecto- o Exm,, Dr. Cio-vis Bevilaqua, e si sobretudo á questão entre nós, conforme o 
não fossem alguns senões intercalados pela estado actual, os elementos q~e agem e teem 
Commfasão Revis01•a e pequenos reparos de de agit' sobre elle ainda por largo espaço- de 
redacção, teria ficado intacto. . tempo. • 

Mas, entenda que a questão de fórma e O instituto do empr.estimo civit podada 
mesmo de esthetica importa muito em uma ficar articulado, como o foi pelo douto autor 
lei-é preciso que se diga be-m o q_ue se do Pl'ojecto, libertado de alguns artigos im-
quer dizer. · pertinentos, intercalados pela Com missão 

~I.TI • 
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Revisora, si não fôra a necessidade do des- Dos convidados comparecem os Srs•. Clovis 
aggregardelle o mutuo com interesse ou juros Bevilaqua, Andrade Figueira, Amaro Caval
que parece figura de direito muito diversa canti, M. F. Correia, Fabio Leal, Solidonio 
do Emprestimo Civil, cuja· característica é a Leite, Salvador Moniz e Cunha Vascon._ 
gratuidade da convenção. Já é tempo de !e- cellos. 
gislar sobre o emprestimo a juros para satL- E' lida e sem debate approvada a acta da. 
fazer a necessidade das transacções civis, reunião anterior. 
que se accentuam e crescem com o augmento 
dos capitaes nacionaes, devendo-se ter em 
vista que aquelln.s tendem a desenvolver-se 
nos centros ruraes, onde mais nocessaria é 
a facilitação deltas. 

São estas as suas impressões, em resumo, 
ao estudar a materla do rolatorio em 
discus&ão. 

A isto se limita para não ro11bar tempo á 
Commi:;isão com dissertações ociosas, em 
justificativa das emendas que apresen/,a e 
que submette ao seu esclarecido juízo. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente-Havendo ainda 
oradores inscriptos o sendo convenien &e a 
impressão das muitas emendas apresentadas, 
fica adiada a discussão. A ordem do dia para 
amanhã, 13, é a seguinte: 

I ª parte (até 4 horas ou antes)- Discussão 
da redação final da Lei Preliminar e da 
Pade Geral. 

2ª parte-Continuação da discussão dos pa
receres do Sr. Tavares de Lyra, sobre os 
arts. 1. 228 a 1. 3.24, e do Sr. Teixeira dê Sá 
sobre os arts. l. 325 a 1. 48 l. 

Termina a reunião ás 5horas da tarde, 

Discussão da redacção da lei preliminar e 
parte geral 

DISCUSSÃO DA PARTE ESPECIAL 

Arts. I.228 a I.324 e 1.325 a I.481 

37• REUNIÃO ORDINARIA EM 13 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

(Presidencia do 81·. Seabra) 

ORDEM DO DIA 

Primeira pa,·te 

Discussão da 1•edacção final da Lei Proli
mtnar o da Parte Geral do Projecto. 

O Sr. Teixeira de Sá-Sr. Pl'e· 
sidente, desde que o Sr. Dr. Amaro Caval
canti, nosso distincto collaborador, consi
dera sua delenda Carthago os additivos que 
apresentou á. p::i.rte geral do projecto, quanto 
aos effeitos das condições resolutivas nos 
contractos, julgo-me ol1rigado a justificar o 
que, em aparte, disse a S. Ex.: qu1> a dou
trina dessl!"s additivos é nova: o-com a 
devida venia, chamo-a, no sentido genuíno 
do vocabulo,-extravagante, em füce dos 
principios dó nosso direito civil, que foram 
incorporados á nossa Constituição, e mesmo 
dos princípios de direito publico geral. 

E' assim que diz S. Ex. quando a condi
ção resolutiva., nos contractos, é expressa, 
tem o effeito de, por si mesmo, operar enti•e 
as partes contractantes a dissolução do vin
culo das obrigações. 

E' a doutrina que S. Ex. estabelece no 
seu additivo. 

Sr. Presidente, tal doutrina é contraria, 
repito, aos princípios de direito civil, con
sagrados na Constituição, o vou dizer p~r 
qoo. . 

S. Ex., no intuito de justificar o additivo, 
figurou o exemplo que : si duas partes 
contractantes teem-se ajustado para a reali
zação de qualquer cb1•a ou serviço e teom 
estabelecido que os trabalhos devam come
çar em certo e determinado prazo sob pena 
de rescisão immediata do contracto, não 
ha mais logar á intervenção judicial. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-V. Ex. está 
confundido nos meus exemplos; dei exem
plos de condições, uns, e, de -p1•azos resolu
tivos, outros. 

O SR. TEIXEIRA DE SÃ-Mas :Q.ão é este o 
exemploi 

o SR. AMARO CAVALCANTI-Não dei este 
exemplo · a proposito de condição resolu
tiva. 

A's 3 hm•as da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. J. J. Soa b1•a, F. 
Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Luiz 
Domingue.~, Frederico Borges, Camillo de 
Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes, José 
Moiijardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, 
Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Hermene
gildo de Mora.os, Benedictu de Souza, Alànca1• 
Guimarães, Rivadavia' Corrêa e Anizio de 
Abreu (19). 

Faltam com causa participada, os 
Artlrnr Lemos e Tavares de Ly1•a. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ- Pois bem, não 
Srs. quero mais argumentar com os exemplos de 

V. Ex. . . 
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Vou ler o additivo, na parto do § 1 ° do 
artigo: 

« A condição resoliitiva da ob1·igaçl'ío pdde 
ser -expressa ou tacillt: 

§ l. 0 A condiçao resolittiva, sendo clara
mente expressa, p1·oduz effeito de pleno di
reito INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO JUDI
CIAL, considerando-se a resoluçffo CONSUMMADA 
desde que a parte a quem elta aproveitar 
assim declarar ou fizer constar á outra pm·te 
contractante. 

o SR .. AMARO CAYALCANTI-E' o que dizem 
os mestres. 

O SR. TEIXEIRA DE SA-Pois sim, é este 
o ponto da quesfüo. E volto então a figurar 
de novo o mesmo exemplo, qno V. Ex. con
testou. 

o SR. AMARO CA V ALCANTI -Não contes
tei, sinão para o caso a que V. Ex. allucliu. 

O Sa. · TEIXEITA DE SÁ-Pois sin;i, deixe
mos mais de exemplos. 

Certamentente sabe a illustro Commissão, 
a alluditla doutrina é exactissimamentc a 
mesma do desaforamento dos contractos, já. 
prohibida pelo nosso antigo direito e depois, 
pela Constituição. · 

Ponho em confronto ao artigo aclditivo do 
Ulustre Sr. Dr. Amal'o Cavalcanti, a dispo
sição da Ordeneção do Livro 4º, Titulo 72. 

Veja V. Ex·., Sr. P1·esidente, si pôde haver 
duvida que esta disposição da ordenação não 
seja, diametralmente, o contrario do que 
pretende o tal additivo : 

« Si alguma pessoa, em qualque1· contracto, 
prometter dar, ou fazer al.gwna cousa a tempo 
certo sob certa pena, e não a dando, fazendo, 
ou pagando ao dito tempo qite logp seja feita 
execiição em seus bens sem eUe mais ser citado 
nern ou,,;;iclo com seit direito ; mandamos que 
tal desaforamento não valha, posto que logo 
assim a tal convença seja julgada por senten
ça, e que sem embm·go de tal contracto e sen
tença, si'.não faça execuçiío po.i· ella, atti o 
condemnado ser c/lamaclo e ouvido com seu 
direito sobre essa 'exe'cuçiío. 

O SR. AMARO CAV4LCANTI - Isto era um 
desaforo coJJ.tra. o direito. 

O SR. ·TE~XEIRA DE SÃ (continim lendo) e 
que som embargo de &al contracto se nio 
faça execução até o condomnado soe clla
·mado e ouvido com seu direito sobra essa 
execução. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - E que tem 
Jsso com a emenda. que apresento 1 

O SR. TEIXEIRA DE SA - V. Ex. afasta a 
intJrv.enção judicial. Está no seu additivo ... 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Admiro que 
·v. Ex. faça semelhante confusão. Não leu, 
oµ não me quiz entendei·, 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ. - Tornarei a ler o 
§ lº da emenda additiva de V. Ex: (Lê.) 

P orguntõ pois: que é isto? Não é desafo
rai' o contracto ? 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Si eu tive':' o 
direito de füllar ainda, V. ]l:x. ha de enten
der-me, quei• queira, quer não; porque hei 
de fallar claro. V. Ex. não me compre
hendeu. 

O SR. TEIXEIRA DESA - Perguntarei ~o 
provecto Sr. conselheiro Andrade Figueira 
si não está aqui evidente, expresso o desafo. 
ramento do contracto, o afastamento da in
tervenção judicial, a parte sendo juiz em 
causa propria? · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas a parto 
contrv.ria pôde ser forçadu. a ir a juizo. 
(Trocam-se outros apartes .) 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ-Perdão, o additivo 
diz outra cousa. 

o SR. ANDRADE "FIGUEIRA-O additivo ML 
á clausula o sou elfeito natun:l, e a parte · 
que não se conformar que vá para. juizo. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ-O additivo não 
precisava dizer que a clausula resolutiva é 
resolutiva, o que diz é que ella produi ef
feito independente de intervenção judicial. · 

o SR. 'ANDRADE FIGUEIRA-Mas, si a parte 
contraria não concordar, vaea juizo, e já não 
se trata de contracto desaforado. · 

0 SR. TEIXEIRA PE SÃ-Mas então para 
que se diz ahi independente ele intervençiío 
f udicial, considerando-se a resoluçtto consum
maéla, é só para o caso de accordo? 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-A parte que se 
sentir prejudicada com a resolução vae a 
juizo. 

O SR. TEIXEIRA DE SA-Não; o additivo 
diz-considerando-se a resolução consum--
mada ..• 

O SR. AMARO CA v ALCANTI-O exemplo que 
eu dei a V. Ex. foi o seguinte: vendo a 
V. Ex. uma casa, para pagar-me no dia 30 , 
deste Jll!:Jz, com a seguinte condição resolu- , 
t iva-si não pagar-me a 30;fica desfeita a 
venda. Si V. Ex. não pagou, está desfeita. 

O SR. TEIXEIRA DESA-E V. Ex. se apossa 
da casa sem a intervenção judicial ..• 

Ü SR. ANDRADE FIGUEIRA-Boa d11vida. 

O SR. TEJXEJRA DE ·sA-Pergunto ao Sr. 
Andrade Figueira si seriamente concorda 
com isto. 

o SR. AMARO CAVALCAN'rI - Concorda, 
porque saba direito civil, 
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o SR, TEIXEIRA DE SÃ-V. Ex. que tão fe
·Clllldo é em escrever monographias, juri
,d,icas ... 

o SR, AMARO CAVALCANTI- Mas isto que 
.ap.i está não é meu. 

· O SR. TEiXEIRA DE SÁ - Onde achou 
isto 1... · 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Pi'Ocurei in• 
troduzir essa disposição, porque o nosso di
reito é omisso. Convom toruar estas cousas 
claras. 

O SR. TEIXEIRA DES!-Si a r,esolução do 
contracto não se pôde fazer oifectiva sinão 
por interveiíçã.o j~dicial, nã,o sei a que vem 
dizer que se consuma indepe]J.dentemente 
dessa intervenção. 

o SR. AMARO CAVALCANAI- Quero mos
trar a V. Ex. que não sou respon.savel por 
isto como autor. 

o SR. TEIXEIRA DE SA-Isto fica para de
pois. 

o SR. AMARO CAVALC;lliTI-Bnm, eu não 
inventei e quiz apenas completar o que falta 
em nosso direito. · 

O Sa. Tm:X:EIRA DE SÃ-Pergunto a. V. Ex.: 
quando não é cumprida a condicão resolu
tiva expressa com o e:treito qua V. Ex. lha 
9-á em seu artigo additivo, o cont1'acto fica 
logo insubsistente, re.,cindirJ.o sem interven
ção judicial i 

o SR. AMARO, {J4-y.A.I..,CAJ.'iTI-:-A condição re
solutiva .•• 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ-Responda ao que 
pergunto: si a condição r(lsolqtiva realizada 
opera a i1,1subsistencia do contracto som a 
intervenção judicial. 

O SR. AMARO CAV4LC.ANTI:._O contrac{o é 
completo desde O moment0 em que se O raz. 

O S),'l.. TEIXEIRA DE SA- Não, et1 pergunto 
.si o con,tracto. no_ caso de que tratamos fica 
sem ir a juizo ..• 

O Si,i. P1wsrnENTE-Peço. attenção a VV. 
EbiXlil,, porque acl;to esta questão deslocada. 

o SR. TEIXEIRA DE SÃ-Acho que não se 
encontra isto em escriptor algum. E' positi
vamente uma inveraão dos princípios do di
reito civil e da administração d.a, justiça. 

o SR. AMARO CAVALCANTI dá um apn,i'te. 
o SR. PRESIDENTE - Poço um minuto de 

a ttenção, não estão em discussão as emendas 
do Sr. Dr. Amaro Cavalcante, o que está em 
discussão é a convonioncia ou inconveniencia 
do se adoptar este capitulo na parto geral. 

o SR. TEIXEIRA. DE SÁ - E' solJre esta 
conveniencia que estou discorrendo,. · 

E o principal dos motivos da inconve
niencia é a inconstitucionalidade do artigo, 
que demitte o poder judiciario do sua auto
ridade para sentenciar o direito entre as 
.partes litigantes. · · 

E a doutrina da Ordenação a que me referi, 
desenvolvida por Correia Talles, como de 
ordem publica, o a doutr.na tem até por 
coroJlario - que ninguem póde ser obrigado 
.executivamente, não obstante ter pactuado 
sujeitar-se á via executiva. Tal era o respeito 
que tinham as leis o os seus interpretes á 
jurisdicção judiciaria. · 
- A Constituição diz: Ninguem será senten
ciado sinão pela autoridade competente, e na 
forma prescripta pela lei. • 

O Sr. Dr. Amaro Cavalcante, porém, esta
belece no seu additivo que, quando em um 
coµtracto estiver consignada uma condição 
l'.esolutiva oxprassa, a parte a quom apro
veitar a condição, póde desfazor o contracto 
e sor juiz da resolução delle. 

Sr. Presidente, houve ha pouco, aqui,uma 
questão, que foi julgada pelo Supremo Tri
bunal Federal sobre esta mesma hypothese ; 
foi o caso de rescisão extra-judicial de um 
contracto entre o governo de Minas e o 
visconde de Guahy, para a construcção de 
uma via ferrea, 

o SR. AMARO CA VALCANTE - V. Ex. está 
informando aos dous advogarl.os da causa, 
ao Sr. Andrade Figueira e a mim, 

o SR. TEIXEIRA DE SA' -Não sabia, não 
vem aproposito. Nesse contracto tinha se 
estipula,d,o a condição do começarem os tra
balhos da estrada contractada dentro de 
certo prazo, sob pena de rescisão. 

Havia essa condição expressa, e o governo 
de Minas ·entendeu que podia. rescindir o 
contracto. 

o SR. AMARO CALVACANTE - A hypothese 
foi outra, achava-se que a resolução não se 
tinha dado; logo, o exemplo não colhe . 

o SR. TEIXEIRA DE S.A'-Pergunto, havia, 
ou não a referida condição no contracto ~ 

o SR. AMARO C.ALV.ACANTE-Havia. 
O SR. TEIXEIRA DE S.A'- Existia a condi

ção; e o governo de Minas Geraea julgou-se 
autorizado a decretar a rescisão exproprio. 
ma.rte. 

Rosultou dahi que a pa.rte veiu a -juízo pe
dil' a nullidade do acto e a competente, 
indemnização das perdas, damnos e inte
resses que solfreu com a rescisão, aUegando. 
que o governo daquelle Estado,parte contra-. 
ctante, não podia a seu arbítrio desligar-se 
da obrigação contrahida, substituindo-se a 
autoridade competente para sentenciar o 
caso ; e a questão foi aBsim julgada pelo su .. 
premo Tribunal Federa\. · 
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Este adverbio jà, creio póüe sor eliminado 
sem que soffra a precisão da lei. 

Comprehende-se que se quer arredar a 
acção rescisoria, e até alti não tenho sinão 
que tecer louvores -á illustre Commissão, 
assim como ao seu bello trabalho. _ 

Mas estende-se tambem ao recurso extra
ordinario para o Supremo Tribunal Federai 
que pôde, no meu conceito, ser chamado 
ordinario, porque está estabelecido em lei; 
e, si for interposto dentro do prazo legal e 
tiver sentença favoravel, prod_uz o offeito 
de qualquer outro recurso, não se dando, 
portanto, a definitiva cousa ,julgada quando 
a acção dependa desse recurso superior ex
traordimtrio. Assim, o adjectívo ordinario 
deve ser supprimido e isto de conformidade 
com a intenção do artigo. 

O art. 8° diz: 

« As leis federaes são obrigatorias- em 
todo o territorio brazileiro, nas suas 
aguas territoriaes, e no estrangeiro até 
onde He estender à sua extrnterritormli
<lade, reconhecida pelo direito ou pelas 
convonç:ões internacionaes.» 

Bn não diria-no estrêtngeiro, até op.cle se 
estendei• a sua exterritOl'ialidade-porque 
a exterritorialidadc está fixada em direito 
acceito pelas nações. Deve ser-de accordo 
com o principio de exterritorialidade. 

Não me referiria cm caso algum á esteu
são da oxterrltorialidade por convenção 
internacionàl, que ahi presuppõo cessão de 

·soberania. 
Da soberania cede-se pesarosamente só 

deante de armag victoriosas. 
A parte relativa á derogação de leis está 

concebida no intuito de arredar o direito 
su bsidíario. 

O art. 7° manda que nos casos omissos 
appliquem-se as disposições reguladoras de 
casos analogos, e, na falh dest,is, os princi
pias geraes de direito, 

Em um dos codigos quê tive de consultar 
encontrei esta disposição : as leis não podem 
ser derogadas, em todo ou em parte, senão 
por outras leis; o uso, o costume e a pra
tica não podem cre:tr direito senão quando 
as leis a elles se referirem. 

·Parece-me que, para nianter o pens::i
mento determinante desta parte do Codigo, 
torna-se necessarla algnnut referencia aos 
usos, costumes e práticas. , 

Sobre o art. 17 tenho de fazer urna decla.~ 
ra.ç~o agora, uma vez que não posso fazer 
declaração de voto, que não tenho. 

Diz este artigo que, em nenhum caso, as leis. 
de paiz estrangeiro poderão de1·ogar as leis 
rigórosamente obrigatorias do Brazil, nem 
as leis por ·qu&lquer modo l'elativas á Sf:>be· 

rania nacional, à ordem publica e aos bons -
costumes. 

Já tive occasião de dizer que em alguns 
pontos dos contemplados no Codigo sou ra
dical. Este ê um delles. Em nenhum caso. 
na minha opinião, a lei estrangeira póde 
produzir el:fei.to de qualquer especie no Bra
zil, que é uma ilação independente e culta, 
sem a clausula de reciprocidade; e essa clau
sula o artigo não consagra. 

Felicito á illustre Commissão, pelo art. 3°, 
da parte geral, conservando a doutrina de 
que a lei não reconhece distincção entre na
cionaes e estrangeiros para acquisição e 
goso dos direitos civis. 

E' um principio altamente liberal, que 
ainda não pôde penetrar com essa amplitude 
na legislação de paizes aliás de notavel 
adiant-amento sob muitos aspectos. 

Sr. Presidente, não sei si posso insistir na 
modificação que tive a honra de propor 
quanto ao art. 17 desta parte geral, que 
prohibe absolutamente que as nações es
trangeiras, pessoas jurídicas, possuam cm 
nosso territorio qu&.lquer immovel. 

Por occasião da discussão deste al'tigo,pro
pronunciei-me no sentido de estabelecer-se 
uma excepção, qual a de permittir á nação 
estrangeira possuir um predio para a le
gação, mediante concessio do Governo, e 
nos termos desta. 

Com e.lf~ito, que desvantagem haveria 
para esta cidade que possue os bollos cdi
ficios d? Gabinete Portuguez de Leitura, e 
da Sociedade Portugueza de Bene:ficencia. 
se a n~çã? port~gueza possuísse igualmente 
um edific10 destmado á sua legação ? 

UMA Voz - E' materia vencida. 
O SR. M. F. CoRRÊA - V. Ex. ainda tem -

o dii'eito de levar esta questão a outra tri
buna, que decidirá definitivamente. Eu não 
tenho sinão o direito, que já não é pequeno, 
de fallar perante esta ilhistre assembléa Só 
perante_e~la pos50 deixar consagrada a mi
nhi opimão, como ora desejo que fique, 
mais quanto si disto puder vir alguma des
vantagem é só para mitn. 

Não sei si a nobre Commissão admittirá. 
uma o:tiservação de pouca monta quanto á. 
necessidade de pe'1uena modificação no 
art. 18,_err!- q_ue se ~iz: « E' applicavel ás 
pessoas Juridicas o disposto ilo art, 8°.» 

.Como temos outro art. 8°, talvez fosse 
conveniente que so acrescentasse - deste
titulo. 

o SR. ÃLFREDO PIN~O - A lei preliminar 
tem uma numeração especial. 

O SR. M. F. CoRRÊA -Sei. Mas nem por
isto deixa de havei· um art, 8• antes, inal), 
plicavel ao caso. - · 
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Sr. Prosidente,findo aqui a observação que . tal-o com esta declaração, sem que o artigo 
tinha a fazer S:Jbre o additivo ; não quero so.lfra. ·cousa alguma, me.'3mo na redacção. 
ir atém do que so acha cm discussão. AS.iim, o artigo ficar,t redigido do seguinte 

Penso que a ma.teria dello é uma novidade modo : « A ob,igatoriedade das leis que na:o 
jurídica que exorbit"a de todos os principias, fixarem ou-tro momento começa1·á par·a tod-0s 
até hoje conhecidos do regimon judicia.rio. os que habitam o territorio da Republica, 

O Sr. An1.aro Cava.lcant,i jul
gar-se-hia dispensado de. dar mais alguns 
esclarecimentos sobre o assumpto, porque o 
que se contem na emenda nem ao menos é 
novo. · 

Já teve occasião de dizer quo uma vez que 
as Ordenações não se occuparam de especi
ficar os effeitos das condições suspensivas o 
resolutivas, nem de fazer a distincção entro 
a condição 1•esolutiva expi•ossa e tacita; de
víamos no nosso futuro Codigo, como o 
fazem todos os codigos modernos, deixar 
bem expressa. e bem clara esta distincção. 

O Sr. Teixeira do Sá,porém, não o com
prehendeu bem e trouxe um exemplo que 
não vem ao.caso. Isto o obriga a ler a opi
nião dos mestres, de cuja doutrina sua defi
nição não é mais do que umc\ cópia. 

Lê a respeito trechos do Rogron , Laurcnt, 
Dias Ferreira_, Thcophilo Huc, Giogio Giorgi, 
Van Wcttor .e outros. 

S. Ex. labora em um equivoco suppondo 
que por força da condição resolutiva ex
pressa fique a p<trto, que se sentir prejudi
cada, privada de recorrer ao juízo. Tal, 
porém; não é. A parte está no seu direito; o 
juiz _então não tor,t competencia ·para inves
tigar as causas, mas limita.r-so-lrn. a cJnsta
tar si v-0riticou--se a condição. 

Pousa quo uma assembléa como esta., 
composta do jurisconsultos; não precisará. de 
mais explict\çfüs; oHa .saberá re;;olvor si é 
ou não conveniente a sua emenda. (llfüito 

. bem,)· 

O Sr. M. F. Correi-a-Ac1•odi&o, 
Sr. Presidente, que na presente .discussão 
cabem as ob.~ervações que forem feitas no 
intento, mais ou menos fundado, do escla
recer, complet:J.r ou melhorar os artia-os 
desta parte do P1·ojcrnto. 

0 

Serão nesse sentido as ligeiras observações 
que torci que fazer ::mbro o art. 1° o sobro 
alguns outros. 

O art; ·1°, cuja suppre::isão a Commissão 
Especial propõe, estabelece a obrigatorie
dade das leis no tempo. 

Outtos co~igos comprehendom igualmente 
a obrigatoriedade em relação ás pe;:;soas. 

Assim, o Codigo Argentino diz : «As leis 
são obrigatorbs pu.ra•todos os flllll hrtbitam 
o territorio da Republica., sejam cidadãos ou 
estrangeiros, domicilliados ou trnnsenntes. » 

Si a Comrnissão Gi,ral jul.gar que o ar
tigo deve ;;er mantido, poder~.se-ha cornplo-

sejam cidadãos brazileiros oii esti·angeiros, 
domiciliados ou transeuntes, nas capitaes ti-es 
dias depo is de publicadas»; o mais, como o;;tá 
no Projocto. 

Passarei ao art. 2°. 
A Commissão Especial propõe tamlJeín que 

seja suppr:mido. · 
Diz este artigo (lê): 

«Quando a execução das leis depender 
de regulamento, sua obrigatoriedade só 
terá lagar depois de feita a publicação 
do regulamento, conforme a regra do 
artigo anterior.» 

Julgando a Coplmis~ão Geral que o artigo 
devo S3r conservado, é preciso decidiL· si a 
disposição devo comprehender todos os arti
gos da lei, ainda que só em parto ella. ne
cessite de ser regulamentada. 

Ã lei da reforma hypothecaria continha 
dilferentes artigos que so julgaram não de
pender do regulamento que olla mandava 
promµJgar; e entendeu-se que esses artigos 
íicavam cm execução. 

Com a disposição com o se acha, faz-so 
suspomlor toda.Joi, ainda que seja uma parte 
só que necessBe do 1•egulamento.-

A esta. primeira consideração a.ccrosc<' ou
tra. dn, maior importancia, o vem a ser que 
o artigo consagra o veto suspensivo por 
pa1·to do Poder Executivo das leis votarf-11,s 
pelo Congresso ; mas o veto póde tornar-se 
definitivo, ficando assim indirectamonte re
vogada a lei. O Executivo nunca publica o 
regulamento, e a lei votada nunca poderá 
ser executada. ' . 

Eis porque, quando aqui fallei sobro o· a3-
sumpto da regulamentação das leis, entendi 
do convcniencia manter· se o praso que pela. 
legislação antiga se fixava para que o go
verno. usasse das autorizações, o com razão 
maior para que expedisse regulamentos. 

Noto, portanto, <J.ous defeitos no artigo: 
1°, não declm.·ar que só fica st1spensa a parie 
da lei que dependa do regulamento; 2°, não 
fixar prazo para a expedição do regula· 
monto, o que póde converter o veto suspen
sivo em definitivo. 

O art. 3° declara : 
« A lei não prejudicará, em c~so a:1-

gum, direitos adquiridos, actos j uridiccs 
perfeitos e a causa julgada,. » 

E no § 3° define o que seja cousa julgada, 
a saber: a decisão judicial contra a qual já, 
não cabe recurso ordinario. 
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_O Sr. Presidente-Está terminada 
a pt·imeira parte da ordem do dia. A diseu :;. 
i ão continuará, si alguns dos Srs. membros 
da Com missão formular requerimento neste 
sentido. 

r 
art. l a 96, corrJ-lhe o dever de cleclara. 
que, naredacção que formulou, dessa_parte~ 
que, do S. Paulo, remettou e que foi apro 
veitada. pela. illustre Com missão do Redacção' 
limitou-se a consignar os textos do projecto 

. que não foram impugnados, isto é, que não 
O Sr. Alf',·edo Pinto-Sr . Pi·e solfroram emendas, assim como as emendas 

sidento, proponho a conti1rnaçã.o da discussão que foi·a.m a.pprovadas pela Commissão. 
sobro a redac[:ão final. Não alterou absolutamente na.da., pol' que 

A Commtssão concede a prorogação da entendeu que esta votação da Commissão, 
hora. · decidindo definitiva.mente sobre a ma.teria, 

O Sr. B a nde i r a de M e llo (pela 
01·dem)-Sr. Pi·esidente, eu penso que adis
cussão não póde versar sobre doutrina, visto 
que já se verificou a votação a respeito da 
materia; agora nos cumpre apenas discutir 
a redacção. (Apoiados.) 

O meu illustre amigo o Sr. conselheiro 
Correia está revivendo doutrinas, algumas 
que j(t fo1·am aqui vencidas, quando do que 
se trata agora é de discutir a redacção final 
da Lei Preliminar e da Parte Geral do pro
jecto. 

Si assim não for, isto ser{t uma cousa in
terminavel, porque então, a proposito da 
discussão de todos os parece1•es da Com
missão de Reda.cc;-.ão s3r,L aberta nova dis
cussão sobre todo o projecto. (A.poiados.) 

UM SR.. DEPUTADO-Agora. SÔ devemos ve
rificar si houve alguma omissão, alo-uma in-
congruencia o nalla m,tis. º 

o SR. BANDEIRA DE MELLO-Eu desejaria 
muito que fos~e contemplado no projccto o 
dispositivo da emenda. do De. Amaro Ca
valcanti; mas acho que não é mais tempo. 
(Apoiados.) 

O S r. Alfre d o P into (pefo ordem) 
-:Sr. Presidente, confesso ,L Commissãoque 
nao pos30 responder ,Ls questões de doutri
nas que foram aqui aventadas novamente; 
porquanto a redacção se compõe de diversos 
pareceres e as questões doutl'inarias foram 
~qui discutida~ pelos respectivos relatores, 
foram por elles acompanhadas. 

Creio que nôs sô podeeemos discutir pontos 
de doutrina, que estejam cm diverge·nc:a 
clara o ·evidente com a fórma ou c0m os ar
tigos consignados no pr0jecto. (Apoia_dos.) 

Mas, si nós fosdemosdiscutir, por exemplo, 
a questão de domínio concedido ao estran
geiro e outras, teríamos de reviver todas a.s 
discus,ões que aqui se verificaram. 

Deste modo estabeleceria.mo, uma nova 
discussão sobre o projccto e não terminaria-
mos esto trabalho tão cedo. . 

fato, comprehr.ridem todos, seria uma cousa 
interminavel. (Apoiados; muito bem,) 

O Sr. Aze v e do M a rques (pela 
ordem) diz que, na, qualidade de relator da 
Lei l>!'elim.inar e da Parte Geral, desde o 

o obrigava. a ter este procedimento. 
Apenas procurou redigir grammJ.tical

mente eF-sas emendas e artigos do projocto. 
Fez serviço de redacção, apenas. · 

Portanto, si já e3tá votada a m'.tteria
a menos que a · Commfasão delibere agor(l. 
que possamos abrir nova discussão sobre ella 
-pensa que não podemos mais alterar cousa 
,alguma.; simplesmente teremos de verificar 
si essa redacção é vernacula. Fôra disto, 
nada mais a Commissão terá a fazer, sob 
pena.de não terminarmos os nossos trabalhos, 
nem com o dobro do t3mpo que ainda resta. 
(Apoiados.) 

O S r. Oliveira Fig u e ire d o 
(pela 01·dem)-Sr. Presidente, osb qtmstão 
é muih séria., sobretudo com relaÇc'i.o aos 
artigo3 e emendas que tenho ainda de re
latar. 

Alguns suhs·füutivos, emenda.se additivos, 
apresentados polo Sr. D1•. Amaro Cayal: 
canti , dizem i'ncontestaveltnente respeito â 
Parto _ Geral. Assim, a definição'do·condi
çõos suspensiva.-s, de condições resolutivas, 
do pr,,zos suspensivos, de dolo. 

Ora, si se d~r como fechada a. discussão a 
este respeitoí não sei como dirigir-me no 
parecer que <levo elaborar e apresent,n· á 
consideração da Commissão. 

Pos,o antecipar que me opporei a .que as 
emendas, a q uo mo referi sojam incluídas 
na Paxtq Espeçial, porque, si o forem~ fica
rão deslocadas. · 

Era o que- eu tinha a diz'.>r .-

0 S r. Andr ade F igue ira (pela 
ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. é teste
munha de que mo tenho systematicamente 
abstido de intervir nos tr.1balhos da Com
mi~, sempre que ella tem trata.do do 
votar ; e hoje seria c,,so de continuar este 
procadimento, visto que se vae votar apenas 
a reclacção·. · 

Mas, entrE>tanto, com as llivergcncias que 
se vão verificando, sobre a. intelligencia. do 
que soja redacção e sobre a intelligencia, do 
vencido, que deve fazer parte da parte re
digida, v:ejo que ha uma quést~o preliminéJ:r 
que domma tudo e que me obriga a sugger1r 
á Comm,issão um alvitro, que submetto á 
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sua apreciação, a respeito da votação deli- O SR. ANDRADE FIGUEIRA.-Quanto á dou-
nitiva de seus trabalhos. trina mesmo, vou mostral' que ha contra-

Por mais que se queira restringir a noção dicção, como, por exemplo, no art. ~º, que 
-de redacção, nunca se pôde evitar que na acceitou o principio da nacionalidade e do 
approvação de uma redacção se deixo de domicilio. 

·contemplar incongmencias, absurdos 0 con- U111 SR. DEPUTADO - Sobre pontos limi-
,tradições que a mataria, redigida possa ta.dos. . . 
•conter ; e é assim que os Regimentos da, 
·Camara e do Senado permittcm que sem- 0 SR. ANDRADE FIGUElltA-Mas: Si 'se·de
;pre, por occasião de entrar cm votação monstra isto, é preciso reconside1•a1' o ven
:a redacção de um projecto já votado, cido, porque nem a Commissão, nem ó corpo 
1mostrando algum orador incongruencia, .legii!lativo, hão de votar uma obra contel).do
:absurd.o ou contradicção, reabra-se a dis- hes defeitos. 
,cussão sob1'0 o vencido. Quantlo fiz parte do· A vaatagem que ha ê que, na occasião dai· 
iparlamento usei muitas vozes dessa ·facul- votação, a redacção se apresente em con- : 
idade. · juncto, par11 o espírito do legislador ver me~ 

·Ora, no caso de que se trata, podem-se lhor as incoherencias, absurdos e contra-di
-'Clar essas incorgruencias, absurdos ou con- cções possíveis. Votar definitivamente a 1·e
'tradições, porque trata-se de uma obra dacção desta parte e continuar a·discutir 
vasta, em que a votação parcial pôde jogar matarias que jogam com esta, não me pa.: 
com matarias que em seu logar são vota- rece conveniente. . -
das de outro modo e a Commissão, pel'- Quando se discutiram as obrJgações, poÍ; 
mittam-me que diga, já tem feito assim. exemplo; o Sr. Dr. Amaro r.avalcanti apre
Mesmo com relação ao art. 1° que se dis- sentou emendas que a Conunissão ainda não 
cute, ahi está uma contradicção ou, pelo acceitou em defini-tiva, mas que talvez ac
menos uma incoherencia com o disposto no ceita; mas que o relator acceitoti para fazer 
-paragrapho unico, que contém idéa di- parte desta primeira parte geral. 
versa. Foi neste sentido o parecer. Já se vê que 

si se approva1· definitivamente a redacçã~ 
O SR. AzEVEDO MARQUEl:I - Não apoiado; desta pa1·te, não se pode1•á mais estabelecer 

o art. lº refere-se a todaª lei, 0 0 paragm- modificação nesses a1•tigos. E' até uma sur-
pho unico sómente ao Codigo. pi·eza. . 

O Su.. ANDRADE FIGUEIRA-Bem, incohe- . A Commissão hoje mesmo occ'upou-se disto, 
rencia na idéa. Porque é que 11 ,publicação do s1 _as_em~ndas d_o Sr. Dr.Amaro, que a Com
Codigo ha de ser feita na capital o as outras m1ssao ainda nao adoptou, deverão ou não 
leis nos Estados 1 ser intercaladas na Parte Geral. 

O SR. AZEVEDO MARQUES - Mas não ha Isto ~orna-s~ uma . questão insoluvel, por-
'incoherencia. (Ha outros apartes.) que amda nao esta vota,da a adopção das 

O SR. ANDRADE FmuEIRA - Já por occa- emendas, e ainda que a Commissão tenha os 
sião da discussã;o fiz ver que a publicação do melhores desejos de contemplal-a, não será 
Codigo era o complemento da sua promul- possi"vel. 
gação, e que uma vez que esta devia com- O SR. Lmz DoMINGUEs-Mas em cada uma 
petir ao Governo ·Federa:!, o Codigo, como lei elas partes nós poderíamos corrigir às inco
federal, só podia ser publicado pelo Governo herencias e algumas que sobreveem podem 
Federal; mas ·a outra idéa vingou na parte ser encaradas na redacção final. · 
primeira que essas leis federaes de que trata 
o artigo são tão federaes como o Codigo. O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Esta é que deve 

Além disto, na occasião da discussão, se ser a definitiva. O que me parece que é in
_ponderou que o Governo não tinha em mui- util e inconveniente é, antes de discutido 
tos Estados imprensa e, portanto, não podia -tudo, estar-adoptando ;redacções finaes a ti- · 
tornar obrigatoria a lei depois dessa pu- tulo de definitivas, de que só teem o nome. 

-blicação. UM SR. DEPUTADO- Isto o Presidente an-
o SR. Luiz Do11IINGUES dâ um apal'te.. nunciou. · 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Emfim, ha o Sa. ANDRADE FIGtrE!RA- Esta redacção 

uma incoherencia. Isto, porém, é um ex- que se vae votar é provisoria, tel'á de ser 
emplo que dou. Portanto, a redacção., por reconsiderada-e, portanto, ac'ho inutiL 
ma-is -que se restrinja, ha de comprehender O alvitre, portanto, que proponho, com a 
-estes casos de incoherencict, isto em qualquer devida venia, é que a Comm1ssão, em vez 
ma.teria, quanto mais em um codigo. . de se occupar com isto, adie estes trabalhos 

UM S'R. DEPUTA.Do-Mas ·trata-se de dou- discuta o project@ até o fim; e ·depois co-
~rinii. já. vencida, mece a redacção total._ 
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O SR. BANDEIRA. DE MELLO dá um aparte. O Sr. Sá Peixoto - A qu,sião 
o SR. ANIZIO DE ABREU-Estamos fazendo agora proposta já está decidida pelo regula

como fez a commissão do Codigo Clvil Fran- menta especial, que sómente cogitou de uma 
d d d t d t Commissão que deve ser eleita afinal e que 

cez; epois e iscu i a e votada cada par e, far,'L a redacção definitiva do Projecto. 
o respectivo relator apresentava a sua re- 0 que, porém, se combinou mais tarde foi 
dacção final. (Ha outros apartes.) que, á medida que fosse vota-lo cada um dos 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - I,iso é a re- pareceres parciaes, fosse nomeada uma Com
dacção parcial da ma teria votada, mas o que missão especial para ir redigindo essas 
está em discussão não é isso, é o trabalho d1• partes, com o intuito exclusivo de ir conden
redacção de'initiva. Votado isto, não se póde sanda, de ir fixando, desde logo, as idéM que 
alterar o que está. fossem assentadas. 

Isto é que é inconveniente, emqnanto não . E' bem i.le ve1• que, por occ1sião da discús
votarmos o Codigo, em todas as suas ·pa,rl;es, são e votação d:.t. r .,dacção final, podem e 
porque até o ultimo momento pôde haver dovom ser consideradas as- incongruencias, 
uma disposição incongruente. contradicçõe3, ou ainda omissões, que,acaso, 

O ultimo artigo do Codigo diz que ficam existam. 
revogadas todas as disposições em contra- Isto, porém, não quer dizer que, a propo-
ria. sito de discutir a t·edacção parcial, se venha 

Ao art. 1° eu tinha apresentado uma novamente abrir üebate sobre materia já 
emenda, que foi em parte acceita e em parto resolvida pela Commi.ssão. 
rejeitada, na qual consolidava a mate1·ia 
deste ultimo artigo do Codigo, dizendo: e3te 
Codigo comocará a vigora1· desde a data da 
sua publicação no Diarfo Official e d0sde ess, 
data ficará sem vigor toda a legislação ant0-
rior, sob.•e a,s materhs que são reguladas por 
este Codigo. · 

Fiz esta restricção porquo ponderei que o 
a-rtigo como esU redigido revoga toda a le
gislação ante-dor S}bre mataria civil, ao 
passo que ha muitas materias que deixarão 
de ser reguladas pelo Codigo, por mais 
cuidado que se tenha, como tem acontecido 
em todas as codificações, dando aos j uri~con
sultos enorme trabalho para investiguem 
si t·il ou qual lei fc1i oti não revogadn. pelo 
Codigo, e isto tem sii.lo muito f,•equou te 
na F1·ança e na Allemanha. (Muito bem; 
mitito bem.) · 

O Sr. Presidente-O Sr. conse· 
lheiro Andl'adf' Figueira p:mdera, que a, deci
são definitiva da Cornmissão a respeito de 
c1da um dos pareceres votados póde trazer 
grave inconveniente,pJrque é possível que,no 
con,juncto desses parecares, se deem absu ·dos 
e contradições taes que SJja p1'eciso modifi
car alguma pi,rte já votada. Por isso, p1•opõe 
á Commis;ão que, a proporção que for votada 
cada uma das partes do Codigo, cada uma 
de.,sas partes vá sendo redigida pela Com
missão de Redacção, mas que essa redacção 
final· só pos;a ser considerada definitiva 
quando estiverem di~cutidas todas as partes 
do Codigo. Não se considera como radacção 

· fl!]al a que for sendo feita de CJda uma das 
pal'tes ; só se consider<t redacçao final a que 
for feih e discutida e approvada depois de 
discutido todo o Codigo. Então se fürá uma 
cocl.ificação geral e se votarê't em globo a 
redacção de cada uma das partes. 

Vol. VI 

OSR. ANIZIO DE ABREU - Sobre incohe
rencias que resultarem das disposições do 
Codigo, sim. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pôde-se vo
tar um absurdo. Ha exemplo. 

O SR. SA' PEIXOTO - Penso que não ha 
necessidade de submetter á deliberação da 
Commissão a proposta do Sr. Andrade Fi
gueira, porque o que S. Ex. deseja já está 
assenta.do, quer pelo regimento, quer pela 
resolução tomada pela Commissão. 

Devo ponderar ainda que nem a Commis
são pôde re;olver outra cousa, sem infraçção 
directa do regulamento especial. 

Q SR. PRESIDENTE - o intuito da Com
missão é apresentar o traball10 mais completo 
possivel, isto quer dizer que pôde ser alte
rado até o ultimo momento. A proposta do 
Sr. conselheiro Andrade Figueira não me 
parece desll,rrazoada. 

O SR. SA' PEIXOTO - Ao contrario, digo 
que é desnecessa.ria, porque trata de ma teria 
já resolvida. 

o SR. PRESIDENTE-Ha. necessidade, tanto 
que eu havia annunciado a votação defini
tiva da redacção. Si votarmos definitiva.• 
mente, não se pôde mais alterar. 

O Sr. A..ICredo Pinto- Pareoe-me, 
Sr. Presidente, que seria melhor que não 
votassemos hoje este parecer e que fossem 
sendo reunidas todas as emendas de red.ací:ão, 
á proporção que fossem apresenta.dos os pa-
1•ecares pareia.os, e que no fim votassemos 
todos. 

o SR. PRESIDENTE - E' a proposta do 
Sr. Andrade Figueira.. S. Ex. propõe que, 
votada cada pa1•te, se faça a redacção re-_ 

5 
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d fi ·t· 6 · l)rcv1·er a uma das partes contractantes di-spectiva, mas a reda,cção e m 1va s seJa d 
feita no final. minuição em seu patrinionio, capaz eco~-

prometter ou tornar duvidosa a pr.ost açao 
o SR. SA' PEIXOTO - E' o que está no pela qual se obrigou, póde a p~rte_, a quem 

regulamento especial. incumbe fazei' prestação em primeiro logar, 
O SR. ANDRADE F!GUF.IR.A - Cada vez que recusar-se a esta até que aquclla execute a 

um parecer destes entrar em discus3ão, é sua prestação, o~ dê garantia bastante da 
um dia perdido. mesma.» . ' . d 

Art. 1. 288. Accrescente-se : «Além . as 
o Sr. Presidente - Vou propor si despezas com os actos da. compr_a, so se 

se deve votar a redacção final de cada uma admittem outras até a eqmvalenc1a do au
das partes ou si esta redacção final só deve gmento,de valor, resultante de melhora-
ser votada no fim, sendo cada uma dellas mcntos feitos.» . 
religida por seu rplator. • , · Art. 1.289, ao fim do paragrapho u~1c?: 

Si não houver quem reclame, nou 1!º1 «O vencimento do prazo importa por_ s1 so a 
approvada a proposta do Sr. conselhe!ro extincção do direito e torna a venda 1rrevo-
Andrade Figueira, ficando adiada a votaçao. gavel.» . -
(Pausa.) Art. 1.295. Additivo: «O direito resul-

FoI approvada a proposta, contra o voto tante da venda a contento é simplesmente 
do Sr. Azevedo Marques; portanto, votada pessoal.» . . 
cada uma das partes, esta será redig-i_~a pela Art. 1.300. Additivo: «Quando o dirmt_o 
commissão nomeada, porém a votaçao final de prascripção for estipulado a favor d_e d1-
da redacção só será feita depois de votado versos indivíduos em commum, elle so po
todo o Codigo. derá ser exercido pela totalidade da ca1;1sa. 

A Commissão, acceitando a proposta _do Si algum dos indivíduos perder ou de1x~r 
Sr. Andrade Figueira, resolveu que, d1~- de exercer O seu direito, podem os demalS 
cu tidas as diversas pa1'ÜJS do Codigo e redl- exercel-o na fórma sobredit·a . 
.,.idas á proporção que forem sendo appr_.?- Art. 1.304. Diga-se: «um anno», em vez 
;adas só sofl'rerão discussão e approvaçao de «tres annos>>". 
defini.tivas depois de discutidas e approvatl_c_ts Art. 1.307. Additivo: «O direito de que 
todas as partes, limitando-se e_sta discnssao tráta O art. 1.304 não pa~sa das pessoas dos 
a averiguar das incongruenc1as, das ~on- contl'actantes.» 
tradicções e dos absurdos que porvemura Ai·t. 1.310. substitua-se: «Si o vendedor 
possam tcn• escapado, assim _como ~ob~e não pedir O preço dentro de dez dias, a datar 
saber si a Commissão de Rt;idacçao se ~lll_(l'IU do venciment) do prazo, entende-se haver 
ás materias vencidas no seio d,t Comm1ssao. optado que a venda ficasse desfeita de pleno 
(lffuito bem.) direito.» 

Sala da Commissão do Codigo Civil, 13 de 
O Sr. Luiz Dolllingu.e!!l (pela dezembro de - 1901.-Amaro Cavalcanti.

orclem)-Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. F .. Tolentino. 
que, á medida que a Commissã~ fosso ~edi-
gindo os nossos trabalhos, assim parc1aes, o Sr. Andrade Fig·ueira- (') 
fossem publicados no .piaria elo_ Ooi~g,"!sso, Quando pela primeira vez teve a homa de 
afim de serem distribu1dos á Comm1ssao e occupar a at~enção da Commíssão, com a 
de que pudessernos tomar as nos~as notas, parte do Codigo em discussão, fez, segundo 

seu co&turne, considerações geraes concer-
O Sr. Presidente- Já. não fiz iSto, nentes mais aos parece1;es dos illustrados 

por não se tratar de um trabalho com ca- relatores, do que mesmo aoProjecto e, como 
racter definitivo; isto será feito de agora em não tivesse cuncluido as que iniciou sobre 
deante. 0 parecer, de que ora se cogita, continuará 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão qos pareceres : 
do Sr. Tavares de Lyra, sobre os arts. l.22~ 
a I.234, e do Sr. Teixeil',t de Sá, sobre os 
arts. 1.325 a 1.481 da P,Lrtc Especial. 

São lidas e post,Ls em discussão as se
guintes 

EMENDAS 

Art. 1.242, primeira parte. Accrescente-
1:le : <<Si, depois de concluído o contracto, so-

hoje até que lhe caiba a vez de analysar as 
disposições d_o Projecto . . . 

Acceib, a 1déa de d01xar-se domrnar os 
contractos de locação, de que se occupa va _n~i 
ultima sessão, pelos usos e costume~ leg1~1-
mos, nacionaes; mas sustenta que. 1sto n!o 
é novidade, porque já a antiga legislaçao 
colonfal, tanto como a legislação nacional, 
as leis de 1830, de 1837 e de 1879 cansa-· 
gravam estes usos e costumes a,cceitos pelas 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo oradot, 
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partes, como objecto de smis estipuiações, 
ou supprindo este consentimento, sempre 
que a essas leis se referissem. 

Sómente tem a observar que elles não 
bastam para constituir o direito á lei civil, 
não só porque estes costumes são varios, 
como mesmo porque destes costumes alguns 
podem não ser bons. 

Nem todo o costume é digno de. ser autori
z:i,do. Sómente os bons costumes. 

Isto conduz o orador a dar um passo em 
consideração das doutrinas do illustre rela
tor a respeito da convenienc'ia de commet
ter-se a regulamentação da ma teria. de lo
cação aos poderes locaes, de accordo com 
um decreto do Governo Provisorio, que citou 
em seu parecer. 

Já disse que ·não se podia entregar o re
gulamento das relações jurídicas de um con
tracto, como este, tão importante a outro 
poder que não fosse o federal, ou melhor- o 
Congresso Federal. Não só porque é um con
tracto muito frequente, como mesmo por
que se trata de um contracto em um paiz 
novo, que só pôde prosperar pela immigra
ção, não pôde deixar de ser regulado por 
uma intelligencia superior, que bem com-
prehenda o.,i interesses collectivos da nação. 

Precisaria dar am; poderes locaes o di
reito de legislar sobre este assumpto. 

Já. não falla nas Ca.maras Municipaos, por
que a ellas não é possível conferil-o ; faltar-
1he-ia toda a competencia constitucional a 
_semelhante respeito, toda a base legal e, 
quando se tratasse de dar, o orador recusa
ria · com seu voto ; porque, com,tituidas, 
cQmo ellas estão, pelo menos com tres leis 
poderiamas contar: a primeira, seria a ma
tricula para todos os trabalhadores, com 
grandes impostos, isto com o nome de licen
ça ou outro igual, difficultando ainda mais 
do que já está, o trabalho ; a segunda, seria 
qu~ os trabalhadores servissem gratuitc1.men
te aos compadres (riso), sem reclamar paga
mentos de seus ordenados; a terceira seria.não 
se a.dmittir concurrencia dc1s tl'ab,~lhadores 
01tranguiros, po1·que vinham prejudicar os 
eleitores dos intendentes ou vereadores. 
(Riso.) 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Isto ê pes3i
mismo. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA--Não ê pessi
mismo ; é optimismo. 

O nobre preopinante, si consulta.e a his
toria do sou Estado natal, terá noticia de 
que alli, na propria Capital, já houve um 
partiJ.o polit" co, denominado-a praia, que 
excluía os estrangeiros de certo trabalho, 
um parfül.o que, em· corto genero de tra
balhos, votava o estrangeiro á, execração, 

Isto no Estado de Pernambuco, então pro
víncia., que era um dos mais civilizados. 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ-'.fratava-se de 
commercio a retalho. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Em Pernam
buco, onde havia o commercio a retalho, 
isso se verificaria com relação a esse com
mercio ; em um município agrícola, seria a 
agl'icultura ou ·a indt1stria pastoril ; no Rio 
Grande do Sul, seria o córLe de gado e assim 
o mais. · 

Mas, essa idéa, que podia ser muito boa. 
para a então província de Pernambuco, 
aqui, no Congresso, nunca achou guarida. 

Recorda-se de que, quando houve aqui 
esta discus;ão dos vraieiros, quando discuti
ram essa the.fü, sempre que elles abriam a 
bocca, sobre o assumpto, eram batido~ brava
mente pelos proprios correligionarios. 

Isto é uma prova evidente de que ha uma 
razão superior no Congresso Nacional, para. 
considerar estas questões. 

A questão de que ora se trata é muito im
portante. 

O nosso direito a.ntigo - diz o orador - a 
tinha resolvido com a plena liberdt1de que 
foixou aos contractantes do fa,zerem lei entre 
si, por meio de seus contractos. 

Mas, uma vez que se deseja regular, sobre 
base diversa, estes contractos ê preciso que 
se attenda ás consequencia.s da medida. 

Estamos-diz o orador-a este respeito em 
posição especial. 

Estes contractos de locação teem sido re
gulados por todas as legislações da Europa 
por modo previdente e muho c,1suistico, 
porque lá estão em po,iição diversa, ha. 
muiw trabalho oíferecid.o, braços, criados, 
operarios. e ha muito poucos toma.dores, 
poucos locatarios, que occupem os serviços 
desses locadores; e dahi vem que ha alli me
d idas que não nos podem convir. 

Nestas condições, na. adopção de medidas 
de cod,gos estrangeiros faz-se necessa.ria 
muita cautela. 

Não precit1a de tomar cautela.8-diz o ora
dor-porque a sua regra é o dire.to antigo, 
que é muito bom, e, por üito, não quereria 
a passagem de innovações que lhe podem 
ser contrarias. · 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte. 
-º SR. ANDRADE FIGUEIRA-Jtt disse que 

nao pedemas praticar as legislações italiana 
ou argentina, as legislações de dous povos 
Ofl:de o espírito de municipalidade mais do
mrna. 

Na Italia, as actuaes municipalidades fo
ram, pôde-se dizer, antigos reinos pode .. 
rosas. 

o SR. TEIX:ElllA DE SÁ dá outro aparte-, 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Pois s. Ex. 
pódo comparar as municipalidades do Brazil 
com as de Veneza, Piz::t, Nu.polos e Pa
lermo 7 Não. · 

O Sa. TEIXEIRA DE SÃ - Estou com a Con~ 
stituição de 24 de fevereiro. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Ora, s. Ex. já 
citou outro dia essa. Çonstituição de 24 de 
füvereiro, até dizendo mesmo que ella abriu 
um vallo em relação á antiga centr ,liza
çâo ~a monarchia quanto ás mu.nicipalida
des ; ISto é, que hoJe algumas municipali
dade.3 tinham ma.is desenvolvimento que no 
tempo da monarchia. Pois bem, é um duplo 
engano em que S. Ex. está. E' obriga.do a 
afastar-se do assumpro para fazer uma 
a.pr~ciação nesse sentido, o que não importa 
mmto porque essas apreciações sempre il
lustram a discussão. 

Senhores, á antiga organização municipal 
pôde se fazer to.las as accusações, monos a 
de ter sido centralizadora. · 

Primeiro que tudo, a Jei reguladora das 
municipalidades foi a de 1 de outubro de 
1828, que era o transumpto de todas as leis 
portuguezas sobre municipalidades, umas 
geraes para o reino de Portugal, e outras 
especiaes para o Bnz'.l. Poi8 bem, as muni
cipalidades portuguezas tiveram outra vi
talidade que não tive1•am as do Brazil · e já 
se. vê que a lei de 1 de outubro de 1828; que 
fo1 o transumpto dossa. legislação, não podia. 
atroplüar. (Apartes.) 

Realmente, si S. Ex. consultar aquella. lei 
que continha o regimento das camaras, verá. 
que o legisla.dJr deu-lhes attribuições de que 
ellas nunca usaram, tãu libera.es enm. 

Mas, dirá S. Ex., havia os presidentes de 
província a. quem cabia approvar ou não 
as deliberações tomadas pelas camaras, em 
conselho de governo. Isto eram restricções 
e havja tambem o recurso do cidadão, que 
se sentisse lesado pelas deliberações .das ca
maras municipaes, para o presidente em 
conselho. Mas si isto era um defeito cen
~ralizadur aos ulhos de S. Ex., lembrará que 
isto durou pouco, durou só de l de outub1·0 
de 1828 até a.gosto de 1834, em que a lei foi 
dorogada, porque sabe-se que, pelo acto 
addicional, as municipalidades deixaram de 
P!es~ar obodiencia aos presidentes de pro
vrnc1a, como representantes do Governo 
central. 

. Seus orçamentos, po3turas ou leis poli
ciaes, suas ob~as,seus mercados, tudo aquillo 
sobre qu:i dellberava em exercicio de suas 
attribuições deixou de ser submettido á con
sideração do Governo. 

U111 SR. DEPUTADO- Mas o eram ás as
sembléa.s provinciaes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Mas estas eram 
elementos elec;;ivos. Os mesmos eleitores 
q_~o elegiam as camaras municipaes, el~ 
giam as a.ssembléas provinciaes. Isto é a 
maxima descentralização. Nestas condições, 
pelo acto addiciunal, as municipalidades 
foram desligadas da fiscalização administra
tiva, do podei• central, ou dos delegados'.na.s 
provincias, e pa.ssara.m os seus actos a se
rem apreciados pelas assembléas provin
c!aes que tinham sido eleitas pela mesma 
forma e pelos mesmos eleitores. . 

o SR, ANISIO DE ABREU- Mas havia re
curso de alguns actos para os presidentes de 
província. 

o sii. ANDRADE FIGUEIRA-Em casos muito 
especiaes e que não se podem negar em le
g~slaç~o algum~, quando por exemplo algum 
c1dadao se sentia lesado em seus direitos. 

Ora, em casos de lesão a direitos indivi
du_aes, a l~i era expre_ssa . Em qualquer que 
seJa o reg1men é preciso dar essa recurso ao 
cidadão leBll;d~, e aquelle regímen dava-o, 
porque adm1tt1a o con•encioso admini8tra
tivo. Actualmente, porém, quando se teve 
a pretençã,o de abolil~, elle existe e ainda 
existem outros, po .-que não podem deixar de 
exis_ti_r . . Hoje dá-se o recurso para o Poder 
Jud1c1ar1_0; ~as ha semp1•a um recurso de 
que o c1dadao ferido em saus interesses 
póde usar • 
. Portaf!-to, não se pôde accusa.r a lei do an

tigo r~g1men de centralizadora, nem dizer 
que hoJe ellas teem mais folga. 

Agora, vae passar ao novo regímen. Dirá· 
9. 11e ell~ não é de natureza a augmentar a 
rnfluenma das camaras municipaes· mas ao 
contrario, é de tirar-lh'a. ' ' 

Nesta questão não ha meio termo. 
. As c~maras !'Ilunicipacs, no tempo colo

mal, tiveram 1mportancia que não tiveram 
depois do Br~zil independente, porque eram 
ell!1,s __ os umcos corpos representativos da 
op1mao. E depo:s da independencia institui
ra~-se out~os corpos representativos da 
naç~o, uns d1rectos e outros indirectamente. 

S1 esta era_ a razão, está claro que tlesJe 
que a Republica, em vez de diminuir, au
gmentou a, representação, a Republica, em 
v_ez d~ augmentar a importancia das muni
etpahdades, tende a dimin cil-a. Istó é claro 
porque ha hoj3, nas antigas proviucias, ar
vora.das em Estados, Camar:\ de Deputados, 
Senado, e ha muito mais auto1·idades electi
va~ do que dan1R,s. Com effeito, é sensível 
a d1flerença: as municipalidades teem hoje 
menos valor e força de opinião perante o 
publico do que tinham dantes. 

Dir-se-ha que hoje ellas teem autonomia 
não ha mais centralização. Ora na monar~ 
chia, não havia esta. centraliz;;_ção e, por-
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tanto,não póde acceitar a comparação. Hoje, 
ta.mbem ha de haver nos Estados quem tome 
conta ás municipalidados do que ellas gas
tam e, si não houver, será. a anarchia, por
que são corporações administrativas e devem 
dar contas. 

Ü SR. ANIZIO DE ABREU - E' O p2oprio 
contribuinte _quem toma contas. Ha recurso 
para o Poder Judiciaria . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Eis o quJ cha
mam centralização. 

o SR. ANIZIO DE ABREU - Centralizaçãó é 
a subordinação do município, na gerencia 
dos seus negocios, a um poder estranho; não 
é a intervenção do Poder Judiciaria ·pai-a 
cohibir c1,busos. As camaras municipaes não 
tinham· nem o direito de votar os seus im
postos; votavam seus orçamentos, subordi
nados estes á approvação da a.,sembléa pro
vincial, que dependia do presidente. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Ahi está o en
gano; tudo quanto re.,peitava á · municipali
dade não dependia do presidente, nem as 
contas nem as posturas. 

o SR. ANIZIO DE ABREU - A subordinação 
ia até o ponto de que as camaras municipaes 
não tinham nem o direito de demittir os 
seu, empregados, · porque, dessa demissão, 
havia recurso para o presidente da pro
vincia. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA.-Ai. a.s•embléas 
é que tinham faculdade; o governo não ti.nha 
faculdade alguma. O presidente de província 
apenas suspendia as c .1maras muni.cipaes, 
quando ellas commettiam -abusos. Foi pre
sidente de provincia, e sabe disso. 

o SR. ANISIO DE ABREU - Concordo em 
que, de facto, em muitos Estados, hoje a le
gislação é muito mais oppressora da auto
nomia dos municípios de que no antigo regí
men. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Nem podia 
deixa1' de S6l' ; e infelizmente, naquelles 
onde nã;_i se dá essa intitulada oppressão, 
ha a maior anarchia. 

o SR. PRESIDENTE - Isto é mais materia 
constitucional, do~que civil. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que estas 
questões entrelaçam-se directamente, porque 
está se tratalll.lo de saber si é possi vel con
fiar ás municipalidades o direito de inter
virem nos contracrns de locél ·fi,o. 

O que entende é que não'-se pôde abando 
nar materia tão importante, como essa, á 
approvação desse poder. 
· A pvsição do Brazil é inteiramente opposta 
á posição dos Estados da Europa ; a legislação 

que alli regula a locação dos serviços não 
pôde servir para este paiz. 

Precisamos de uma legislação toda nossa 
- diz o orador-invental-a si não existe ou 
restabelecel-a si existe. 

A posição é inteiramente inversa: aqui ha 
muita necessid •.de de trn.balhadores ; a le
gislação não deve difficultar o trabalho por 
medidas odbs ,s ou que embaracem o exer
cício do trabalho. 

Sendo esta. a posição do Brazil, conclue-se 
que é preciso fazer uma legialação previdente; 
A esse respeito é que c1.>nvinha a . antiga 
legislação bri1z }Aira revogaria pelo decreto 
do Governo Provi~orio, citado com tantos 
louvores pelo nobre r elator. 

o SR. ALFREDO PINTO - Mesmo estabele
cendo a prisão? 

o SR. ÀNDRADE FIGUEIRA - V. Ex. pôde 
impedir a prfaio? 

o SR. ALFREDO PINTO - Devemos fazer o 
contracto de loca,·ão entrar no direito com
mum. mas nstabelecer a prisão •.. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, - quando 
o direito commum estabelecer a prisão ? 

o SR. ALFREDO PINTO - ... é do direito 
penal, não é do direito civil. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' sabido 
que ha prisão criminal em virtude de um 
delicto e prisão civil por certos factos, mui to 
raro~, é verdade, pela. legislação brazileira. 

E' sabirio, diz o orador, que, apezar de não 
termos prisão po1• dividà, temos, pelo regu
lamento n. 737, de 1850, a detenção .pessoal. 

o SR. ALFREDO PINTO-Isso é para o com
mercio. 

o SR. ANDRADE FIGUE:IR.A - No civil tam
bem, o individuo que occulta bens á penhora 
ou que arranca os bens das mãos dos officiaes 
é preso, e ha tantos outros casos . 

O SR. SALVADOR MoNiz.....:"Acho que a prisão 
por deposito está revogada pela disposição . 
do Codigo Penal que regeu a apropriação in
debita. 

o SR. ALFREDO PINTO dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Pena civil. 

S. Ex. sabe que ha penas civis e penas 
criminaes. Si S. Ex. nã,o quer este artigo, 
supprima-o, substitua-o por outro. 

O SR. TEIXEIRA DE SA dá um aparte. 
O· SR. ANDRADE FIGUEIRA-Pois, dirá a 

S. Eit. que ha casos, ni1 locação de serviços, 
em que a pri:'lão é indispensavel, comõ se dá 
em muitos outros contractos de natureza 
civil. 

O que se deve distinguir é quo o legislador 
não deve multiplicar os casos de prisão 
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civil: <lrve restringil-os unicamente para os A illustrada Commissão sabe que existe no 
casos em que, além da inexecução, houver direito actual, no direito vigente, uma 
dolo, como acontece no caso de depositaria grave questão, que resultou de disposição 
infiel e como devpria acontecer no c:i.so do muito innocente do Codig-o Commercial e que 
mandutario que recebe documentos . para divide ainda hoje os espíritos, dando logar a 
fazer uso delles e não o faz, deixando de decisões eminentemente injustas. 
re.,tituil-os ao dono. O Codigo Commercial, definindo a locação 

u c t commcrcial, declarou que ella devia· ter 
MA voz- orno acon ece com os · que tempo certo e prazo determinado. No titulo occultam bens á penhora. 

annexo ao Codlgo, o legislador detei•minou 
O SR. TEIXEIRA DE SA dá um aparte. quaes os negocios que deveriam incutnbir á 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Por mais jurisdicção commercial e, entre outros, de

que S. Ex. queira, não pod.:irá identificar a clarou que o contracto de locação previsto 
locação de serviços materiaes com a de ser- no titulo hntos do Codigo seria submettido á 
viços immateriaes, isto é, serviços em que jurisdicção commercial. Dahi nasceu a du
predomina o elemento material e serviços vida: si todas as locações, desde que tives
lilm que predomina o elementv hnrnaterial. sem um tempo certo e determinado, _ser iam 

Vem isso do Direito Romano. No caso de reputadas commerciaes, ou si continup.ria a. 
serviços immateriaes, era isto denominado divisão entre locações commerciaes e loca
- mandato e no outro carn era locação de ções civis, segundo os caracteristicos ordina
serviços . rios-, segundo o objecto sobre que os con-

Estf.l.s noções, alem de serem tão democra- tractos recahissem. 
ticas; como a noção de Republica, resultam Argumentavam aquelles que confundiam 
da natureza das cousas; e o proprio projecto as cousas, que identificavam os dous con
em discussão.não desconhece esta distincção. tractos, com a disposição generica desse 

o s T s M t titulo annexo ao Codigo; e os outros defen-
R. EIXEIRA DE A - as O projec O diain a antiga theoria de que o Codigo Comprimitivo desconhecia. mercial sô podia regular a locação commer-

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA - Então não cial, deixando á legislação civil a locação 
estava bem concebido. civil,_ embora esta tivesse tambem t~mpo 

O SR, TEIXEIRA DESA - O projecto- pri- certo e determinado. 
mitivo comprehendia, sob o ponto ·de vista Com effeito, o facto de ter tempo certo e 
geral, todos os serviços. . determinado não é motivo para caracteri

zar o comracto. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mesmo do o contracto commercial pôde não ter 

advogad(?, do medico, do professor 1 tempo certo e o contracto civil pôde tel-o, 
. UMA voz - Todos os serviços. sem que, por isso, um deixe de ser commer-

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA.- Felizmente, a cial e o civil torne-se commercial. 
Commissão emendou nesta parte e não é o Para o orador (é esta a opinião que sem-
Projecto primitivo que ora se discute pre defendeu no fôro, como .advogado), para 

o orador, ha confusão: o Codigo Commercia.l 
O SR. TEIXEIRA DE SÃ-R~mendou. não tornou extensiva a jurísdicção commer-
0 SR. ANDRAllE FIGUEIRA- Neste caso, cial para todas e quaesquer questões de lo--

remendou para o muito bom. cação e isso fez sómente para locações 
Mas, como ia dizendo, em mataria de especiaes, das empreitadas, que elle creou 

locação de serviços, casos ha em que a nesse titulo, o que é cousa muito differente. 
prisão é indispensavel-para o lavrador ou o O Codigo tratou não sómente das locações 
proprietario quo allicia. trabalhadores do individuaes que se fazem, mas ainJ.a das 
visinho, por exemplo. locações por empreitada. Como a emprei-

Neste caso, · o legislador impõe a prisão tada, embora versando sobre- immoveis, con
e muito bom, porque é um acto de stitue uma associação industrial, e, por isto1 
fraude. está sujeita á jurisdicção commcrcial, re

Não é delicto previsto pelo Codigo Penal, sulta que os contractos de locação, feitos por 
mas devo ser previsto pela lei de locação empreitada, estão sujeitos á legishção com
de serviços. me1•cfo.l.Nisto o Codigo foi de accordo com os 

Um outro defeito que nota no projécto, legisladores ~Jrangeiros onde a ma.teria. 
nas disposições abundantes de que está so- industrial é 1\.gula<la pela legislação com
brecarregado o titulo-Da locaçCío de sei·- mercial. 
viços-é quo elle confunde, por mais de uma Na Europa,onde as industrias teem tomado 
vez, noções muito ilistinctas, como são grande desenvolvimento, ha grande propen
os contractos de locações commerciaes com são de destacar e formar o que se chama. 
os de locações civis e com os industriaes. ·direito industrial. 
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o SR. AMARO CAVALCANTI-Já ha consoli- o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si é emprei, 
dações, embora não haja codigos. · tada, é regulada pelo direi to commercial. 

· E' o que diz a lei. Si convem mudar não 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Sim, ha ten- sabe; mas acha que não. No Brazil, sobre

dencia para destacar o formar jurisdlcção tudo, onde não ha muita industi'ia agricola, 
e legislação separadas. No nosso · codigo s·eria O caso de formar uma. legislação esp0-. 
de 1850-diz o orador-limitamo-nos a sub- cial a respeito de taes contractos. Lançar, 
metter as empreitadas e contracto3 com em- d · ·1 d' · - b 
preiteiros á legislação commercin,l, inteira- porém, no Co igo C1v1 1spos1çoes so re em-
mente distincta da civil e até com disposi- preitadas, já prevista~ pelo Codigo Commer-

cial, é dar origem á questão muito séria de 
ções especiaes. b 1 1 · r 

Basta lembrai· qu:i, em relação á emprei- sa er qua a e1 a app icar. 
tada, dá-se direito excepcional, exorbitante O SR. AMARO CAVALCANTI - Acho que~ 
do commum e ê que o que der a fabricai'.., lei civil podia delimitar a intervenção do 
como diz o codigo,alguma obra do empreitlda direito commercial. 
poderá a seu arbítrio resilir o contracto, o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto não está 
posto que a obra já esteja começada. a ,exe- feito. o quo vê são disposições sobre em
cutar, indemnizando o empreiteiro de todas preitada que collidem com disposições paral
a.s despeza.s e trabalhos; e de tudo o que po- leias do Codigo Commercial. Não é sómente 
daria gnnha.r na mesma obra. sobre contractos de empreitada: ha outros 

Tornou-se assim esse dil'eito industrial contractos ahi, cujas disposições não pare
subordinado ao commercial; e o regulamento, cem ao orador adequadas a.o tratar-se de 
que trata do processo, com eifeito manda locação. 
que os contractos sobre industria sejam Mas isto é ma.teria especial que exige 
regulados pela legislação commercial; mas ex11me detido. (Apartes) A duvida tem sido 
não se pôde inferir daqui que todo con- si tada a loc11ção, só porque tem tempo dc
tracto de locação ha de ser subordinado á terminado; pertence á legislação commer
legislação commercial. O projecto infd- cial. 
lizmente contém disposições sobre emprei- o SR. AMARO CAVALCANTI E OUTROS dão 
tada, e a mesma falta commetteu, quando 
tratou de caução, porque cogitou de materia apartes. 
que está prevista no Codigo Commerciàl. O SR. ANDRADE FIGUEIRA- A le.gislação 
Si se quizer ostabelecer regra sobre em- commercial não é lei especial, no sentido 
preitada, convirá discriminar, das já discri- em que se emprega no direito civil, de lei 
minadas, 0 que é d9 caracte1' mercantil. ·destin,tda a reger cedos casos: é um direito 

Pensa, porém, que era melhor eliminar especi:11 no sentido de destacar o direito 
isto do Co.iigo Civil. civil, para regular certos ramos de negocios; 

o s A e dá t e uma lei civil, desde que não disponha si 
R. MARo AVALCANTI um apare . deroga a.,lei oommercial,estabelece a coexis• 

o SR. ANDRADE FIGUEIR.A - Nem ao tencia. 
menos sobre minas tem o paiz uma lei. Est.as questões de derogação são muita 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Mas desde 
que se faz um codigo, é bom adaptar á._ lei o 
que é de natureza civil. Pelas pessoas e 
pelas cJusas em si, é .civil. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não; tudo 
que é empreitada, é direito commercial, 
pelo direito actual, desde que ha em
preitada, embora sobre immoveis, que são 
oxcluidos do commercio, de que só incidente
mente a legislação commercial conhece: 
não obstante isto, uma empreza, para 
construir predios, estct sujeita á legislação 
commercial, porque ahi não se trata do 
objecto, mas da associação que se fórma. 
Este é o direito brazileiro, e, em geral, o 
estrangeiro. São associações induslriaes. 

sérias, é preciso haver muito cuidacl.o. 
o SR. ANISIO DE ABREU - Nós estamos 

habit l1.dos á. libardade de contractar. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o aparte do 

nobre preopinante chama a attenção do ora
dor pal'a a necessidade que ha, ao regu
lar o contracto ·das locações, de procurar 
garantir, por fórma simples, os direitos dos 
locadores, porque, graças aos pessimos ef
f'citos da escravidão, a população brazileira 
adquiriu o habito ele não considerar o creado 
como uma pessoa com direitos iguaes aos 
dos locatarios ; considera-se o locatario como 
seu superior. O contracto éfeito por dias, em
bora o cstylo seja contractar por mez; o crea
do serve dois ou tres dias, paga-se-lhe {aquel
les que pagam); não ha o menor respeito em-

O SR. AMARO CAV.A.LCANTI - Mas . uma fim. Ora, na Europa, 03 termos do problema 
empreita.da. de fazenda de café, por exemplo, estão invertidos, ha muitos trabalhadores e 
para limpar, etc., não é uma empreitada poucos locatarios; pode-se despedil-os, mas 
·de obras. ·ha de se pagar a soldada ; e is ío era d,\ 
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antiga Ordenação: o locatario podia despe
dir o trabalhador oa creado, ma~ havia de 
pagar a mesada ou a annuidado conforme ti
nha sido es-,abelecida. Acha indfapeasavel, 
n'esses contractos,· a promessa do fazer r es
peitai-os. 

. o SR, TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte. 

protecção a elles, já por protecção aos pro
priotarios. . 

o SR. TEIXEIRA DE SA' dá um ap;i.rte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não está 

tratan .. o da lei da aboliç-ão, que só tinha um 
artigo ; reforc-so á. lei do 1885, que contem 
varias artigos o que trata de locaç:ã.o de sor-

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Este aparte viços do lib Jrtos O-pessoas livres. E', cousa 
chama tambem a attenç.:1.0 do orador para muito ditfei•ontc. 
uma outra observação que tem a fazer. Depois, outro não pôde ser o interesse do 

Par.ece que o Codigo descura um pouco · legislador, sinão conciliar os interesses do 
das relu.ções do locador e 'do loca ta rio para locadol' com os do loca ta.Tio. 
com terceiro e, entretanto, é um assumpto O s 
importante, na mataria àe locação, exacta- 'R, TEIXEIRA DE SÁ Mt outro aparte. 
mente pela escassez de trabalho, pois, pelo O SI-t:. ANDRADE FIGUEIRA - Si S. Ex. 
interior do paiz o alliciamento de trabalha- não conciliar, ha de sacrificai· um ou outro ; 
dores contractados é muito frequente e é e dirá que o nobre pr9opinantenão poderása
exactamente e8se alliciamento doloso que crificar um som sacrificar ao mesmo tempo . 
difflculta os contractos de locação, não só- o outro, porque, t1'atando-sc de locação, o 
mente em sua formaçã,J, como, sobretudo, locador eatá na dcpendencia do locatario, 
na Rua execução fiel. assim como osto na dcpendencia daquelle . 

O projecto, nessa parte parece defectivo. UMA voz - A substancia da matoria está 
(Apartes.) 

Si as leis anteriores não tiveram execução, compreeendida nas disposições do projocto. 

não foi porque fossem. defeituosas, sinão por O SR. ANDRADE FIGUEIRA- O projec\o é 
causa da escravidão; hoje, certamente, as defectivo ; ha uma parte essencial, quo 
leis desta natureza não c;erão Iettra morta, muito importa no assumpto ·- são os 
corno dizem alguns dos nobre:s membros da alliciarnentos ; não se cogita dos tercci
Commis~ão. ( A_p:iiados .) ros qu.; pódem pertu,·bar a. execuçã-0 dos 

Hoje o trabalho é todo livre; devem ser ac- contractos. 
ceitas as leis antigas, no que havia a sarne- Agora, st S. Ex. não que.' a corí.ciliaç,ã.o, 
lhante respeito. não disponha sobre isto. 

O projecto não contem, a este respeito; O SR. ALFREDO PINTO - V. Ex. tem toda 
sinão uma ou outra fugitiva disposição. a razão : é um ponto muito importante. Já 

Lembrar,t, além da lei (l_e 1879, a segunda está isso no Codigo Penal, mas éonvem ca
lei que se fez sobre emancipação de escravos, tabelccet- o aqui. 
a lei de 28 de setembro de 1885, suppondo-se O R A , -
já libertada a massa da anti"a população de . "~· NDRADE Frnuua~ - :Nao, senhor; 
escravos. · º o C_od1go Penal tl'ata de crimes e l~a uma 

O legislador julgou conveniente additar a sér1~ ~e fa?~ºs; no cont1·ac!o de locas,ao, que? 
essa lei varias disposições muito provi- se~ impo,t~re~ º1? crimes-sao. q:u,3:s1 
dentes sobre a mataria. · dchctos, obr1gaçoos regul~d~s _pela lei civil, 

Suppõe que os codificadores do actual pro- e teem sua cnt1:ada na lei ?lv~l. 
jecto, não tiveram á menor preoccupação . Ha mcsm? .º~1 tos fac~?8 hge1ros q~~· cm 
em relação ás disposições dessa lei ; entre- rigor de. du.nto, podiam ser _quah~cados 
tanto, algumas dellas, si nã:o todas, são muito co~no dohctos1 mas que o leg1slado1 pôde 
dignas de attenção. de1xa1: de pun~r .... 

Essa lei como que ficou esquecida, porque ~~im, um llge~i ~ furto que :um c~ea~o d4:: 
poucos annos depois, tres annos depois, so- sen1r faça. Pôde n para o Cod1go Cr~mrnals1 
breveio a abolição e entendeu-se que a lei o leg1sladçr ente.9de:l' qu~ deve pumr toda e 
estava toda prejudicada. Entretanto, não qualquer rnfr~cçao _ct~ lers, ou ficar reserva-
estava a parte a que se refere o ora.dor. ~o par!i- -0 _Co~igo ~ivil.. - . 

Esta lei tem. depois das disposições rela- A lei cr1mmal _b18:z1l~1rJ abrange_tu1o , só-
tivas á emancipação, não mono.; de quatro .roente_quanto á Jur1sdrcçao é qu~ lrmita. 
ou cinco artigos a respeito desta suppre~o P_arece f!-º orador que o le1pslador deu 
do al 'iciamento. A lei suppunh:i. já os escra- acç;:i,o pubhc? :p3'.ra furtos de mais de 20$poo. 
vos JibJrtos e tratava justamente t'.e con- Y. Ex. ( dwig:ndo se ao Sr. Alfredo Pinto) 
tractos de libertos, para ·collocal-os, como fq,1 au_tor da lei, qµe tem até o seu 1;1-ome: 
homens livres ; providenciava cautelosa- nao é 1Sto mesmo 1 
mente a respeito desses contractos, já poP O SR, ALFREDO PINTo-Não me arrependo. 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não está criti
cando ; está apenas invocando o seu teste
munho. 

A acção publica está ou não limitada para 
para os ti.e mais de 20$000 ~ 

o SR. ALFR,:DO PINTO - o crime de furto 
é sempre de acção publica. Agora, é inaffian
çavel, quando excede a 200$0001 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-V. Ex. até 
teve o merito de l'esurgir üma disposição da 
lei de 3 de dezembro, que tinha sido muito 
accusada, a qual estabelecia a inafficiançabi
lidade daquelles_ que não tivessem domicilio, 
nem profissão. 

o SR. ALFREDO PINTO-Em direito penal, . 
sou col'religionario de V. Ex. 
. o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Outra obser

vação de ordem geral suggere o capitulo em 
discussão ; é que as minuciosidades em que 
entra com relação aos diversos contractos 
nem sempre se harmonizam, mas antes des
toam. 

Tudo está demonstrando que esta parte do 
projecto foi manipolada por dive1•sos, que é 
panella mexida por muitos. 

Vê ahi que houve um trabalho primitlvo 
de que não tem conhecimento, sobre o qual 
se teceram capítulos artificiaes, Já nas dis
posições da mataria, já mesmo no merito 
intrínseco de muitas dellas. Ora, appar~cia 
um espírito preocq_upado com a integridade 
da obra e ligava-a ; ora, outro q_ue desper
tava'preoccupado com o efl'eito do que es
tava tratando. Assim é que, em conjuncto, 
as dtsposiçÕ ,!S do pro,iecto não deixam de ser 
disparatadas. 

Em uma analyse minuciosa, poderia fazer 
a exposição desta these ; é assumpto 
em que não pôde entrar hoje, mas de que tra
tará si a discussão continuar, porque o dia 
de hoje está destinado a considerações de or
dem geral, presas mais aos relatorios do 
que á analyse do p1·ojecto. 

Vae agora fazer a analyse da seguinte 
parte do parecer : 

« Ad. 1.362. Si durante a locação for 
alienétda a cousa, não fica o adquirente 
obrigado a respeitar o contracto de 
arrendamento si a isto não se compro
metteu . . 

« Paragrapho unico. Nos arrendamen
tos, porém, de immoveis; o novo ad.:i.ui
rente não póde despedir o locatario sem 
observar os prazos pl'eScl'iptos no 
art.1.376. 

«E' o direito que nos rege-a ex:tincção 
de locação desde que o bem locado é 
transferido por venda, Ord. liv. 4, 
tit. 9°. Mas é um romanismo, que não 
deve ser mantido no nosso Codigo, 

V:-ol, VI 

« Vem elle da distincção que os romanos 
faziam do jus in re e jus ad rem; dahi 
nasceu a L. 9, Cod. locat. emptorem 
quidem fundi necesse non est stare colono, 
cui prior dominus locavit: nisi ea lege 
emit. 

« Era que, pela compra, aquelle que a 
fazia adquiria o jus in re o pela tradicção 
da cousa comprada, ficava investido no 
direito da apprehendel-a, e consequente
mente no de despejar o inquilino ren
deiro, ou detentor, fossem q11aes fossem 
as obrigações contra.bidas pelo vendedor 
a respeito da cousa, salvo condição 
havida no contracto, em que se tivesse 
estipulado que o comprador era obrigado 
a manter a locação ou indemnizar o 
inquilino • 

«Mas note-se que, posteriormente, já os 
romanos não levavam mais em conta o 
jus in re nas vendas feitas pelo· fisco, 
onde o comprador ~ era obrigado a re
speitar o rendeiro. L. iiU. clejur. fisc. 

«O codigo francez repudiou oste roma
nismo. mas foi iocoherente ; dispoz que 
a venda nãu acaba com o arrendamento, 
mas deu esse efl'eito á transmissão por 
successão singular ou un,versal. 

«A este respaito, cl1z Teiroeira de Frei
tas, lntroducçiío da Consolidação, que 
muitos jurisconsultos, como Delvincourt, 
TauUim·, Duranton, Proudhom e Dever
gier, sustentaram que a locação só con
fere um direito pessoal; o sabio T1·op
long, porém, (accrescentou elle), os 
refutou tão vigorosamente que nada 
deixou a desejar (Lo11age, n. 491) . 

«Em apoio do Codigo F1·ancez, refere o 
sabio autor da Consolidação: om Genebra, 
no projecto de lei relativo á acquisição, 
conservação e publicidade dos direitos 
reaes sobre immove'is, ol'ganizado em 

· 1827 pol' Giron, Rossi e Bellot, foram 
submettidos os arrendame:itos á inscri
pção, como direitos restrictivos da pro
priedade, dizendo a Commis:;ão em sua 
Exposição de motivos que era a pri
meira vez que os arrendamentos eram 
collocados entre os direitos reaes. 

«E adduz o nosso eminente civilista 
(Cons. nota 108 introd) que a opinião 
de que a locação é um direito real vae 
ganhando terreno. Cita Marton, Privil e 
E{up, tom. 1, pag. 51; M M. Dalloz, Re
part, tom. 30 vb. louage, que considerc.m 
es.,a real-idade entrevista com parti
cular mais ou menos anormal, mas que 
não pôde ser desconhecida. Faz ver 
tambem que a lei hypothecaria da B31· 
gica manda regi:.ltrar os arrendamentos 
de mais de nove annos ou contendo ao 
meno., a quitação de tres annos de 

6 
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renda, e a franceza os de mais de 18 
annos. Sem embargo, porém, diz elle
contim'.ta em sua. opinião de que a loca
ção só confere um direito pessoal, mas 
abandona aL. emptorem e a Ord. liv. 4 
tit. 9, por não admittir que o adquirente 
possa despejar o locatario. 

« Quer o registro da locação, porque 
deste modo o adquirente ficará consti
tuído em má fé e não poderá ser atten
dido em juízo. 

« No terreno dos princípios, o arrenda
mento de prazo certo não póde deixar 
de ser considerado um o nus real. E' 
uma propriedade imperfeita ou, na 
phrase de Goyena, um1.1. segunda proprie
dade-pi·ox i-ina est emptioni et 1'endition i, 
D. Zoe. Demolombe, tom 9, n. 475, 
pa,g . 'if/7 diz : 

«O numero dos direitos reaes é ob1•a 
do direito positivo, sobre a qual o 
tempo, o.:; costumes, o genio particular 
dos differentes povos, o estado mais ou 
menos avançado da civilização e sobre
tudo a fórma da. organização política e 
social exercem a mais profunda influen
ci11-.» 

« E não temos nós no legatl.o de presta
ções ou alimentos, expressamente con
signado no immovel, um onus real ? 
Decreto n. Hi9 A, de 19 de janeiro de 
1890, art. 6°. - Teixeira ele Freitas, 
Const. art. 236. 

« E, porventura, esse legafo não con
fere mero direito pessoal i 

« Quem compra uma cousa niio póde 
ter nella mais direito do que tinha o 
vendedor. 

« Não se justifica o regímen da Ord. 
liv, 4°, tit. 9° ; convem abolil-o. 

e Os codigos chileno, argentino e por
tuguez expurgaram-se desse prejudicial 
romanismo; prejudicial, porque resulta 
delle a incerteza das éonvenções e de 
seus resultados, vindo além disso a ser 
uma .das tyrannias do capital sobre o 
trabalho. . 

« Aquelle que toma de arrendamento a 
prazo certo uma propriedade, contando 
com os fructos que della pôde tit>ar por 
todo tempo de ajuste; que f!lnda ahi as 
esperanças de sua actividado, do sen 
b~m estar, que faz despezas de installa
çao, de melhoramentos e de conservação, 
não pôde ser abandonado pela lei a tudo 
perder pol' facto muitas vezes oriundo 
do capricho, da inveja e do odio da parte 
do senhorio. 

« O dil'eito de indemnização dürendeiro 
é um sarcasmo ; porque nem sempre 
poderá, ser effi.caz, além de fun..lar-se na 

confisi,ão da propria lei de ter sido a 
causadora do damno. 

« Por outro lado é a permanencia dos 
arrendamentos suffragada por conside- . 
rações de ordem economica ; pois tanto 
monta promover o incremento da pro· 
ducção e da riqueza, quanto proporcionar 
á, industria e ao trabalho uma situação 
livre de incertezas e esperanças mallo
gradas. 

« Substitua-sG, pois, o art. 1.362, pelo so-
guinto: · 

«Si durante a locação a prazo determi
nado for alienada a couJa ou transmit
tida por herança ou legado, fica o àdqui
ronto em um o outro caso obrigado a 
re.;pei tar o contracto. 

« Paragrapho unico. A locação por 
tempo determinado não se extingue por 
morte do locatario1 passando o contracto 
a seus herdeiros. 

« Supprima-so o art. 1.373. 
« Aqui o projecto invertou os tormos 

da incoherencia em quo incidiu o co. 
digo Civil Francez. 

« Es'..e faz subsistente -a locação no 
caso de alienação da cousa,-;-e não por 
tran;mi.,são hereditaria a titulo univer
cal ou singular: o Projecto dispõe que 
o oontracto no primeiro caso fica 
extincto, mas no segundo fica subsis
tente». 

o SR. TEIXEIRA DESA. dá, um aparto. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Da parte do 

legislador lJraziloiro, houvo muita cohe
roncia. O projecto é que destoa, por
que, ao mesmo tempo que faz respeitar o 
contracto no caso de alienação, faz romper 
no caso de successão. 

Com semelhante disposíçfo, o contracto 
de locação não pôde ter ostabilidade. 

A morte do locador ou do locatario não 
pôde extinguir o contra-cto; a obrigação 
deve passar ao.; herdeiros quer de um, que!.' 
do outro. ; 

O SR.CLOVIS BEVILAQUA-0 ari. 1.363 diz 
justamente isto. ' 

O s:à. ANDRADE FIGUEIRA-Pois, não é o 
que diz o parecer na pagina 4. Não é cul
pado, porque está considerando _o parecer. 

O SR. TEIXEIRA DE SA dá um aparte. 
o SR, ANDRADE FIGUEIRA diz que não é 

responsavel pelo que está no parecer e que 
foi boa a discustião, porque verificou que elle, 
nesta parte, não justifica a suppressão do 
art. 1.363. 

Como a hora está dada, vae ter.minar ; 
si a ().iscussão ceniinuar, voltará. ao assum.
pto. (Muito bem.) 

-· 
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O Sr. Presidente- Fica a dis-
• cussão adiada pela hora. A ordem do dia 

para a reunião de sabbado, 14, é a se
guinte: 

Continuaçã::> da discus ão dos pareceres 
do Sr. Tavares de Lyra sobre OJ art3. l.~28 
a 1.324 Q do Sr. Teixeira de Sá, sobre os 
arts.- l.325 a I.481 da Parte Especial do pro-
Jecto. , 

Termina a reunião· ás 6 horas da tarde. 

llª REUNIÃO EXTRAORDJ:NARIA EM 14 DE 
DEZEMBRO DE 190 l 

(Pl'esidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. 
Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Ar
thur Lemos, Luiz Domingues, Auisio de 
Abreu, Frederico Borges, Camillo de Hol
landa, Teixeir.i de Sá, Araujo Góes, Jo3é 
Monjard.iU?-, Sá ]fl'eire, Oli veirc.i. Figueit>edo, 
Alfredo Pmto, Azevedo Marques, Benedicto 
de Souza, Hermenegildo de Momes, Alencar 
Guimarães e Rivadavia Correia (20). 

Falta, com causa participa.da, o S1•. Ta
vares de Lyra (1). 

Dos convidados, comparecem os Srs. Clovis 
Bevilaqua, M. F. Correia, Ama1·0 Caval
canti, Fabio Leal, Salvador Moniz, Andrade 
Figueira, Solidonio Leite e Cunha Vascon
cellos. 

E' lida e sem debate approváda a acta da. 
reunião a.nte:for. 

O Sr. Presidente -Antes de en
trarmos na ordem do dia devo annuncia.r á 
Commissão que está publicado e distribuído 
em avulsos o parecer do Sr. Anisio de Akeu 
sobre a3 emendas do:1 arts. 218 a 411, da 
Pal'te Especial e que segunda-feira, 16, a 
Commissão . funccionará em 1·eunião extraor
dinaria, antes da ordina.ria, de l ás 3 horas, 
para votação desse parooer e dessas emendas. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão dos pareceres do 

Sr. Tavares de Lyra, sobre os arts. 1.228 a 
J • 3'2:,{, e do Sr. Teixeira de Sá sobre os 
artB_: l._325 a 1.481 da Parte Especial. 

Sa~ hdas _ e postas em discussão, conjun
ctamonte com o :parecer, as seguintes 

EMENDAS 
CAPITULO VI 

DA LOCAÇÃO 

Substitua-se toda a secção II lettras a b e 
e (3:1·t_s. 1.386 a 1,423), péll!-S 'seguintes' dis-
pos1çoes: · · 

SECÇÃO II 

Da locação de serviços em geral' 

Art. Toda a especia de se,·viço outra-
balho licito, material ou immaterial, pôde 
ser contractado mediante retribuição. 

Art. O cont-t·acto de locação de serviços 
poderá s~r celebr~do por instrumento ~arti
cular, ferto e ass1gnado ou sómente ass1gna
do pal\l,S partes e subscripto por duas teste
munhas. 

Pai·agrapho unico. Quando as partes, ou 
uma uellas, não souberam ler nem esc1·ever 
o instrumento poderá ser 1•edigido e assigna
do a 1·ugo, subscrevendo-o, nesto caso, qua
tro testemunhas. 

Art. Na .falta de convenção sobre a 1•0-
tribuição, será a locação regulada segundo o 
costume do logar, tempo de serviço e quali
dade delle, ou por arbitramento. 

Art. A retribuição deve ser satisfeita de
pois do prestado o 8erviço, si por convenção 
ou costumo não tiver de ser adeantada ou 
feita por prestações . 

Art. A locação de serviços não pôde ser 
convencionada por :empo que exceda a qua
tro annos ; si o for, será reduzida a esse 
prazo. 

Art. Não havendo prazo estipulado ou 
que se deprehonda da natureza do contra
cto ou costume do logar, póde o contracto 
ser rescindido éí vontade de . qualquer dos 
contratante:,; , mediant (} aviso com oito dias 
de antecodencia. 

Art. Procedo a didposição do a.rt ... 
ainda que o contracto seja celebrado para. 
pagamento de dividas do locado1· ou de sala
rios adoantados ou . para execução de uma 
obra. determinada. que exija. prestação de 
serviços por mais dJ quatro annos. 

Art. No contracto do locação de serviços 
á agricultura, não havendo prazo estipulado, 
se presume ser a sua. duração a do um anno 
agrario, que termina.pela colheita ou safra 
da principal cultura oxplorada pelo Ioca
tario. 

Art. Não 30 conta no prazo do contracto 
o tempo cm que, por sua falta, o loco.dor 
deixou de trabalhar. 

Art. ~ao sendo o loca.dor contractado 
para corto e d.Jterminado trabalho, enten
der-so·ha. que so obrigou a todo e qualquer 
serviço compativol com as sua; forças e 
condições. , 

Art. O locador contractado por tempo 
certo ou obra determinada, não pôde au
sentar-se nom despedir-se, som justa causa, 
antes quo preencha o tempo ou conclua a 
obra. 

Paragrapho unico. · Si se despedir sem 
justa cau~a, terá direito á retribuição ven-
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cida, mas será responsavel por perdas o 
damnos. 

Art." São justas causas para o locador 
dar por findo o contracto : 

1°, necessidade de exercer cargos publicos 
ou cumprir obrigaçõe., imposta ; por lei, 
sendo aquelles e e, .a1 incompatíveis com a 
continuação do serviço; 

2°, tornando-se, por força maio1•, incapaz 
de cumprir as obrig:\çõe;i do contracto ; 

3°, exiginrlo o loc,1tario servlços contrarios 
á8 leis ou bons costumes, ou exces,,ivos das 
forças do locador : 

4°, si é tratado pelo lacatario com ex
cessivo rigor, ou não recebe conveniente 
alimentação ; 

5°, no ca30 de perigo manifesto de algum 
damno ou mal consideravel; 

6", si o locatario não cumpre as obrigações 
do contracto ; · 

7°, si o :oca.tario exige serviços não com
prehend.idos no contracto ·; 

8°, si o locatario offende ou tenta 
offender o locador na honra de pessoa de 
sua. familia ; 

9°, a morte do locata.rio. . 
Art. O locador pôde dar por findo o con

. tra.cto por qualquer dos casos mencionados 
no artigo antecedente, ainda que o contrario 
tenha sido convencionado. 

Art-. Despedindo-se por algum dos casos 
mencionados nos ni. 1, 2, 5 e 9 do 
art. , terá direito á retribuição vencida, 
sem responsabilidade alg·uma para com o 
locatario. 

Despediudo-se por algum do::1 casos do , 
_ns. 3, 4, 6, 7 e 8, ou por facto do toca
ta.rio no caso do n. 5, t erá. direito á retri
buição venc ida e ao mais do artigo se
guinte. 

Art. O locatari > que, sem judta. causa, 
despediu o locador, será obrigado não só a 
pag.i.r-lhe a retribuição vencida, como me
tade da que recobe1•ia desdd •J dia da des
pedida até ao tempo legal de findar-se o 
contracto. 

Art. São justas ca.ums para ser dispen
·sado o locaclor: 

1°, onformidade ou qualquer outra causa, 
que o torne incapaz de p ios~ar os s1rviço1 
para o, quaos foi contractado; 

2", vícios e máo proceJimento do locador ; 
3°, força maiol' que impossibilit1 o loca

tario de cumprir uas obrigaçõe.,; 
4°, si o locado,· falta ao cumprimento de 

suas ob:'igaçõu., ; 
5°, impericia do locador no serviço para 

que fôra contr'actado ; 
6°, si o locador offender o locatario na 

honra de pessoa. de sua familia. 

Art. O locat ~rio pôde de3pedír o locado1• 
por qualqmir das causas mencionadas no ar
tigo antecedente, ainda.que o contrario tenha • 
sido c::m vencionado. . 

Art. ~i o Joc:1.ta fo for despedi i_o por al
guma das causas mencionada~ nos ns. 1, 3 e 
5 t erá direito á ro~ribuição v mcida, sem ros
ponsabili .ade alguma do locatario. Si for 
u.esperUdo por alguma das causa~ dos ns. 2, 
4 e 6 fará direito á r .Jtribuiçfo vencida, mas 
será re.,ponsavel por p irrias e damnos. 

Art. O locatario, ainda qtu o · contr.ario 
tenha sido esta.b ,tecido, não pôde transfürir 
a outrem a locação de serviços, nem o loca
dor ,sem aprazimento üo locatario, pô_r outra 
pessoa em <1eu Jogar. 

Art. O contracto de locação de serviços 
acaba com a mort:i do locador. 

Art. Ainda que haja estipulação em con
trario, o loca.ta.rio não pó.te cobr1tr· juros das 
,oldados, que adeantar ao loc ,dor, nem os 
juro<1 decorddos durante o contracto, de 
qaalquer divida que o loca.dor esteja pagando 
com serviços. 

Art. E vedatlo o contracto de locação d(} 
serviços de menores. 

Art. Terceiros que alliciarem pessoas obri
gadas a outrem por contracto · de locação 
de se1·viços á agricultura, haja ou não in
strumento do mesmo contracto, serão re
sponsavois pelo p:.tgamonto ao primitivo lo
catario de qu:.rntia. equivalente ao dobro 
.. ,o sala.rio que p irc ibwia o locador durante 
o prazo de quatro anrros. 

Salada CommioBão, 14de dezembro de 1901. 
-Al.fredo Piiito. 

O Sr. A.lf'redo Pinto dirá poucas 
palavras s0bre a parte que se discute, e 
assim procede porque precisa justificar as 
emendas que vae ter a honra de submet
ter ao juiw da Commissio e os a.partes que 
deu sobre a questão de locaçã.o de servi
ços ao discurso do Sr. conselheiro Andrade 
Figueira. 

Está de perfeito accordo com o illustre re
lator e com o eminente autor do projecto 
sobre a concepçã.o juridica da locação de ser
viços no direito civil. 

Acha que a disposiçio sobre esta materia 
deve ser de caracter geral, porque o direito 
civil moderno não pôde espacializar os ser
viços de modo que se destaq_uem, no corpõ 
de 11m codigo, serviços domesticos, profü
sionaes ou immateriaes, ruraes, etc. Perante 
os princípios do direito moderno, perante o. 
ideal democra.tico, o serviço do advogado 
confrontado com o do trabalhador rural, 
não colloca o primeil•o em uma situação de 
nobreza e o segundo de aviltamento. Adis
tincção do direito roma.no nesse particular 
é uma triste recordação que não alenta 
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na questão, em que pese o contra.rio ,\ pen
sadores como Troploiig. 

O valor do serviço está na capacidade de 
cada individuo para exercet-o. Isto é muito 
diverso da concepção dos que pretendem 
estabelecer disposições especiaes, rigorosas e 
até penae3, como a legislação anterior da 
monarchia em reiação ao trabalho rural. 

O illustre Sr. Dr. Andrade Figueira· fez a 
à.pologia da lei de 1879. • 

Ora, esta· léi especialíssima em relação á 
locação de serviçJ ag.ricola e á parceria agrí
cola e pecuaria, absolutamente não se coa
d~na com o regi.meu republicano. Não se 
podo estabolncor a pena de p1·isão om 
hypotheso nenhuma para o cumprimento do 
serviços. 

O direito civil estabelece simpLismenb a 
p;ina civil no caso de dôlo, do mesmo mouo 
que o commercial, como, por exemplo, no 
caso de falloncia culposa ou fraudulenta. 
O deJicto tem o seu logarproprio: é o Codigo 
Pe:ial. Como concluir dahi (]210 o Cotiigo 
Civil institua a pena de roclusao para o caso 
dtJ inexecução da obt·ig,\ção entre ·1ocatario 
e locador1 

Felizmente, d J accordo com o parecer do 
honrado relator o com a orientação do emi
mente auto-e" do Projocto, foi o illustrado 
juriscons,llto de saudosa memoria, Senador 
Fellcio dos Santos, no seu Projec to de Codigo 
Civil no qual é, de um modo admiravel, de 
concisão e logica, explanada a mataria de 
locação de serviços. 

O digno jurisconsulto considerava que tal 
contracto não podia ser dividido e subdivi
dido no corpo ,J.O codigo; ao contl'ario, preci
sava ser encarado sob um ponto de vist:J. 
geral e, para conseguir esse desideratu-m, 
sanccionado polo direit0 e ptJlos princípios 
da liberdrde civil, estabeleceu disposições 
_muito claras, que garantem a permanencia 
das focações de serviços materiaes ou imma
teriaes. 

Assim s:mdo, o som querei• estender-se 
em considerações didacticas, uma voz que 
se acha deante de competentes e dP uma 
commissão illu;;trada da qual é destoante 
a sua incomp itencia (não apoiados), pedirá 
licença. para apresentar eme!Jdas em que 
consignou algumas idéas proprias e con
solidou disposições do projocto em discussão, 
do substitutivo do Sl'. Dr. Fabio Leal o 
do Projecto do Sr. Dr. Fclicio dos Santos. 

Estas disposições mantoem a orientação 
que lhe pareco mais acertada. 

E' ainda obriga.d.o a uma observação. . 
Procurou pruhibil' expi·essamente o con

tracto de locação de serviço de menores. 
Não pôde admittir os3e contracto. O con

tracto de locação de serviços é um contracto 

meramente pessoal. Quando o menor está 
sujeito ao pat1·io poder, ao pae compete edu
cal-o convenientemente, iniciando-o nas ar,es 
ou nas industrias ou provendo ê:t sua educa
ção profissional. 

Quando o menor está sujeito- á tutela, não 
póde conceber que o tuto1• arrende os ser
viços do seu tutelado, pi'endendo este a uma 
verdadeira scrvidcío que -se prolongará até a 
maioridade. 

O tutor ou é responsavel por uma soldada 
ou serve em virtude de uma nomeação por 
,jsposição da ultima vontade. 

O cuntrario é um falseamento da obriga
ção pessoal, ,tanto assim que o nobre autor 
do projecto prohibe que esses contractos se 
trarn,tlram e determina, ainda, que cessem 
com a mo,-te do loc:tdor. 

Acceita uma outra idéa suggerida pelo Sr. 
co11selheiro Andrade Figueira. não em termos 
tão rigorosos como S. Ex. deseja. 

E::,ta.l1eleceu uma outra disposição que pre
vina o alliciamento dos que s;i obrigam por 
contractos de locação de serviços, isto é, a 
respono1abilidatle de terceiros. 

Diz o artigo: « Terceiros que aliciarem 
pessoas obc"igad.as a outrem por contracto de 
locação de serviços á agricultur1,, haja ou 
não instrumento do mesmo contracto, ~erão · 
responsaveis pelo pagamento ao primitivo 
loca.tu.rio de quantia equivalente ao dobro 
do sala.rio que perceberia o locador durante 
o prazo de quatro annos.» 

O prazo da quatro annos está de accordo 
com a disposição que anteriormente 0011-
_signou, wdando o contracto de locação de 
serviç:>s pot· um prazo maio a". 

Parece que é uma providencia capaz de, 
dentro dos limites do direito civil, evitar os 
males apontados pelo Sr. conselheiro An
d·,·ade Fig:ueira, mt\les que estão na conscien
cia de todos. 

São estas as ligeiras considerações quo 
tomou a liberdale de n.dduzi1•, confiado na 
generosidade da illustre Commissã.o. (Miiito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Amaro Cavalcant,i será, 
breve, porque não de~oja roubar tempo á il
lustraJa. Commissão. 

Precisa consignar o seu modo de pensa.1• 
rJlativamente á lesão e chamar a attonção 
da Commissão para as disposições do pro
jecto que se r;iferem á locação o i~ predios 
urbanos. 

Lamenta que a Commissão Revisora ti
vesse feito ravive1· a lesio, instituto que 
não foi consagrado no projecto primitivo. 

Recorda _á Commissão como a lesão couso-· 
guiu fazer parte do direito civil de divorsos 
povos e diz que não concorda com a intro
ducÇc1.o della no codigo brazileiro. 
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Relativamente á locação de predios, sobre-· 
tudo urbanos, pedo a attençiio da Commissão 
para um facto que rilpnta de summa impor
tancia. 

O direito vigente occupa-se da mat·Jl'ia da 
frrma roais completa. 

Assim, om certos casos, se r econhece ao 
locador o direito de despejo do locn.taeio, 
mesmo antes do t erminado o contracto . 

A um aparte do Sr. Clovis Bevilaqua, par
guntando si não são sufflcientes as disposi
ções dos arts. 916 e l .092, n.. 6, responde 
o orador que a.inda não tinha lido esses ar
tigos, pelo que dá.-S'.l por satisfeito e nada 
roais tem a dizer. (Midto bem, muito bem.) 

O Sr. Teixeira de Sá-Sr. Pre
sidente, é natural que V. Ex. queira que se 
não alongue a discu.;:;ão . 

o SR. PRESIDENTE- Não depende de mim 
o sim dos oradores. 

o SR. TEIXEIRA DI~ SÁ.- Por i~so, preciso 
de tornar. ligeiras as considerações que vou 
oppôr ao que toem dito, :-Jobru a parto do Pro
jocto em di:-Jcussãe o do que tive a honra do 
ser relator, os illu.:1trcs preopinanto.3 que a 
tli~cutiram. 

Para não desperdiçar tempo, entro logo a 
ro8ponder--lhes na ordem cm que se pronun
·ciararo. 

Ao meu particular amigo, o Sr .• conse
lheiro Manoel Francisco Correia: 

S. Ex. não admitte a revogação d:.i. doação 
por ingeatidão; quer a suppressão dessa di -
po:iiçào, como disse, pcira dar- se toda a força 
d palavra-i.rrevogavel- do codi'.go francez. 

Acho que S. Ex. o.;tá em equivoco sobro a 
significação da palavra -irrevogavol-em
prügada no artigo a que se 1·ororiu, su1J· 
pondo que com ella o citado codigo excluía 
toda revogação. 

No aet. 955 traz elle todas as dispoJições 
relativas á injuncção da revogabilidade da 
doação pol' motivo de ingratiJ.ão e por falta 
do cumprimento do.; oocargoJ impo:iw;; ao 
donatario. A irrevogabilidàtio ou a irrotra
ctibilidade da doação nKo é absoluta, é só re
lativa ao contracto, em cont raposição á mor
tis causa; que é revogavel até á morte do 
doador. · 

A irrevogabilidade ou irretra.ctabilidade da 
doação está definida no Digesto : ut statim 
-cetit accipientis fi.eri, nec iillo ccisu ad se 
t·everti. 

Feita a doação, consummn.da est1 a aliena
ção da cousn. e não pôde ser mais revogada, 
salvo o caso excepcional do motivo de in
gratidão, ou falta de cumprimento das obri
gações in1postas ao dona.ta.rio, füctos que 
veem succeder f>osteri~l'lllf,,nte ao contracto. 

S. Ex. disse que se devia proceder a re
speito da doação entre vivos eomo se pro
cedia a respeito das doações por testamento. 

E' isto que consta do resumo de seu dis
curso. Não comprehendo, porém, como S. Ex. 
quei• equiparar as doações entre vivos ás 
mortis causa, institutos inteiramente di
versos. 

Disse tambem que os factos em que a lei 
faz consistir ,t ingratidão, para o fim de ser 
revog,\da a doação, devem ser · remettidos 
para o Codigo Penal. · 

MM isto está claro, pois que, sendo factos 
delictuosos, nem porque sirvam para revo
gação da doação, estão excluidos da acção 
penal. Nestes termos, que acabo de resumir, 
S. Ex. declarnu que esta sua opinião ora 
singular, 

A Commissão r esolverá como julgar em 
sua. sabedoria. 

Pas.10 agora a r .l pondor ao Sr. Andrade 
Figueira. S. Ex. manifü,;tou-;,e em compbto 
d isaccordo com o parecer, m0no.; na . parto 
da eliminação da revogação das doaçõJs 
pela suporveniencia do filhorL 

Dis;o que não rnbia como tinha o relator 
deixado pa:;::;ar o art. 1.337 t~o Projocto : 

« E' ta.mbom nullu. a doação n_a parto cm 
que oxcodor a po1'ção de quJ o doador poie
ria dispôr por to.,tam. nto no momento da. 
doação.~ · 

Injustifica vol r Jstricção, grande novidade, 
di:;:.o S. Ex. · 

Respondo que o citado artigo não passou 
de pero ibido ao relator. O codigo fi'ancoz 
acceitou o con;-Jagrou o instituto da revo-, 
gação da doação por supervenioncia. do fi
lhos. S. Ex. approva co,nmigo a eliminação 
desse ca:,o do revogação da doarão; entre
tanto, reprova a restricção do art. 1.337, 
que limikt as doaçõus ao valor da torça dis
ponivol. Sl so trata ahi de evltar a defrau:. 
dação da legitima, considerando sempre im
ma11ente o direito della, i{lentificado com a 
.:,ucces;ão, não ha ahi mais do que um freio 
á liberdade exorbitante da doação. 

S. Ex. füllou na difliculdado doJ inventa
rios cm vida, da multiplicidad1 do; feitos, 
etc ... 

Mas Sr. Presidente, dosd.l que retrata de 
garantir um direito, quo não é só individual, 
ma::; publico o social, estas razões de inven
ta.rios cm vida, multiplicidade d•J pleitos, são 
excopcionae::i; e, assim não podem servir de 
argumento contra a convenioncia de se re
:;t l'ingir a faculdade de doar, porque !_la fa
culdade ampla. é que po:i.em nascer os gran-
do.~ inconvunientei para a união dn. familia, 
como pa1•a. o interesse social. 

S. Ex. não concorda com a emenda que fiz 
aO"ad. 1.302 do Projecto, para quo no caso 



-
COD:Go CIVIL BRÀZILEIRÓ 47 

de alienação da cousa locada fique o adqui-
rente obrigado a rosp:iitar o contracto. 

A este respeito S. Ex. produziu conside
rações- permitta que lhe diga -- um pouco 
vagas, filhas da supersticios'.t tradição do 
direito rom:.mo. S. Ex. pareceu não ter lido 
as razões que expandi no meu parecer ; 
desprezou as observações de Teixeira de 
Freitas, na sua introducção sobre o conceito 
dos direi.tos reaes ; desprezou a lição de De
molombe e Troplong. E para desviar a obje
cção do onus real das prestações e alimentos 
impostos sobre immoveis, S. Ex. derivou 
para a necessidade, que teve o legislador de 
1864, de supprir, por esse meio, a hypotheca 
tacita que.existe naquelle instituto. 

Ora, isto, além de contraproducente, per
m.ittn. S. Ex. que eu diga, é uma ex
plicação phantasiosa: porque o legislador de 
1864 conservou as hypothecas legaes, as p:·e
ferencias e os privilegios da antiga legis
lação. Nas hypothecas legaes, incluiu dotes, 
contractos ante-nupciaes, heranças, legados, 
doações de imi:noveis com a clausula de ih
communica veis; e, portanto, bem podia elle 
considerar o legado de prestações e alimen
tos, sobre os immoveis, como hypotheca 
logal. 

o Sa. ANDRADE _FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sa. TEIXEIRA DE SÁ-Digo quo podia 

converter estas hypotheca·~ tacitas em legam,;; 
mas não, não fez isto; consideroa a con.J
gnação de prestaçõe1 e alimentos, gravando 
o immovel, como um onu:; real, sendo aliá1 
puro direito pessoal. . 

Já vê, portanto, S. Ex. que as taes razõe.s, 
do direito romano, da d:istiucção do jus i-n 
1·e e adrem, não procedem contra. a opinião 
de que o arrendamento deva tambem :-:er 
considerado um om1:1 real, aliá.s, de accordo 
com a:3 opiniões emittidas a respeito por 
notavets e insignes juriHcousultoJ. 

Não é precLo deitar livros abaixo: bast'1. 
manusoa1• a Consolidação das Leis Civi8, e 
ler o seu prologo.· 

A Com.mis-;ão-como devo suppôr-leu as 
citaçõeJ que adduzi, ne.:1ta parte do meu pa
recer; excu.io repetil- as. 

Não fazendo questão de que a minha emen
da sobr.e este ponto seja acceta, devo, entre
tanto, ler á Commissão o que diz a respeito 
do assumpto um not'1.vel jurisconsulto, citado 
por Teixeira de Freitas, na sua introducção 
á Consolidação e que, portanto, merece que 
se lhe reconheç-a alguma autoridade. 

Ouça a Commissã.o: 
« Tudo aquillo que póde concorrer 

para tornar incerta a permanencia das 
convenções e dos resultados · quo dellas 
se esperam não pôde deixar de sei• con
siderado como um mal para a sociedade , 

civil; porquanto dahí provem a incer· 
tez'1 dos cidadãos sobre os seus direitos, 
vendo-se expostos a perdei-os sem facto 
algum seu. Ficam por esse meio su
jeitos os particulares a serem inespera
damente privados algum dia daquillo 
com que contavam, ao que Bentham 
chama mal da esperança frustrada; e o 
publico solfre no augmento da riqueza 
nacional a que se oppõe a possibilidade 
desse mal. Isto, porém, em nenhum 
artigo se pôde considera.r de tanta gra
vidade, como relativamente aos arren
damento~, que os anendatarios fazem 
regularmente com o destino de grandes 
e dispendiosos melhoramentos, em que 
o publico intereSila, contando com a sua 
indemnização e lucros no desfructo da 
pl'opriedade, por todo o tempo do 
ajuste. 

.:Tudo, pois, quanto concorrer para os 
assustar sobre a certeza desse de;fructo 
sio outros tantos meios de os ac:i,nhar 
naquelles melhoramentos. E' por isto 
que os citados economistas consideram 
(ello refere-se a economistas citados 
acima) a inaHeravel permanencia dos 
arrendamentos longos, como intefra
mento connoxa com o augmento . dl~ 
ag1'icultura, e que desejam vol-os em 
toda a pal'to desemba,1·açados do risco 
de sorem violados por esta tlesgraçada 
regra, que das subtilezas do direito ro
mano foi transferida pa-:·a a legislação 
das nações modernas.» 

Ouça mais o iilustre preopinante : 
« Os i'omano.;;, pela sua distincção do 

jus in re, o do jus cid rem, e pelas at
ti'ibuiçõed que davam áquelle, conclui
ram que o comprador adquirindo o jus 
in re na cousa comprada, pela tradição 
que d.olla se lhe fazia, havia do ter ne
cessariamente a faculdade de expulsa.r o 
rendeiro que o vendedor tivesse na 
propriedade vondida, fossem quaes fos
sem as obrigações contrahidas entre o 
dito vendedor e o rendeiro, das quaes, 
apenas rasultava a este o direito de 
pedir áquelle a sua indemnização. Tal 
era a jurisprudencia, que consta. do L. 9. 
C. de locat. etconduct. , na qual, comtudo, 
vinha_ a excepção, que unicamente podia 
solver o rendeirJ , a saber : a:; clausula 
posta na venda, para que o comprador 
fosse obrigado a consérval-o. Não 
ob ;tante,porém, esta philosophiajuridica, 
já os romanos se tinham desviado 
daquella doutrina nas vendas feitas pelo 
Fisco, ·para se evitar que delle o ren
deiro fosse pedir a indemnização, séndo 
privado do desfructo a que tinha ll.ireito; 
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e _por isto nas vendas feitas pelo Fisco 
era o comprador obrigado a conservar 
o rendeiro, L. ultr de Jiw. fr , Fz'.sc.» 

Vae aqui agora no que se segue um pl'in
cipio de 1·esposta ao quinau do illmtro mes
tre Sr. conselheiro · Andr.ide Figueira, não 
admittindo que eu dís~cs~e no parecer- sue
cessão a titulo singular 

« Mas toda a succes-ão por titulo sin
gular, como era a venda , S3 ach:wa na 
mesma razão, e por isto niio só o ren
deiro ficava expo.;to a ser perturbado pelo 
comprador, mas tambem pelo legatario 
singular .•. » 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Ahi está claro 
o e.Jtá confil'maclo o quinau. 

O SR, TEIXEIRA DE SÁ (Continuando a lei·) 

« •.• legatario singular, que, sendo tam
bom um successor particular e que pelo 
legado adquiria. o domínio e o jus in re, 
não cl'a obrigado a manter o arrenda 
mento feito pelo testador, si este não 
tinha imposto ao legatario obrigação do 
conservar o runtleiro, at> qual,aliás,com
potia sómente o direito cJntra o her
deiro p:i.ra sua indemnização. 

« Parecia, entretanto, muito mais na
tural e consequente discorrer de outra
maneira e vinha a ser considerar que 
tanto o ven .. edor,como o testador,trans
feria para o compra ,.ore legat,irio sin
gular unicamente o dirEito que na cousa 
tinha ao tempo da venu.a ou da mode, 
pela regra ger;i.l de que ninguem pól e 
dar ou transferir o direito que não tem. 

« Si elles, pois, não poJiam despedir o 
rendeiro durante o tempo do seu con
tracto, como haviam ue poder transferir 
esta facu1uad.e ao comprador e lega
tario 1 

« E era em resultado disto que á venda 
e ao 1egado, nas circumstancias refe
ridas, se devia ter como inherente a 
obrigação em que se achava aquelle de 
quem a cousa se recebia. » 

Eis o que diz o distinto jurisconsulto a que 
me referi, e de onde tirei as razões que ex
pendi em meu p:1recer, fundamentando a 
emenda que ueUe se acha á pag. 4. 

Chamo .a attenção d.o Sr. conselheiro An
drade Figueira para os termos em que a 
redigi , pois, parece-me, S. Ex. não a leu. 

0 SR, ANDRADE FIGUEIRA-Li. 
0 SR. TEIXEIRA DE SÁ (Lendo) - « Si 

durante a locação a prazo determinado 
for alienada a cou.,a ou transmittida por 

herança ou legado, fica o adquirente, em" 
um e outro caso, obrigado a respeitar o 
·contracto. 

«Parag1•apho llhico: Alocação por tem
po determin,do não se extingue por mor
te do locatario, passando o contracto, a 
seus herdlliro.,. » 

E accre cent'.li qu:l se supprimisse o 
art. 1.363, dando a seguint8 r azão. Di Jse 
no meu pal'Ci-cer : , 

« Aqui o projecto invert ou os termos 
da incoherencia. em que incidiu o Codigo · 
Civil Franc3z. Este faz subsistente a lo~ 
cação no ca :o de alienação da cousa, e -
não por tran:,mi:,são her Jditaria. a titulo 
univer,a1 ou singular ; o projecto dis-· 
põe que o contrJ.cto no primeiro caso 
fica extincto, mas no. segundo :fica sub
sistente.» 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA - Ahi é que 
está o engano . O pr ojecto manda respeitai' 
o contracto. . 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - V. Ex. é que está · 
engana.i.o ; ou estou mostrando â incohe
rencia de que fallei. 

UM SR. DEPUTADO - Qual é o 1,trtigo 1 
O SR. TEIXEIRA DESÁ-E' o art. 1.363 quo 

diz: 
«Alocação por tempo determinado 

não se extingue por morte do loca
dor nem do loca.ta.rio, p:J.ssando a o.hri
gação ao::i herdeiros do"um e· de outro. >> 

Assim que, no ca•,o de morte, o proj ::cto 
manda sub.Jistir o arrendamento ; não na 
alienação. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA-V. Ex. diz .que 
o projecto não respeita neste caso . E' o que 
está no parecer. (1'rocam-s~ varios outros 
apartes). 

o· SR. TEIXEIRA DE SÁ-Não, senhor, isto 
é que f'oi prevenido pela minha emenda no 
sentido de equiparar o caso da transmis~ão 
por venda do bem arrendado ao da trans
nüssão heredit a1·ia. (O orador repete a lei~ 
tura ela emenda . ) · 

Eu podia redigir a emenda de modo a que 
nã,o separasse as duas disposições, mas quiz 
seguir o estylo e systema do projecto. Na 
primeira parte, trata-se da alienação. da 
cousa e da morte do locador, não de3fazendo 
a locação; na SJgunda , da do locatario. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA dá, um aparte .. 
O SR. TEIXEIRA DE SA.-Não di~se tal que 

o projecto fazia cessar o arrendamento pela 
morte do locador; leia o parecer .: disse que 
elle t inha invertido os termos clã incohe
rericia e.m que tinha incidido o Codigo Civil 
Franoez, que assim dispoz. · 

-
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não inverteu. o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' erro ou en
gano, em vez de-a titulo, devia dizer-de 

O Sa. TEIXEIRA DE SÁ-V. Ex. obriga-me ohjecto singular. · 
a ler o artigo do projecto em que se diz que 
por morte do locador e do Iocatario ... 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-D.) locahrio. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ- .. , por morte do 
locador, os herdeiros devem manter o arren
damento. 

No emtanto o projecto dispõe o conti-ario, 
quanto á alienaçã_o. . 

O: SR. ANDRADE FIGUEIRA-Isso é outro 
caso. 

o SR. TEIXEIRA DE SA-Pois essa é a in
coherencia, que acabei de assignalar ; visto 
que tanto se dá a alienaçlo por meio de 
compra e venda, como por morte, ou suc
cessão .• 

O SR. TEIXEIRA DE SA'-Outro desaccordo 
do Sr. Dr. Andrade Figueira: sobre a locação 
de serviços domesticas. 

S. Ex. não admit~e que o codigo regule 
tão somente por disposições geraes a locação 
de serviços, ali(Ls applicavei:l a serviços de 
todo o genero e·nat.,reza. 

Nesta questão já tenho eu o valioso apoio 
do meu collega de Commissão, o Sr. Dr. 
Alfredo Pinto 

S. Ex., o Sr. Dr. Andrade Figueira, quer 
que o Codigo regule cada um dus serviços, 
em todos os detalhes, em todas as particula
ridadeiJ ..• 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' o contrario, 
a minha idéa é que se estabeleçam regras 
geraes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' um pouco 
differente, o titulo de acquisição é dlffe- O SR. TEIXEIRA DE SÁ-, .. mas distin-
rente. guindo-se o serviço agrícola, o domestico, o 

industrial ; emfim os que estão actualmente 
O SR. TEIXEIRA DE SÁ.:_Sob esse ponto classificados. Mas aquelles qu::i o futuro 

de vista, considerando que o bem tenha. do trouxer, com o progresso das artes e das in
sahir do patrimonio do locador, ou por alie- dustrias, esses hão do ficar (L margem. 
nação ou por morte delle, para seus her- S. Ex. considerou uma heresia. juridica 
(loiros, a condiÇcto do locatario fic:i, sendo a que se lleixe os serviços domesticas p,tra as 
de te1• arrendado o predio e não poder con- leis locaes dos Estados e municípios. 
tinuar a gosal-ci, sempre que elle rn_udar de Mas, Sr. Presidente, si isto é uma heresia, 
dono-ou pela alienação ou fatalmeu.te por não é do relator, é do Codigo Italiano, é do 
morto do locador. Codigo Argentino. 

O Codigo éivil Francez, disse eu, dispõe o Falla-se em direito substanUvo. Mas esta 
contrario, mitnda que a. locação fique em expres,ão serve apenas para determinar 
vigor no caso de alienação do bem o não no uma idéa de relação, para accentuar a di:tfe
caso de transmissão por successão. rença do direito tlo processo, do direito 

E foi ahi que o Sr. com1elheiro Andrade adjectivo, segundo a distincção de Bentbam ; 
Fi"'ueira criticou a expressão que ornpre- mas direito substantivo em rigor é todo o 
gu

0

ci-De ·transmissão hereditai·fo a titulo direito, 
iini'.versal ou singular. Do que se trata, porém, aqui é de saber 

A expressão é perfeitamenta cla~sica e se convem incluir no Codigo em disposições 
juridica. S. Ex. fallou de legado a titulo permanentes, de difficil alteL·ação, ma.teria 
universal sobre objecto singular, como si o de uma variedade multipla e infinita. 
legado em si não fo:;se tambem uma djs- Direito substantivo pôde ser direito fe. 
po;ição singular, de;de que não faz parte da dera!, direito estadual e direito municipal. 
herança. 

Aqui o,3tá a expressão litteralmente au- O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Dentro dos Ji. 
torizada pelos mestres : ensina, Loureiro mitos de suas attribuiçães, não ha duvida, 
Direito Civil, meu velho compendio . (Lê) o SR. TEIXEIRA DE SÃ-E o direito civil 

«§ 317 : Lc,qatario imive1·sal,aquelle a quem abrange todas as relações as mais miadas, 
é deixada a universalidade da hemnça, equi- que atfectam a ordem civil ..• 
parada ao herdeiro. Legatarfo por titulo uni-
vei·sal aquelle a quem e deixada v. g. a terça, O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá outro aparte 
a totalidade de uina quota da he1·ança. Lega- O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Digo-direit~ 
tario pm·ticular ou por titulo singular, isto é: civil, porque se falfa de diraito sub3tantivo ; 
pela especifica.çao de uma certa quantia, uma e porque não se trata do que convém ao Co- 1 

ou muitas cousas especificadamente dete1·mi- digo . Civil, mas de direito SL1bstantivo civil, 
nadas a qtte se refere a disposiçao do legado.» que, portanto, deve ir para o codigo:-é este 

Pelo menos cm linguagem commum se <liz o argumento a que respondo. 
- legado a titulo singular em contrapoJição Mas, ia eu dizendo, o direito civil abrange 
ao universal. todas as relaçõeí! as mais miuda.s, que affü: 

V~TI 7 
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ctam á ordem civil; entretanto, é preciso tivas, que difilcultmn a appiicação sem 
saber si convém que todos elles devam ser conseguirem abrangei· os casos todos, 
incluidos no codigo, devam ir para o corpo que surgem na vida pratica. O projecto 

' do .. di1·0ito permanente, ostavel. E relações, traça as regras geracs, e estas por si 8ÓS 
aliás, cujo aspecto é mais policial do que de habilitam a direcção completa no as-
obrigações contractuae8. sumpto.» 

S. Ex. o Sr. conselheiro Andrade Figueira, Ora, Sr. Presidente, quem considera um 
no intuito de que a nossa legislação deve p1·ojecto, como synth!JSO da materia de que 
prover a esta variedade de objectos, allegou trata, não póle descobrir-lhe lacunas. 
que somos um paiz novo. S. Ex. tambem se referiu ao conjuncto·"eá 

Acho, Sr· Presidente, que està razão é harmonia das disposições dello e, pois, não 
contraproducente. , d" lt lh - · t 

Si somos um paiz novo, para que have- po ia a erar- e a organizaçao, o conJunc o, 
mos de descer a estas rninucias de tamanha ª connexão de seus dL,positivos · · · 
mutabilidade i S. Ex. disse: « ••• já no conjuncto e h_ar-

Deixemos que o desenvolvimento socia.í morria de sua~ disposições, já como depura· 
manifeste as necessidades e o modo de regu- monto do regl'as e preceitos secundarias.~> 
lar taes relações, e que se trate apenas Depuramento quer dizer - purificação, 
dellas em leis especiaes, mas não nas irísti- limpeza, separação de tudo quanto é materia 
tuições do Codigo. heterogenia. · · 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA-Eu quero que E porque assim entendi, Sr. Presidente; 
se estabeleçam regras geraes. dou por isso plena satisfação ao meu illustre 

O SR. TEIXEIRA. DE SÃ-V. Ex. ficou de e distincto amigo Sr. Dr. Fabio Leal. Desde 
apresentar um substitutivo, criticando as que me achava cm tudo de accordo com seu 
lacunas do Projecto. · julgamento sobre o projecto, não podia ac-

Sr, Presidente, passou sem o minimo re- ceitar o seu substitutivo. · 
paro a disposição do Codigo a respeitq da o SR. FABIO LEA.L - Em relação ao ca
locação de pl'ediosnrbanos. Convieram todos pitulo que trat11 das doações. 
que esta ma.teria não é de dü•eito sub3tan- · 
tivo em detalhe. No mesmo caso estão, pois, O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Ag1·adou-me de 

. os serviços domesticas, os serviços agri- fal modo este autorizado julgamento, que 
colas; a locação desses serviços é direito ent.end.i, não devia... · · 
substantivo como a dos predios urbanos. O SR. FABIO LEAL-Não leú o resto. 

Repito, passou a disposição do Projecto sob O SR. TEIXEIRA DE SÃ - Não li ·ó resto 
a approvação de todos, ninguem a criticou, porque já. tinha formado a mesma opinião, 
consagrando que a locação destes predios que emitti no parecer que o projecto estava 
ficasse sujeita aos usos e costnmes 1ocaes; perfeitamente ordeqado, e bem organizado. 
porque i pela diversidade oxtraordinaria das Era o que eu tinha a dizer. (Muito beni; 
condições de locação, nas cidades, vi1las e niu'ito bem.) 
aldeias . 

Como, pois, ha de o Codigo estab3lecer O ·sr. Presidente - Declaro que 
regras fiscaes para a locação de sorviços do- o Sr. conselheiro Andrade Figuefra pretendia 
mesticos? ' ainda fazer algumas considerações sobra 

Com estas con8iderações, Si·. Presidente, emendas que vae apresentar, mas qué desiste 
t:mho respondido ao ultimo interlocutor, de fazer para não protellar a discussão, 
que foi o Sr. Dr. Fabio Leal, visto que guardando-se para sobre ellas entender-~e 
foi esta a materia do seu substitutivo; e com o relator respectivo. · . 
peço a S. Ex. que me releve a falta de ter, . Tem a palavra o illustee autor do pro-
comprehendido mal o que S. Ex. dis3e com Jecto. · 
1·olação ao projecto do Sr. Dr. Clovis Bevi
laqua. 

Vou lerá Commissão as suas palavras : 

« Si compararmos a doutrlna e o sys· 
tema do proj 3cto com a doutrina e o 
systema das legislações dos :paizes mais 
adeantados, veriflca1•emos a superiori
ua,de do 1wojecto, jâ como sy11thes0 da 
maturia, já no conju'lcto e harmonia de 
suas disposições, jé1 como depuramento 
do regl'as e ]JJ:·eceito., secundaríos o pre
j udic~aes, pulo ca~uistico de s1:1us disposí-

O Sr. Clôvis Bevilaqrià (*) -
Sr. P.residente, no Projccto do illustre s:r. 
Dr. Tavares dé Lyra, agora auxiliado pela 
intelligencia lucidissima do Dr. Luiz Domin
gues, ha dous pontos a considerar : a pro
posta do restabelecimento dos arts. 1.225 a 
1.227 do Projecto p1·imitivo, que foram eli
minad.os p3la. douta Coinmissão Revisora., e 
a proposta do eliminação dos arts . 1.3'11 a 

(') Este diseu·rso não foi revisto pelo orador, · 
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J .319, relativos á lesão nos contractos, que 
por aquella mesma Commissão foram inter
calatlos no Projecto. 

Os artigos, cuja restauração pede o nobre 
relator, foram transcriptos du Projecto do 
illu::ltrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues, e ainda 
estou convencido de que não eram ociosos, 
mas não direi que envolv,\m questão lloutri
naria de alto relevo, nem que sua ausencia 
assignale uma falha de grave!.l conHequencias 
praticas. 

Mais interessante sob todos os pontos de 
vista é, sem duvida, a questão da lesão nos 
contractos. 

« A rescisão por cansa de lesão, assevera 
um eminente civilista, contradiz os princí
pios juriJ.icos mais certos e as verdades e1:o
nomicas mais elementares.» 

Realmente, rescindit- um contracto regu
larmente ajfütaJ.o entre os intere~sados, sem 
que a vontade se possa considerar viciada 
por erro, dolo ou coacção, e simplesmente 
porque um dos contrahentes se arrependeu 
do que flilz, é violar a boa fé sobre que re
pousam as relações contract~aes, é romper 
com o principio da irrevogabilidade das 
convenções, princípios sem o qual não ha se
gurança nas direitos particulares, cuja acção 
em grande parte depende das relações que 
se travam entre os indivíduos. 

E sendo a vida jurídica uma simples com
binação do enganosas apparencias, e não 
tendo aquelle que contr ,cta certeza de que 
firma um.a situação jurídica definitiva , não 
se podem realizar, com a franqueza e o .dos
assombro indispensaveis, as operações que 
movimentam a riqueza publica e J)ermittem 
as expansões da vida economica da socie
dade. 

Ora, sem que se desenvolva na socie
dade o a.pparelho economicó, não· é possi
vel que a vida se eleve acima de um nivel 
inferior, e o direito que se destina .a florir 
bem no alto da serie dos phenomenos so
ciaes não pôde contrariar a expansão da 
base economica sobre a que se tem de 
apoiar. 

A historia desta :figura juridica é só por si 
um argumento decisivo contra sua perma
noncia na ~ctualidade. 

Appa.receu ella, em Roma, pelo tempo dos 
imperadores Deocleciano e Maximillano, 
como beneficio concedido a.o v.endedor do 
immovel, que oe julgasse prejudicado na 
metade da justa estimação do bem alie
narlo. 

O motivo capital da lei era amparar os in
felizes que sob o sêu a.culeo do desespero 
se vissem constrangidos a dispor de 1,eus 
b(ms por preços irrisorios. . 

ESSê\ razão de sentimento, ou de equi
dade, si 9.uizerem, comprehende-se nas 

épocas em que o Estado necessita de ex
ercer uma tutela mai~ directa e conlinua 
sobre a vida privada dos individuos, por
que estes não se Sfmtem assás fortes contra 
a prepotencia ou contra. a cubiça, e porCJ,ué 
entre as classes sociaes ha um verdadeiro 
contraste. Umas detem nas mãos a riqueza, 
as honras e a autoridade, outra,s soffrem a 
miseria, o desprestigio e o cerceamento dos 
direitos; era, pois, de justiça que o Estado 
viesse em protecção destas ultimas. Mas 
hoje, quando todos são iguaes perante a lei, 
quando as facilidades das communic,ações e 
o desenvolvimento das industrias collocam 
o vendedor na posição de escolher o mo
mento da venda, esaas relações de ordem 
economica, para não serem desastrosamente 
conturbadas, devem ser enõregues á lei da 
o:fferta e da procura, que saberá dirigil-as o 
aproveital-a$ no interesse geral. 

O codigo wisigothico afastou-se da orienta
ção romana, oppondo-se a que as vendas so 
dedfizes,:1em poe haver desproporção entre o 
valor real da cousa e o preço obtido (liv. 5, 
tit. 4, lei 7ª). Mas a influencia romana rec1.p
pareceu nas leis posteriores da península 
í berica, na das Sete partidas de Reapanha, e 
nas Ordenações portuguezas. 

O Codigo Civil Francez mu,nteve a. lesão, 
mas .sómente nas partilhas e nas vendas de 
immoveis, em beneficio do vendedor (artigo 
1.674). A primeira., diz Laurent, ju.:itifica-se 
perfeitamente pela natureza da partilha, 
porque a igualdade é da essencia dessa ope
ração juridica, porém é dHficil justificar a 
segunda.. 

As razões de Portalis e do primeiro consul 
não resistem á analyse. 

Somelhantemente dispõe o Codigo Civil 
Italiano, art. 1.529 e seguintes : O vicio da 
lesão torna rescindíveis as vendas de immo
veis, si o allegar e provar o vendedor. 

A razão po1• que no syi:;tema francez e ita• 
liano são diveraamonte tratados o alienante 
e o adquirente, procede da circumstancia de 
que alg·uem póJe ser constrangido a vendor1 

ma1 não a comprar. No emtanto não séria 
difficil imaginar a hyputb.ese de uma com· 
pra irremissivelmente imposta pelas cir
cumstancias, tratr.1.ndo-se de objectos indis· 
pensa veis á subsistencia. Estes, pJrém, sendo 
moveis, estão fõm dos limites da. lesão do 
sy;:1tema (rancez. 

O Codigo Civil Chileno, arts. 1.888 e se
guintes, amplia o conceito da lesão, favore
cendo tanto o compradoe qu:mto o vendedor, 
no que se approxima do nos.fü rlirei&o actual, 
mas t1elle .ie distancia, qu-.1.ndo re.:itringe a 
acção rescisoria por cam,u de lesão ás vendas 
de bens immuveis. 

E!!ses codigos, porém, aos quaes se deve 
ajuntar o civil da Austria, não mo otlerecem 
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a expressão do ultimo estadia da evolução contracto anterior serve para mostrar a in
do direito nesta ma.teria. Apresentam-na os consistencia da theoria da lesão. Supponha
Codigos Civia da Hollanda, de Portugal, da se que um objecto comprado por dez contos 
Argentina, e federal suisso dn,s obrigações, o de r2is foi vendido por vinte e cinco. O ul
Mexicano, o Hespn,nhol e o Allemão, que to- timo adquirente mandando avalial-o, encon
dos desconhecem o vicio da lediÍ,o nos con- tra a verd.adeira e commum estimação de 
tractos. nove contos. Não póde pedir · a rescisão por 

Os· codicos commerciaes já. haviam to- causa da lesão ; poderia pedil-a, porém, si a 
ma.do essa orientação aconselhada pelas ne- base do calculo fosse a venda anterior, 
cessidades de segurança e presteza que mais base aliás inacceitavel, porque não levaria 
se fazem sentir nas operações mercantis do em conta as variações de valor que pódo 
que nas puramente civis. O nosso Codigo soifrer o mesmo objecto. 
Commei•cial, art. 220, ainda se refere á Supponha-se agora que um objecto seme
lesão, mas quando se apresenta associada lhante, comprado por dez contos, fosse ven
ao erro, ao dolo ou á simulação, o que im- dido por quinze. Si os peritos declararem 
porta abandonar a figura especial de vicio que o seu verdadeiro valor é s~te, deve-ser 
dos contractos do que agora nos occupamos, acceito o 'pedido de rescisão do contracto 1 
porque, si existo algum dos outros indicados Seria clamorosamente injusto. 
a olle o não á lesão se deve attribuil' a força Concluamos, portanto, que a rescisão por 
resolutoria do convenio. conta da lesão não encontra guarida nem na 

Da exposição que acaba. de ser füit ,,, re- idéa- de justiça, nem nos princípios eco-
sulta que o direito commei·cial e o civil, ex- nomicos. • 
pressas pelos codigos mais modernos, negam Consideremos agora o parecer do meu 
a acçao rescisoria ao que se diz prejudicado illustràdo amigo, o provecto desembargador 
por ter pago ou vendido um o bjecto por me- Teixeira de Sá. 
nos de metade do seu valor. Esta generali- S. Ex. foi extremamente gentil com o Pro
zação parece denunciar que a consciencia ju- jecto primitivo, o que lhe devo tanto mais pe
ridica em no:,sos dias não tolera mais essn,s nhor:i.damente aíradecer quanto mais valiosa 
allegações de lesão que bem podem occultar reputo a sua opinião em materfa jm·idicn.. 
uma esperteza sob calor de ingenuidade. Não querendo fazer cabedal da expressã,o 

Já repelliu a Commissão os privilegias re- ado, de que se serve o Projecto, para d.efluir 
stitutorlos em beneficio dos incapazes. Are .. doação, só existe entre o nohre relator e o 
stituição é uma feição ,que assume a lesão ; autor do Projecto uma divergencia assigna
Minor tmitituitiir tan quam lactus. lavel. E' a que se refere no modo de com-

Para COJ.lll"lletar a 8Ua reforma, deve re- prehender a figura juridica da locação com . 
pellir a lesa.o em beneficio dos maiores. prazo determinado, que o nobre relator quer 

Assim procodendo, firma o principio da con;:1iderar um onns real e que o Prvjecto 
autonomia da vontade em ma.teria de con- continúa a apresentar como um simples di
venção e não entrega á. regu.lamentação da reito pessoal. 
lei o que deve ser reguhdo pelo interesse Tudo ;;;e reduz a saber si ha realmente coo
das partes. Póde a lei prejudicar a outra e a veniencia em -crear mais este direito real 
sua funcção não é positivamente essn.. Ao s@bre cousa alheia, isto é, esta limitação á 
contrario, a funcção da lei é manter o equi- propriedade. 
librio entre os intere,ses. A Commis são já ouviu os argumentos que 

Por outro lado, um negocio que em um de uma parte e de outra se invocam, o 
dado momento póde ser muito vantajoso, decidirá segundo o seu criterio. 
mudadas as circumsta.ncias, será prejudicial. A primeira emenda que se apresentou 
Ma.s será iniquo permittir que se prevaleça sobre a ma.teria em discussão, depois de 
uma parte dessêl. mudança das condições aberto o debate, foi a do Exm. Sl'. conse
para rescindir o contrac\o regularmente ce- lheiro Correia. 
lebl'ado. Cumpre consideral-a, portanto, logo em 

Estudando este assumpto, em um bam pon- seguida aos relatorios dos illuatre3 membros 
.derado ar.tigo, inserto na Revista da li'acul- da Commissão Parlamentar. 
dade de Direito do Recife, o Dr. Tito Rosa Noto que as emendas do illustre· cJnse
interl'oga : «como determinar a verdadeil'a lheiro offerecem sempre um carãcteristico 
estimação do objecto para conhecer-se si que as assignala : são sempre ditadas por 
houve lesão i Por meio de pJritos i Mas essa _um sentimento humanitario, por um int.uito 
prova é fallivel e não póde obrig.:tr o juiz. bondoso. 
Tor-se-ha em consilleração a ultima alie- Veem directamente de um coração bem 
nação do objecto 1 Não é possível, porque formado. 
essa estimação só tem valor entre as partes Mas creio que, mesmo do sou ponto de 
contractante3. Mas essa av,tliação de um vista, não tem razão de querer,eliminár do 
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Codigo Civil a revogação das doações, por 
motivo de ingratidão, porque esse direito 
reservado ao doador é até um factor da 
educação moral, como freio imposto aos má.os 
instinctos humanos . . 

Passarei agora a apreciar o relatorio do 
illustrado Sr. Dr. Fabio Leal, divergente 
em muitos pontos do parecer do nobre Sr. 
Dr. Teixeira de Sá e do Projecto quer em sua 
fórma primitiva, quer em sua fórma re
vista, divergencia que o não inhibe de ex
primir os mais lisongeiros conceitos sobre a 
parte do Projecto que lhe satisfez. . 

Antes de dizer alguma comia a respeito de 
suas emendas, necessito expliectr o meu ponto 
de vista. · 

O Projecto primitivo fàra planeado. ººTI!-º 
uma obra de synthese, em que a conscien<?.!a 
jurídica nacional encontrasse uma expressao 
assás nitida e vigorosa. Comprehende a 
Commissão que enorme distancia vae entre 

. a concepção e.,a execução, vae toda a incom
. mensuravel extensão da fraqueza mental de 
uiu homem. Mas si não pude executar, ao 
menos me seja concedido o direito de affl.r
mar que havia concebido o Prejecto do Co
dig·o Civil Brazileiro, como uma obra de 
synthese em que a consciencia j__uridica na_
úonal encontras,e uma expressao aSdás m
tida e vigorosa, mas em que a espontanei
dade das energias organicas do povo não 
se devessem sentir constrangidas e muito 
menos contra1'iadas; em que os interesses em 
luta, o trabalho sob todas as suas passiveis 
modalidades,<tS relações de familia, a base 
economica da vida se reflectissem, mas não 
fossem emparedadas nó carcere metallico 
das disposições legaes; em que as normas 
jurídicas offerecessem a largueza e a elasti, 
cidade necessarias para supportarem a ex, 
pansão da vida social, tanto mais poderosa 
quanto somos um povo, cujas impulsões pro
gressistas denotam ainda as irregula1'idades 
da juventude, o cujo desenvolvimento na or
dem intellectual e economica se mostra con
stante, apezar dos abalos que o teein sa
cudido e torturado. 

Estou convencido de que essi deve ser a 
fórma actual dos codigos de direito priva,do 
no mundo occidental, como brilhantemente 
o mostram o exemplo allemão e o rmisso ; 
mas penso que nenhuma o_utra nação mais 
instantemente a reclama do que o Brazil 
contemporaneo. · 

Realmente, quem acompanhar a evolução 
do direito privado, atravé; dos codigos, lia 
de notar que ellos se vão continuamente ra
trahindo, concentrando, abandonando o que 
lhes é estranho ou excessivo, condensando 

que lhes é essencial ; ha de perceber que 
lles se tornam mais leves, tendo maio1· am
litude de ·idéas e menor massa de dispo-

sições e revelando uma tendencia mani
festa por adquirir o maior gráo de genera
lização compatível com as necessidades vi
taes que são chamados a satisfazer. As mi
nudencias dos codigos a.ntigos e que hoje nos 
parecem estranhas o improprias de um corpo 
de leis eram resultados do syncretismo obscuro 
em que permaneciam as idéas e a.s 'discipli
nas sociaes, mas eram- necessarias para a 
adaptação do homem aos fins da sociedade, 
pois o fim supremo da sociedade é crear, 
pelo direito e pelas disciplinas sociaes, um 
mandado acima do nivel da. pura animali
dade. Hoje, porém, que esse processo de 
adaptação já está muito adea.ntado, é pre
ciso affeiçoar os codigos por outros moldes. 
Normas geraes e amplas para que dentro 
dellas as classes e os indivíduos desenvolvam 
livremente as suas emergias uteis, é o que 
convem ao interesse de todos e ao aperfei· 
çoamento humano. · 

No Brazil, além dessas condições geracis, 
que são communs a todo o Occidente,accresce 
que o paiz é vasto, de uma população des
dobrada ao longo de um extenso littoral que, 
começando no hemispherio boreal, atra
vessa a linha equatorial, corta o tropico de 
Capricornio e penetra na zona temperada. 
do sul. Nossa immensa unidade geographica 
e política, pôde Elizeu Réclus destacar nove 
grandes regiões perfeitamente distinctas, e 
qualquei• observador ha de enxergar nucleos 
de população que, SJbre um funlo geral 
commum, abrem ditferenciaçõflS aprociavois 
sob o ponto de vista da cultura, do modo 
do vivor, das condiçõe::1 economicas e so
ciaes. 

Será, pois, necessa1•io deixar, ás loi:3 ge
ra'.ls, uma grande largueza p:i.ra que nollas 
se posiam bem accommodar os particula
rismos das ditferentClil regiões, que devem 
ser dirigidos o dominados pela lei geral, mas 
não obliterado3, porqu J isso importaria es
tancar podorosas fontes do vitalidade. 

Foi pol' estas considerações quo o Projecto 
cm todo o sou conjunto e particularmClnto 
nesb capitulo das locações pareceu tão re
sumido aos illustrados revisores o ao digno 
repre,entante do Instituto da Ordem do3 
Advogados. Reduzir todo este assurnpto a 
seus princípios cardeaes par<J, que dentro 
delles as partes podossJm livromrmte firmar 
as suas l'elações, segundo os seus interesses 
o os costumes locaes, foi o meu escopo. 

Outra foi a orientação da Commissão Re
visol'a, orientação que tambem não merece 
applausos do illu~tre advogado a quem 
agora me dirijo. 

No ponto de vista em qu•.J me eolloquei, 
não tinha que regular es_p1o1cialmente a loca
ção de sei·viços domesticos, nem a do serviços 
immateriaes , 

' 1 
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Em rolação á primeira ospocie, 'estou con
vencido de que as disposições geraes sobre 
ob1·jgaçõus d I fazer, sob a locação de serv.ço 
cm gewro, e as rli$pusições particulares dos 
art . 1.300 a 1.399 do Pr~jecto são sufficien
tcs para que as obrigaçõPs entre amos e 
scrv,çae~ se travt.n:n com a segurança que o 
úi1·Güo legal empresta aos actosjurirlicos. 

Esta orientação do Prujecto uão lhe é 
especial. O Corljgo Civil Francez ( art. I. 780, 
completado pela lei de 27 do dezembro de 
1890, o hespa.nhol, art. 1.583 e seguintes, 
nãQ são mais minuciosos. O i.taliano,o argen
tino, tão doutrinario e minucioso, o aus
tríaco, o federal sui.sso das obrigações, o 
urnguayano e o allemão não destacaram o 
assunipto, dedicando-lhe apenas alguns pre
ceitos na genoralidade da,s normas da locação 
de serviços. 

E' -verdade que o Codigo Civil Chileno, 
m·tigos 1. 987 e seguiu tos, o portuguez, 
~trt. 1.370 e seguintes; e o americano, 
art. 2.434 e seguintes, conteem dispositivos 
especiaes á domesticidade, á semelhança do 
que se deseja estabelecer entre nós, nrns o 
exemplo dessas legislações citadas em ultimo 
Jog1J,r não deve ser seguido: 

19, porque a grande maioria dos codigos 
modernos lhe é adversa; 

2°, porque a distincção romana entre as 
o_prre t-,be1:azes e as il?iberales não s, coaduna 
com o conceito moderno do trabalho, que 
deve ser considerado nobilitante, sob todas 
as suas fórmas; 

3°, porque a alludida distinpção é uma 
fórma residuaria, um resquicio da condição 
servil- daquelles que outr'ora prestavam os 
sJrviços domesticas; 

4°, porque si a Constituição monarchica 
r.ecusava o direito de voto aos creados de 
serviv, nada se encontra de semelhante na 
Constituição Republicana. e é seguir· a orien
tação desia, a pagar as distincções de classes 
que ella desconhece e que realmente não 
existem em nossa sociedade fundamental
mente democrati.ca p,or suas origens e ha
bitas; 

5°, porque as leis em vez de virem · em 
socorro do fraco, se põem, neste caso, do 
lildu do forte, assegurando-lhe a dominação, 
mantendo-lhe a posse de uma situação juri
dic[.L superior, o o_ptimum jus âo patriciado 
romano, incorrendo na pecha de legislação 
lml'gueza, segundo a feliz adjectiva>Qão de 
alguns juristas, em vez de procurar ser umét 
Jr:g :slação popular, como cumpre em nossos 
drns. 

A verdadeira solução é a que nos ensina 
a igualdade quo, nesta materia, exprime 
mais ainda do que justiça, 'porque traduz a 
equidade. 

Em um codigo civil moderno, promulgado 
sob os auspi.cios de uma constituição política 
altamente liberal, soam desharmonicamente 
o:i di positivo ; da .. ecção a que agora me 
refü·o . 

Outra secção, que continJ1o de considerar 
per foi tamente dispensavE\l, é a dos serviços 
imrnateriaes. O trab.Llbo, seja material, 
seja immaterial é, como tal, uma só mate
ria juridica, cujos matize~ pão exigem espe
cial relevo, poi:; seriam expressões de inte- · 
resses muito particula1·istas, e a lei deve 
ser a combinação energica. de tudos os in
teresses, a expressão do modo por que a 
l;)uciedade depura, transforma e harmoniza, 
adaptando ·a seus fins, as manife~taçõet1 di
vergentes do egoísmo das classes e dos indi
víduos. 

Apresentado o meu modo dê ver, comp11e
hcnde-se que não posso accJitar inteira
mente o substitutivo do illustrado !!,dvogado, 
que tão brilhantemente representa aqui o 
Instituto dos Advogados; mas affirmo que, si 
a Commissão tiv0r ele preferir u-in substitu
tivo, entl'e o de S. Ex. e o da Commissão re
visora terá razão e mi,üta para preferir o de 
S. Ex. 

Para concilia1·, porém, divergencias e in
teresses, apresentou-se o substitutivo do Sr. 
Dr. Alfredo Pinto, que nem se conserva no 
radicalismo do projecto primitivo, nem .desce 
ás minudoncias dos substitutivos, que1· do 
Exm. S-i·. Dr. Fabio Leal, quer da Commiss[Í.p . 
revisora, · 

o SR. ALFREDO PINTO-Não me iJ,fasto das 
regras geraes das obrigações. 

o SR . . CLOyIS BEVlLAQUA-Si, poréµil o 
sulistitutivo do Sr. Dr. Fabio Leal tiver de 
ser acceito pela Commissão, será indispensa
vel eliiniIJar delle alguns artigqs que se re
ferem á mataria g(lral e que já estão pre
vistos em outra parte do Prt>jecto. 

Isto me dispensa de fazer uma analyse mi
nuciosa do supstitµtiyo de S. Ex. · 

Ainda se occuparam do Projecto, nesta 
parte, os Exms. Srs. Drs. A-inaro Cavalcante 
e Andrade Figueira .. 

O Sr. Dr. Amaro Cavaicante ;i.dduziu con
siqerações diversas e ficou de apresentar as 
sµas emeIJdas em t_empo. _ · 

o SR, ÂMARO CAYALCANTE- Fçrr;i.rµ apre-
sentadas. São complemeptares. · 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas, si não 
tive o prazer de ler as emendas de S. Ex., 
tive o prazer maior de ouvil-o, e pelo que 
ouvi deprehrndo que as emendas visavam 
ap8nas a completar alguns di'lpositivos do 
Projecto, sem alterar o seu modo de encarar 
as questões. 

O Exm . Sr. Dr. Andrade Figueira mante
ve-se ainda no 021ame dos relatorios, não 
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encarou directamente o Projecto. Mas no 
exame a que submetteu um dos rela:torlos 
teve occasião de destacar um dispositivo do 
Projecto, o art. 1.337, para condllmnal-o. 
(Lê.) 

Sr. Presidente, e~te dispositivo do Proje
cto nada tem de novo, a não ser o momento 
escolhido para determinar a quantidade 
disponivel, além da qual não se permitte a 
doação. 

A prova disso é que, si recorrermos ao di
reito romano, lá encontraremos a condemna
ção das doações inofficiosas. 

A principio se duvidou de que as doações 
inofuciosas devessem abed wer ás mesmas 
regras que os testamentos inofficiosos, ma.s 
por fim firmou- se a d,mtrina do que as 
doações, éomo o; testamentos, estavam ad
strictos á8 mesmas regras sob este ponto d.l 
vista. 

No livro 3º do titulo 29 do Codigo - repe
titre pnelectiones - confirma o quo acabo de 
dizer. Logo a lei primeiro determina : 

« Si mater vesti-a ad eludendam inoffici 
gJ,1erelam, pene ~niversas facultates suas, 
áum ageret in rebus !,,umanis, factis do
nationibus, sive in q1,1osdam liberes SÍV(! 

in extraneos ewhausit ; ac postea vos ex 
duabus unciis fecit heredes eosque legatis 
et fidei commissis exinanire gestivit: non 
injuria justa formam de inofficioso testa
mento constitJ,ftam, subvenfri vobis ut.r,ote 
quartam partem non habentis deside
ratis .» 

E a lei ultima fecha este titulo, confir
mando a doutrina e em termos ainda mais 
precisos e mais claros: · 

« Non convenit dubitare quod immodi
car~m /1,onationum omnibus querela' ad 
si111ilitiidin13m inotficiosi testamenti legi
b1,1s fuerit introducta. 

As nossas Ordenações não contemplam a es• 
pecie de um modo preciso, expresso ; mas, 
como em primeiro logar mantiveram o vi
cio da inofficiosidade das doações em bc:me
ficio de descendentes e,como por outro lado, 
o dir1Jito romano era o nosso direito sub
sidiario, muitos dos nossos praxistas susten
tavam e sustentam que a doutrina roman·a 
vi~ora en~re nós. 
.9 SR. ANDRADE . FIGUEIRA- Contrii, ~ opi-

1!~ªº d~ outros muitos. Em todo o caso, isto 
naq é oljservado nem em Portugal,nem aqui, 

o SR. CLOYIS BEVILAQUA-Assim, por ox
emplo, Coelho da Rocha, no § 353 das suas 
Instituiçõe3, pondera: 

acham. Parece que podem querellar e$Sa 
doação por inofflciosa . :i, 

Este autor cita a opinião de Guerreiro em 
seu apoio. 

O Codigo Civil Francez, art.920,estabelece 
o seg\linte: 

«As disposições entre vivos ou por 
causa. de morto que excederem á porção 
dispo:1ivel serão reductiveis a essa por
ção por occasfüo da abertura da succes~ 
são.» 

No mesmo sentido, os codigos civis ita
liano, no art. I.091; hespanhol, no art. 636; 
e argentino, arts. l.830 a 1.832. 

Do que acabo-de expor se conclua, em pri
meiro lagar, que a doutrina consignada no 
artigo do Projecto é a doutrina tradic_ional 
do direito romano, que se transmittm ao 
direito das naçõa.-; modernas ; e, em segundo 
logar, que não é uma disposição que olfe~da. 
â boa razão, por isso me:;mo que é mantiria 
nos codigos mais modernos, polo que teem 
razão os nossos civilístas, que a consideram 
como vigorante no direito patrio. 

A unica novidade do Projec~o, insisto em 
dizer, é a determinação do momento, em 
que se deve apreciar a quantidade dispo
nível. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Basta isto, 
para não ser exequível o Projecto. 

o SR. Ct0'f!S BEVILA.QUA - Os codigos das 
n&,ções estrangeiras, a que acabo de me re
ferir, todos determinam que esta quanti
dade disP.oniyel se apreciará. no momento 
da abertura da successã.o e o Projecto refe
re-se ao momento em que a doação é feita. 

Mas este!, determinação da época não é
fündamento para condemn-ação da provi
dencia apresentada pslo artigo em discus
são. 

o SR. AMARO CA V ALCANTE-Ha uma diffl
culdade pratica: conhecer a fortuna -do in
dividuo na occasião em. que elle fa,z a 
doação. Isto só se.pôde conhecer, quando se 
faz o inventario. 

o SR. ·ctoVIS BEVILAQUA - Eram estas, 
Sr. Presidente, as considerações que tinha a 
fazor. ( Muito bem ; rnuito bem. ) 

O Sr. Luiz Domingues diz quo 
o aqcordo q uasi geral, salvo ligeiras diver
gencias sobre a primeira parte em geral, dá 
a grata esperança do que será uma das mais 
bollas do Codigo. 

O primeiro artigo que suscitou discordan
cia do illustre conl:!elhoiro Andrade Figueira 
com o Projecto foi o dél I. 237 . 

. ~supponhamos que a doação foi feita Dispunha. oss1 artigo no Projecto primi-
a um estranho e que os filhos par morte tivo qµe en r0D!!ta celebrado o contracto no 
do pae doador poucos on nenhuns bens. lagar om quo foi proposto. 
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Accresc mtou-lhe a Commissão revisora : 
«salvo quanto á sua execução o disposto no 
art. 34, lcttra B, do titulo preliminar deste 
Codigo>. 

Esso accrescimo foi impugnado por não 
ter relação com o primeieo dispositivo do 
artigo. 

Effectivamente, aquella primeira parte do 
artigo dispõe sobre o fôro do contracto e o 
art. 34, lettra do titulo preliminar,regula os 
contractos quanto aos seuseffeitos e execução. 

Não póde, pois, este artigo constituir ex
cepção áquelle desde quo sio assim diffe
rontes seus O'bjectivos. 

Demais, a parte geral do projccto domina 
a especial, de modo que não haveria mesmo 
necessidade de resalvar-lhe as disposições. 

O outro artigo foi o 1. 238. Dispõe que, 
quando o contracto exigir instrumento pu
blico, pôde qualquer das pa1•tes arrepen
der-se antes de assignal-o, pagando á outra a 
indemnização das perdas e damnos resultan
t~s do arrependimento. Propõe o illustre 
conselheiro sua suppressão porque si o con
tracto depende, para sua existoncia, de in
strumento publico, não se comprohende que 
antes deste, que lhe dá oxistencia, possa 
produzir qualquer effeito. 

Não ha duvida que o contracto que tem a 
stia existencia no instrumento publico, só 
dahi pôde produzir seus e1feitos. .Mas os ef
feitos decorrentes do contracto, porquanto 
ajustado este, tambem é certo que o ajuste 
ou deve produzir o contracto ou dar direito 
a perdas e damnos contra o que se arrepen
deu de fazei-o. As perdas e damnos ahi não 
são do arrependimento do contracto, mas do 

,ajuste para a celebração do contrac~o. Ima
ginemos que Pedro ajusta com Paulo com
prar-lhe uma casa, o conteacto de c@mpra e 
venda depende do esc1•iptura publica. Pedro 
antos de assignar essa oscriptura arrepon
de-se de fazer a compra ajustada. Não será 
porventura de justiça que indemnize a Paulo 
das perdas e damnos que lho causou de ha
ver faltado ao ajuste, perdas e damnos por 
ter privado Paulo da venda a outrem, muitas 
vezes por melhor offerta, que elle só não 
acceitou por já estar preso ao ajusto com 
Pedro i 

Ao art. 1.256 propõe o illustre conse
lheiro simplesmente que seja adoptado um 
prazo só para dentro delle poder ser .pro
posta a acção redhibitoria e propõe que seja, 
de dous mezes. 

Julga o orador que deve ser acceita a 
emenda que é um meio termo para a propo
situra da acção sem necessida.rlo da distin
cção que faz o artigo entre cousas moveis e 
immovois. 

Propõe igualmente o eminente mestre a 
suppr.ssão do art. 1.279. 

Ta.mbem está de accordo o orador, porque 
lhe repugna tambem levar até aos paes a 
suspeita do fraude contra os :filhos. 

Sente, porém discordar de S. Ex. quanto 
á manutenção no projecto do capitulo refe
rente á lesão. Não cuida que se deva leva.r 
até ahi a tutela dos contl'actantes. Cada 
um que reflicta bem antes de conti•actar 
e pese bem as vantagens e desvantagens do 
negocio e o preço do objecto. Ba.sta que o 
legislador garanta os contractantes contra 
a fraude, o dolo e o erro. Uma conside
ração do illustre mestre, porém, chego"u a 
impressionar o ora.dor, e foi a que deu á 
lesão a virtude de prevenir a fraude ao 
fisco pela roducção do preço, como é de 
costumo, para o p-agamento de menor im
posto de transmissão. Entre-tanto, parece-lhe -. 
que para preveni!• maior fraude basta o 
instituto da evicção. O compra.dor para · 
acautelar-se no caso do evicção não estará . 
pela reducção exaggerada do preço dll. 
venda. 

As emendas do illustre Dr. Amaro tivera.m 
na sui qu1si totalidade o assentimento do 
illustre relator do projecto. Apena.s não se 
pronunciou na mesma occasião o illustre 
Dr. Clovis sobre o cn.racter pessoal que o 
Dr. Amaro pretende para a ràt1•ovenda, a 
venda a contento e o pacto commiswrio. 

O projecto dá esse caracter . apenas á 
preempção ou p·,·eferencia. · 

.Acceita o orador a emenda pela necessi- · 
dade de não prolongai• aldm da.vida o direito 
do contractante em uma situação de natu• 
reza provisoria. 

Por ultimo solicita o orador do illustre 
autor do projecto sobre o art. 1.261, cuja 
suppressão proporia, o art. l . 268 e em par
-ticular sobro o 1.273, que dá os riscos da, 
transcripção do immovel ao vendedor quando 
a transcripção pôde ser íeita pelo comprador 
e o art. 1.322, cuja disposição reclama pelo 
menos redacção mais comprehensivel. (Mu ito . 
bem; muito bein.) 

O Sr. Presidente-Está encerrada -
a discussão dos pareceres dos SL's. Tavares 
.de Lyra e Teixeira de Sá, sendo dado aos . 
relatores o prazo indispensavel á organização 
das emendas para a votação desta parte do 
projecto. 

A ordem do dia pai'a segunda-feira, 16, é 
a seguinte : -

Votação dos arts. 218 a 411 da parte espe
cial e emendas apresentadas na reunião ex
traordirn11•ía, de l IÍ.S 3 horas da tarde. 

Discussão do parecer do Sr. Ara.ujo Góes 
sobre os arts. 1.482 a 1.687 da parte espe
cial do projecto, na reunião ordinaria, das 
3 ás 6 ho1•as da tarde. 

Termina a reunião çts 6 boras da tardo. 



PARECER 

PARA 

Votação da Parte Especial 

(AHTS. 218 A 4H) 

' 

VQI. Vf 8 



Parecer para a votação da Parte Espeoial, Arts, 218 a 411 

Texto do Projecto 

Parte Especial 

TITULO I 

Capitulo I 

Art. 218. As promessas de casamento não! Art. 218. 
produzem obrigação legal de contrahir ma:- relator. 
trimonio. Si, porém, a parte promittente 
se arrepender, sem · culpa da outra, será. 
obrigada a restituir as prendas recebidas e 
indemnizal-a do que tiver despendido na 
pra.visão do casamento. 

CAPITULO II 

(Arts. 219 a 225) 

Emendas acceitas Emendas nao acceitas ou prejudicadas 

Supprima-se.-Anizio de Abreu,! O art. 218 seja substituido pelo seguinie: 
« As promessas de casamento, que serão fei
tas por escriptura publica, não produzem a 
obrigação legal de contrahil-o. Não são, 
porém, nullas as penas convencionaes esta
belecidas para o caso de rompimimto rla 
dita escriptu1•a, as quaes serão appUcadas 
ao promittente causador do rompimento. A 
acção para este fim prescreve por um anno. 
- /II. F. Correia. 

Art. 219. As pessoas que pretenderem! Art. 219. Substituam-se os ns. 2 e 3 do 
casar deverão habilitar•-se perante o offl.cial a rt. 219 pelos seguintes : 
do registro civil, exhibindo, em fôrma que 
lhe dê fé publica, os documentos seguintes : 

lº, ... .-.................•..............•. ; 
2°, declaração de seu estado e domicilio 2°, declaração do seu estado, do seu do mi-

ou residencia; cilio e da sua residencia actual. 
39 , declaração do estado, domicilio oure- 3°, declaração do estado, do domicilio e 

siclencia de seus pais, si forem conhecidos ; da residencia actual de seus pais, si forem 
conhecidos. - Anfaio de Abreu, relator. 

4º, ........... : .............................. ; 
50, •.•.••. ••••• -· •••••••••••••••••••••••• ; 
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ôº, certidão de .obito do conjuge falle- 6 ° Supprimam-se as palavras : Si o ca
cfdo ou da annullação do casamento anterior sarnento projectado tiver sidc> precedido de 
si o casamento projec,ta.do tiver sido prece- outro.-Sylvio Romero. 
<lido de outro. . 

Art. 220. A' vista desses documentos ex- Art. 220. A' v-ista desses documentos ex
hibidos pelos co.ntrahentes, ou por seus pro- hibidos pelos contrahentes, ou por seus 
curadores ou representantes legaes,o official procuradores ou representantes legaes, o 
do registro redigirá o edital dos respectivos official redigirá o edital de casamento, que 
proclamas,q_ue serápublicado duas vezes, com será por elle affixado .e conservado por es
intervallo de sete dias de uma a outra e paço de. 1.5 dias em logar ostensivo do edi
·affixado em logar ostensivo do edifl.cio onde ficio onde se celebrarem os casamentos e pu
.se .celebrarem os casamentos, . desde a pri- blicado pela imprensa, onde a houver.-Facul
meira publicçcção até ao t.erceiro.-dfo, depois da dade de pireito de Minas. 
ngui,,da. · 

Art. 221. Si, decorridos quinze dias depoisj Art. 221. Onde se diz - dous mezes se
da publicação dos editaes, não apparecer guintes - diga-se - tres .-M. F. Correia. 
quem opponha impedimento e o official do 
reiistro civil não tiver conhecimento de, 
algum que lhe incumba declarar, dará cer-
tidão ás partes de ·que se acham habilitadas 
acasar-se dentro dos dous mezes seguintes. 

Art. 2;23. Si algum dos contrahentes hou- Art. 223. Em vez de «Município» diga-se 
ver residido a maior parte dos dous ultimas «Estado», mantendo-se assim o preceito do 
annos em outro municipio, deverá provar art. 5.0 do decreto n. 181, de 1890.-Facul
que sahiu delle sem impedimento para casar, dade de Direito de Minas. 
ou que desappareceu o que existia. 

CAPITULO III 

1

(Arts. 226 a 234) 

Art. 7226. Não podem contrahir casament,, 

1 o •• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 ..................................... ; 
3°. O adoptante com o conjuge do adapta

do, e o adoptado com o conjuge do ado
_ptante. 

4º •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.Art. 221. O prazo de dous mezes, no nosso 
paiz, onde os meios de transporte e de com
municação são muito difficeis, é muito 
restricto. Deve ser elevado a seis me:.es .
Faculdade de Direito de Minas. 

Art. 226. Refundam-se os ns. 3 a 5 no se
guinte: 

«O adaptante com o conjuge do ad.optado 
e este com o conjuge do alloptante ou com o 
filho sobrevindo a este ou á mãe adoptiva.-'
Andrade Figueira. 
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Tea;to do Projecto 

5.0 O adoptado com o filho que tenha so
orevindo a seu pn.i ou mãe adoptiva. 

6°. As pessoas ligi1das por outro casa
mento. 

Emendas acceitas Emendas niio acceitas ou i·ejeitad«s 

Accrescente-se, como n. 5 deste artigo : 
Os tios e sobrinhos por parentesco con

sanguíneo legitimo ou illegitimo. -Facul
dade de Direito de Minas. 

N. 6. Diga-se: 
«As pessoas ligadas por outro casamento' Ao n. 6 accrescentem-se as palavras

ainda nao civilmente dissolv~do.-Anizio de «ainda núo dissolvido» depois da palavra 
Abreu, relator. casamento, :ficando assiro restabelecido o 

§ 1 ° do art. 7°, do decreto n. 181, de 24 de ja-
neil'o de 1891.-Adolpho Gordo. 

Ao n. 6 accrescente-se: «a.inda não ci
vilmente annullado.»-Teíroeira de Sá. 

iº. O conjuge adultero com o seu coréoj N. 7. Supprima-se-Adolpho Gordo. 
condemnado. 

N. 7. Diga-se: 
·«o conjuge adultero com o seu co-réo con

demnado como tal, como dispõe o projecto 
Clovis Bevilaqua, art. 218, § 7°, e o art. 7°, 
§ 3° do decreto n. 181, de 24 de janeiro de 
1891.-L. Drummond. 

ªº· ..................................... . 
9°. Os que por qualquer motivo se N. 9.-Substitua-se pelo 'seguiute, . fazen- Depois do n. 8 accrescente-se outro para 

acharem coactos, inclusive a raptada com o do-se na continuação dos numeros a compe- incluir: 
raptor, emquanto não estiver em logar se- tente modificação: Os que, por qualquer motivo, não forem 
guro e fóra do poder do raptor. N! 9.-As pes.soas que, por. qualquer mo- capazes de dar consentimento ou não pude-

tivo, se acharem coacias, ou não forem ca- rem manifestai-o de modo inequivoco.-Clo
pazes de dar o seu consentimento, ou não vis Bevilaqua. 
puderem manifestai-o de modo inequívoco. 

N. 10. O raptor com a raptada, emquanto 
esta não estiver .em loga1' . seguro e f'óra do 
poder delle.-Anizio de Abi·eu, relator. 

10°. Os que estiverem sob o patrio[ · 1 N. 10. Supprima-se.-And1·ade Figuefra. 
poder ou sob tutela ou curatela, cmquanto 
não tiverem o consentimento de seus pais 
ou tutores. 
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11°. As mulheres menores de 14 anno~, N. 11. As mulheres menores de 15 annos 
e os homens menores de 16. e os homens menores de 18-Anizio de Abreu, 

relator. · 

12°. o viuvo ou a viuva que tiver filho 
do conjuga fallecido, emquanto não fizer 
inventario elos bens do casal. 

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

13°. A mulher viuva ou separada do · N. 13. A mulher viuva ou separada do N. 13. Permitta-se o casamento dentro 
marido por nullidade ou annullação doca- marido por nullidade ou annullaçãodo casa- dos dez mezes consequentes -á viuvez ou á 
sarnento, até dez mezes depois da viuvez ou mento, até dez mezes depois da separação dissolução do casamento : 
da separação judicial de corpos, salvo si judicial de corpos, salvo si antes de termi- 1. 0 Quando o casamento anterior tenha 
antes de terminado o referido prazo der á nado o referido prazo der á luz algum filho sido annullado por impotencia do marido ; 
luz algum filho. ou si o casamento anterior houver sido an- 2. 0 Quando a mulher tenha ficado eviden-

nullado por impotencia do marido. -Anizio temente gravida.- Faculdade de Direito de · 
de Abreu, relator. Minas. 

14". O tutor ou curador e os seus des
cendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 
ou sobrinhos com a pessoa tutelada, ou cura
telada, emquanto não cessar a tutela ou 
curatela, e não estiverem saldadas as re
spectivas contas,salvo permissão deixada em 
testamento, ou outro esc1•ipto authentico, 
pelo pai ou pela mãe do tutelado ou cura
telado . 

15º. O juiz ou escrivão e seus descen-1 N. 15. Supprima-se, e as referencias 
dentes, ascendentes, il'mãos, cunhados ou c01•respondentes em diversos artigos do Co
sobrinhos, com orphão ou viuva da circum- digo.-Andrade Figuefra. 
scripção territorial onde um ou outro tiver ' 
exercicio, salvo licença do presidente do Tri-
bunal de Appella\;'ão do respectivo districto. 

.Art. 228. A :filiação natural paterna, po-1 Art. :228. Para ficar bem claro que a p:1-
rém, póde ser provada por qualquer dos mo- ternidade illicita poderêí tambem ser pro
dos prescriptos no art. 442. vada por confissão espontanea, para o elfeito 

do impedimento matrimonial, como estabe
leceu o art. 7°, § 1°, do decreto n. 181, de 

N. 14. Suprima-se. 
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Teo;to do Projecto 

" 

Emendas acceitas 

1890 e o art. 1.849 do projecto Coelho Ro
drigues, redija-se assim: 

«A filiação natural paterna poderá pro
var-se não só por confissão espontanea como 
por qualquer dos meios estabelecidos no 
art. 442.-Faculdade de Direito de Minas. 

Emendas nao acceitas ou rejeitadas 

'-

Art. 230. Os menores de 21 annos care- Art. 230. Depois das palavras- divei·gen- Art. 230. Accrescente-se: Paragrapho 
cem, para casar, de consentimento de ambos eia entre elles - accrescente-se: «salvo no unico. O consentimento mat3rno não dispen
os p:üs, si estes forem legítimos, prevale- caso de separação de corpos em que preva- sará a licença do juiz para o casamento do 
cendo o do pai quando houver divergencia lecerá a vontade do conjuge a quem coub3r menor que não tenha pai. - Andrade Fi
entt-e elles. Si, porém, não forem casados, a posse dos filhos.» - Faculdade de Direito gueira. 
bastará o consentimento do pai ou mãe que de Minas. 
o•houver reconhecido, e na falta de reco-
nhecimento, será bastante o consentimento 

· mat\¼C.Ilo., 

Art. 231. Os pa.is, tutores e curadores 
podem, a.ntes de consentfr no casamento, 
exig.ir do noivo da :filha, pupilL.1. ou curate
lada a.ttestado m9dico, provando ausencia 
do qualquer lesão que ponha em perigo a 
sua vida, ou de molestia grave, incuravel 
ou transmissi vel. 

Igual direito lhes compete a respeito da 
viuva, do filho, tutelado ou curatelado. 

Art. 232. As · mesmas pessoas poderão 
tambem exigir do . noivo da filha, pupilla 
ou curatelada folha corrida no seu domicilio 
actual e naquelle em que tiver pássado a 
maior parte dos dous ultimas annos, si- o 
deixou depois de pubere. 

Arts. 231 e 232. Supprimam-se.-Andrade 
Figueira. 
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'Art. 234. A denegação do consentimento,! Art. 234. Depois da palavra-jui:z-ac
quaudo injusta, pôde ser supprida pelo cr8S'cente-se :-com recurso pa1,a o Tribunal 
juJz. Superior.-Fqculdade de Direito de Minas. 

CAPITULO IV 

(Arts." 235.a 240) 

Art. 235. Os impedimentos do art. 226, Art. 235. Inclua-se o agente do Ministerio 
ns·~ l. a 11, só podem :;ier oppostos: Publico como p'e.;soa competente para oppôr 

1°, pelo official do registro; impedimentos ao casamentá, como é compe-
20, por quem presidir á celebração doca- tente para promover a sua annullação. -

samento; Andrade Figueira. 
3°, por qualquer pessoa maior que apre

sente declaração escripta, com a sua assi-
gnatura, e acompanhada das provas do facto 
que allegar. 

Art. 236. Os outros impedimentos só po-
derão ser oppostos : 

lº, ............... ·····················; 

Modificando o disposto na emenda Coelho Depois do art. 235, art. 235 A ; 
Rodrigues, diga-se, em numero distincto :- O impedimento do § 12 do citado art. 22ô 
O impedimento do n. 12 dó art. 226 só po- só poderá. ser opposto pelas mulheres nella 
derá. ser opposto, além do Ministerio Publi- comprehendidas, ou, si forem menores, por 
co, pelos proprios interessados, ou, si estes seus curadores, ascendentes, irmãos ou tios, 

·•forem menores, por seus curadores, tutores sob cuja protecção estiverem vivendo.-Coe-
ou pessoas sob cuja protecção estiverem vi- lho Rodrigues. 
vendo.-Anízio de Abreu, relator. 

20, •••••••••••••.••.••••.•••••••••••••• ; 
Paragrapho unico. O modo de contar-sej· Paragrapho unico. Supprima-se.- Faciil

os, grãos de parentesco regula-se pelos dade de Direito de Minas. 
arts. 412 a 418 deste Codigo. 

Art. 337. Si o impedirrianto for opposto Reduza-se a um só artigo mais synthetico 
de officio, o official dará aos nubentes, ou aos e mais claro, pela fórma seguinte: 
seus procuradores ou representantes uma «O official do registro civil dará aos nuben
declaração do motivo e das provas do mesmo tes ou aos seus representantes uma decla:uação 
impedimento, po1' elle escripta e assignada. do impedimento opposto, contendo os motivos 

Art. 238. Si o impedimento for opposto e provas deste, e o nome do impediente, 
por terceiro interessado, o offlcial dará aos quando o impedimento não tenha sido opposto 
nubentes uma declaração do motivo,do nome de oflicio.» -:Faculdade de Direilo de Minas. 
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Textif do Proiecto 

e da residencia do impediente e das suas 
testemunhas, ou a summa das provas na 
falta de testemunhas nomeadas. 

Art. 239 (l" parte). Em qualquer dos 
casos de impedimento legal, opportuna.mente 
opposto, por pe_ssoa competen~e, o official 
entregará a declaração do art. 237 ou a do 
art. 238 aos nubentes ou a seu representante 

Emendas acceitas Emendas nito acceitas ou 1·ejeitadas 

Art. 239 (2" parte) ... aos quaes (nubentes) Art. 239 (2ª parte) e 240. Reduzam-se a um No art. 240, em vez de-a mà fé ncio se p,·e-
fica. salvo promover a pro"'ª cont1·aria e as só artigo e redija-se assim: surne, diga-se: presume-se a boa fé, etc.-An-
acções civis e criminaes que no caso coube- « Fica salvo aos nubentes promovel' a drade Figueira. 
rem contra o impediente que proceder de prova contraria ao impedimento opposto e Fica salvo aos nubentes promover a prova 
má fé. as acções civis e criminaes contra o impe- contraria ao impedimento opposto e as acções 

Art. 240. A má fê não se prasume no im- diente que agir de má fê.-Ani;;io dv Abreu, civis e crimino.es que couberem contra o im-
pediente que proceder em razão do officio, relator.» pediento que agir de má fê, safoo quando 

. nem seus parentes. elle proceder em razão do ofilcio. oi~ for as
cendente, descendente, ou coUatei·al dentro do 
2° grdo de qualquer dos nubentes, caso este 
em que nenh1tma acção para satisfação de 
damno poderd ser proposta.--Faculdade de 
Direito de Minas. 

(;APITULO V 

(Arts. 24l'a 263) 

Art. 241. Habilitados os contrabentes e . Substituam-se os arts. 241 a247 e 249 paios 
com a certidão do art. 221 pedirão á auto- seguintes: 
ridade que tiver de pi:esidir ao casamento a Art. 241. O casamento ser<i, celebrado no 
designação do dia, hora e logar elo mesmo. dia, hora e logar de:,lignados previamente 

pela autoridade que tiver de presidir o acto, 
mediante requisição dos contrahentes que se 
mostrarem habilitados na füema da lei e 
com a certidão do art. 22l deste Codigo. 
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Art. 242. Na falta de designação de outro Art. 242. A celebração se fará na casa 
Jogar, o casamento se fará na casa das au- das audiencias, com toda publicidade, a por

-< diencías durante o dia e a portas abertas, tas abertas, em presença, pelo menos, de 
~ na presença, pelo menos, de duas testemu- duas testemunhas, que poderão ser paren
-< nhas, que podem ser parentes dos contra- tes dos contrahentes, ou em outro ediflcio 
.... hentes, ou em outra casa publica ou parti- publico ou particular, em caso de força_ 

cular, a aprazimento das partes, si uma maio1•,ou por concessão do juiz, a aprazi
dell&,s não puder sahir da sua, ou não parecer mento das part€1s. 

o 

inconveniente áquella autçiridade a designa- l. º Quando o casamento for feito em casa, . 
ção do logar· desejado pelos contrahentes. particular esta conservará as portas abertas, 

durante o acto, e as testemunhas serão 
quatro, · si um ou ambos os contrahentes 
não souberem escrever. 

2. º Neste caso, salvo molestia grave, a 
celebração terá logar na casa das audiencias. 

Art. 243. Presentes os contrahentes, por si 
ou por porcurador eapecial, as testemunhas 
e official do registro, o presidente do acto 
lerá o art. 726 do Codigo, e ouvida de ambos 
a affirmação de que persistem na intenção 
de realizar o casamento e que o fazem por 
livre e espontanea vontade, o• declarará 
celebrado, nestes termos : 

« De accordo com a vontade que ambos 
acabaes de affirma1· perante mim, de vos 
tomardes por marido o mulher, em nome 
da lei eu vos declaro unidos pelo casa
mento. 

Art. 244. O casamento será inscripto no 
registro immediatamente após a celebração. 

A inscripção será.·assignada pelo presidente 
do acto, os esposos, as testemunhas e o offi
cial do registro, e deverá conter : 

1°, os nomes, pronomes, datas de nasci
mento, profissão, domicilio e residencia ac
tual dos esposos ; 

2°, os nomes, pronomes, data de nascimen
to ou morte, quando esta houver occorrido, 
domicilio e residencia actual dos pais ; 

3°, os nomes e pronomes do conjuncto pro
cedente e a data da dissolução do casamento 
anterior; 
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Texto do Projecto Emendas acceitas 

4°, a data da publicação e da celebração do 
casamento; 

5?, as peças apresentadas ao o:ffl.cialdo re
gist110; 

6°, os nomes, pronomes, prmiissão, domi
cilio e residencia actual das testemunhas; 

7°, o regímen do casamento com declara-
., ção da data e do cartorio em cujas notas foi 
passada a escriptur<l; ante-uupcia,l, quando o 
regímen não fôr o commum, ou. o legal esta
belecido no tit. III cleste livro para certos 
conjuges. 

Paragrapho unico, Neste termo, as datas 
e declal'ações exigidas no artigo antecedente 
serão escríptas por extenso. - Anizio de 
Ab,·eu, relator. 

Art. 243. Quando o casamento for cele
brado em casa particular, esta deverá con
servar as portas abertas, durante o acto, e 
as testemunhas serão 1res ou quatro , si um 
ou ambos os contrahentes não souberem 0$· 
crever. 

Art. 244. No dia, hora e logar de.,ignados, 
presentes as partes, as testemunhas e o offi
cial do registro cívil, o presidente do acto 
ler,t em voz clara e intellig,ivel- o art. 226, e 
depois de pei'.guntar a , cada um dos conti,a
hentes, cómeçandQ da malhei'-, si. não tem 
algum dos impedin1entos do m.esmo artigo,. 
si quer easan com o out11m ppr-sua li:vre e 
espontanea vcmtaçle, e ter de ambos l!esposta 
affirmativa, convidal-os-ha a repeuire;m na 
mesma ordem, e-cada. um. de p& si, a fór
mula legél,l do casamento. 

1 

Emendas não aceitas ou rejeitadas 

Art. 244. Supprimam-se as palavras-lera 
em voz alta e intelligfoel o art. 226, e estas 
- si nao tem aZguns dos impedimentos do 
mesmo artigo,-Alfredo Pinto. 
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Art. 245. A fórmula é a seguinte para ~ Art. 245. O instrumento de consentimento 
mulher : « Eu F. re.cebo a;, vês F. por meu do casamento deverá ser integralmente tran
legitim,o manido, emquanto vi:var,mos,» E s~ripto na escriptura ante-nupcial. - Anizio 
para o homew.: « Eu F. recebo. a v,õs Fl. po de Abreu, relator. 
minha.legi!,fµi,a, rr,J;ULb.er:;emq uaatQ., vi vei•m,os.» 

Art. 246., Repetida a fórJ)lula peJo,segundo 
contrahente, o, presidente- d~ná de pé,: «E eu 
F., como jui;, vos l'econheço-e ~claro legi"I 
timamente casados, d13sde este moinento.», 

Art. 247. Em seguida o offlcial de registro 
lançará no respectivo livro- o actp do.casa-,. 
mento nos te1•mos seguintes·,1com, as modHir 
cações q-11,/;l O• caso, ·ex,Ígii!: « ÂQS.,... de .• , 
ás ... horas da. . . ~ casii,. da.s audiencias- do 
juiz (oll onde fü;r); , presen•fie ._,o' mesmo juiz 
commigo offl~ial, e:ffectivo (01!1, a~ hoc), e as 
testemunhas, F. e F. (tantas quantas. for.em 
exigidas, conforme, o caso) recebena~n-se- C311il 
matrimonio F. (exposto, ou filho de F. ou de 
F. e F. si for legitimo ou reconhecido) com ... 
annos de ida.de, na.turail de... residente 
em ... e F. (com as. m13smas. de<ilaPações, 
conforme a :filiação) com ..• anno!! de idade, 
natural de ... residente em .... oi;,q~aes no 
mesmo acto declararam (si-este caso. se der) 
que tinham tido antes. do, casamento os se
guintes fi.l.hos : F. cqm... a-nnos d,~· idade, 
F. com . . . de idade, etc. ( ou um filho ou 1 

' 

filha de nome F. com... annos de idade) e 
que sã.o parentes (si o forem) no 3° gráo (ou 
no 4° gráo duplica.do) da li11ha collateral. 
Em firmeza. do que eu, F, lavr13i. este aoto, 
que vai por todos assigp.ado (ou ,pelas teste-

1
. 

munhas F. e F. a rogo dos. contrahentes, . 
que não sabem ler nem escrever). 

Paragrapho unico. Neste acto as datas e 
os numeras serão escriptos por extenso e a8 
testemunhas declararão ao assignar-se a 
idade, a profissão e a residencia, cada um de 
per si. 

Art. 246. Em vez de-E eu F., como juiz, 
d'iga-se: E eu F, em nome da lei,-Clovis Be
'Vilaqua. 

Art. 247. Supprima-se do termo do casa
mento a declaração obrigatoria dos filhos ha
vidos antes deixando-se livres as partes con
tractantes.,-Andrade Figue-ira. 

Art. 247. Substitua-se pelo art. 229 do 
projecto primitivo, que diz: « Em seguida o 
official escreverá no livro de registro o ter
mo do acto, no qual, além dos dizeres neces
sarios para a descripção do quanto houver 
occorrido, se menciona1•ão: 

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

rogo do contrahente . que não souber ler ou 
não puder fazel-o.-Clovis Bevilaqua. 

' 
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Texto do Projecto 

Art. 249. Tambem se mencionará nesse 
termo o regimen do casamento,com declara
ção da data e do cartorio, em cujas notas foi 
passa.do o instrumento nupcial, quando o re
gi men não for o commum ou o legal estabele
éido no ti t.III deste livro para certos conjugas. 

Emendas acceitas 

Art. 251. Si o contrahente recusante, oul Art. 251. - Supprima-se. - Andrade Fi
arrependido, for mulher e .menor de . vinte e gueira. 
um annos, não será recebida a casar com 
o outro contrahente, sem que este prove que 
ella está deposita.da em lagar seguro e fõra 
da companhia da. pessoa sob cujo poder ou 
administração se achava na data da recusa 
ou arrependimento. 

Art. 254. Qnando algum dos contrahentes Art. 254. Substituam-se as palavras : «ou 
ostiver em imminente risco de· vida., ou for for obrigado a ausentar-se em serviço publico 
obrigado a ausentar-se precipita.damente e notorio» pelas seguintes : «ou quando oc
em serviço publico, obrigatorio e notorio, o correr motivo urgente que, mediante re
official do registro, precedendo despacho do querimento das partes, justifique a imme
presidente, poderá., á vista dos documentos dia.ta celebração do casamento». -Alfredo 
exigidos no art. 219 e independentemente Pinto. 
dos proclamas, dar a certidão de que trata 
o ar~. 221. 

Art. 255. No primeiro dos casos do- ar- A.rt. 255. Accrescente-se depois das pala
tigo antecedente, si os contrahentes não vras-«alguns de seus substitutos»- estas : -
puderem obter a presença da autoridade «e verificada a hypothese do art. 257, n. 3, 
competente para pr()sidir ao acto, nem de -Faculdade de Direito de Minas. 
algum dos seus substitutos, poderão celebrar . 
o casamento em presença de seis testemu-
nhas, maiores . de dezoito annos, que não 
sejam parentes em gráo prohibido do en-
fermo, ou que não o sejam mais delle do 
que do outro contrahente. 

Emendas não acceitas ou i·ejeitadas 

Supprima-se . - Andrade Figuefra. 
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Art. 256. Estas testemunhas, dentro dei Art .. 256. Em vez de «quarenta , e oito 
quarenta e oito horas depois do acto, deve- horas» diga-se : «cinco dias.» - Ani.:io de 
rão ir apresentar-se á. autoridade.judiciaria Abreu, relator. 
mais proxima para pedir-lhe que faça 
tomar por termo as suas declarações. 

Art. 257. As declarações devem aflirmar: 
1°, que as testemunhas foram convocadas 

da parte do enfermo;' 
2°, ·que este parecia em perigo de vida, 

mas em seu juízo ; 
3°, que tinha :filho do outro contrahente, 

ou vivia concubinado com elle, ou que o 
homem havia raptado, ou deflo1•ado a 
mulher; · 

4°, que na presença dellas repetiram os/ 4. º Redija-se assim: «que na pre5ença 
dous as fórmulas do casamento, ,cada qual dellas declararam livre e espontaneamente 
por sua vez. tomarem-se por marido e mulher ».-Anizio 

de Abreu, relator. 

1· 

CAPITULO VI 

(Arts. 264 a 268) 

Art. 266. O casamento celebrado em 
paiz estrangeiro poderá ser provado por 
qualquer dos meios nelle admittidos. Si, po
rém, o tiver sido perante agente consular 
ou diplomatico do Brazil deverá ser provado 
por certidão quer do registro do consulado 
ou legação, quer· do Jogar do Brazil onde 
tiver sido inscripto o acto do casamento, de 
accordo com a cópia authentica r&mettida 
pela autoridade diplomatfca ou consular. 

Acrescente-se onde convier : 
Art. O preso ou condemnado póde casar 

por procuração, quando não o puder fazer 
pessoalmente por denegação de licença, a 
juízo da autoridade competente. -Anizio de 
Abreu, relator. 

Art. 257.- Elimine-se o n. 3. - Andrade 
Figueira 

Art. 226. Accrescente-se : Os 1•eclusos em 
consequencia de pronuncia· ou de condemna
ção, salvo os casos em que o casamento :fizer 
ce&sar a imposição de pena ou autorizar a 
legitimação de filhos anteriormente havidos. 
-Alfredo Pinto. 

Art. 226. Supprima-se «ou diplomatico .•• 
ou legaçflo»-1,f. F. Correia. 
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Texto do Projecto 

CAPITULO VII 

(Arts. 269 a 286) 

Emendas acceitas 

Art. 272. E' annullavel o casamento con-, Art. 272. E' annullavel o casamento con
trahido com infracção•de qualquer dos ns. 9 trahido com infracção de qualquer dos ns. 9 
a, 15 do art. 726. a 11 do art. 226.-Aniz'io de Abreu, relator. 

Art. 274. A annullação do casamento, feita 
por pessoa incapaz de consentir, só pôde ser 
promovida por ella mesma, quando se tornar 
capaz, ou por seus representantes legaes, nos 
seis mezes seguintes ao casamento ou por 
seus herdeiros dentro de igual prazo, depois 
de sua mor.te, si esta se verificar durante a 
incapacidade. 

Art. 275. Si a pessoa incapaz se tornar/ Art. ·.275.\ Eliminem-se as palavras - ante'S 
capaz depois do casamento e ratificai-o, antes de. anniiUado.-Andrade Fig?heim. 
de annullado, a ·ratificação· retrotcahirá seus · · 
efl'eitos á data do mesmo•oasameato. 

Art. 277. A annulla:ção do casam~nto da Art. 277. Onde se·diz- meno1· de quatorze 
menor de quatorze annos ou do menor de annos e menor de dezeseis- diga-se- rnenor 
dezeseis; só pôde ser requerida pelo proprio de quinze annos e menor de dezoito. 
conjuge menor até seis mezes depois de Accrescente-se: 
attingir áquella idade ou p.elos seus repre- Paragrapho unico. A aunullação do casa
seatautes legaes, 0u p,elas pessoas menciona,.. mento da menor não poderá, porém, ser pe
das no ar.t. 236, obaervada a mesma ordem dida quando do mesmo houver resultado 
até seis >mezes depois do .casamento. gravidez. ~ Anizio de Abreu, relator. 

Inclua-se em seguida a seguinte dispo
sição do art. 17 do decreto n. 181 e do 
art. 1.860, do projecto C9elho R~drigues: 

« A menor ,de quinze annos ou o menor de 
dezeseis só poderão ,~asar-se para evitar 
a ~posição ou cnmprime11'to d:e ,pena cr,i-

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Art. 274. Supprimam-se as ultimas pala
vras: ou por seus herdeiros - até o fim. -
Andrade Figueira. 
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minai, e, em taes casos,,o juiz poderá or
denar .a separaçãa, ,de corpos, . até que os 
nubentes attiI!jam.a idade legaI.-Faculdade 
de Direito de. Minas. · 

No art. 278 supprima-se o final: Art. 278. · Si a annullação ' do casamento 
for requerida. por terceiro, fica salvo aos 
conjuges ratifi.cal-o quando attingirem ., a 
ida.de exigida no n. 11 do art. 226, perante 
o juiz e official do registro, e a ratificação 

«Salvo a disposiçlio do art. 328, n. 2.»
Andrade Figueira. 

terá e:ffeito retroactivo, salvo a disposição 
do art. 328, n. 2. 

Art. 279. A annullação do casamento não Art. 279. Substitua-se pelo seguinte : 
obsta a legitimidade do filho concebido na A annullação do casamento não obsta a 
cónstancia delle. legitimidade dos·fi.lhos concebidos ou havidos 

antes ou na constancia delle.-Anizio de 
Abreu. 

Accrescente-se: 
O casamento nullo ou annullavel, quando 

contrahido de boa fé por ambos os conjuges; 
produz todos os e:ffeitos civis desde a data da 
sua celeLração, em relação tanto a elles 
como aos filhos. 

Paragrapho unico. Si, porém, um só dos 
conjuges estava de boa fé ao tempo da cele
bração do casamento, os e:ffeitos civis deste 
só a elle e aos filhos aproveitarão.-Anizio 
de Abrçu, relator. 

Substitua-se pelo seguinte: / 

' 

Art. 281. Considera-se erro essencial sobre Art. 281. Considera-se erro esssencial so- Art. 281: 
a peS$Oa do out~o conjuge: : . . bre a pessoa do outro conj1;1ge: N. : Supprima-se.- Faculdade de 

1•, a ignoranCJ.ai .do seu es.tado c1v1l e reli- 1°, o que a:ffecta as qua.hdades pessoaes do de Minas, 
giosoj conjuge, a sua honorabilidade ou de sua 

familia e cujo conhecimento posterior -~orna 
insupportavel a vida commum ao esposo in
juriado; 

2°, a ignorancia de crime inafiançavel e\ 2°, a ignorancia de crime inafiançavel 
não prescripto, commettido antes do casa- anterior ao casamento e definitivamente jul-
-mento; gado por sentença condemnatoria ; . 

Direito. 

C') ' o 
t:, 
H 

Cl 
o 
r., 
H 

<: 
F 
e:, 
::o 
> 
N 
F 
t:;:j 

S3 
o 

----:i ..... 



Texto do Projecto Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

I'"~ 30, a ignorancia de defeito physico irre- 3°, a ignorancia de defeito physico, irre-1 Supprimam-se as palavras-incuravel ou, 
mediavel e anterior, como a impotencia, mediavel e anterior ao casamento, como a dizendo-se: molestia grave e transmissível. 
e qualquer molestia grave, incuravel ou impotencia, ou de molestia grave e transmis- -Clovis Bevilaq_ua. 
transmissível; sível, por contagio ou herança, capaz de 

comprometter a saude do conjuge ou de 
s ·a descendencia, como a epilepsia ou a 
alienação mental de qualquer fórma ; 

4°, o disvirginamento da mulher, se ºI 4°, o disvirginamento da mulh.er, desco
marido não tinha conhecimento desse . facto. nhecido do marido.-Anizio de Abreu, re

lator. 

Art. 281. · O n. 1 deste artigo deve ser 
supprimido. 

O n. 2 :ficará mais bem redigido manten
do-se a disposição do projecto Clovis Bevila
qua, art. 257, 2°, assim modificada: 

«A ignorancia de crime inaflane;avel an
terior ao casamento e definitivamente julgado 
por sentença condemnatoria. 

Á.rt. 283. A nullidade do casamento não! Art. 283. Redija-se assim: A nullidade Art. 283. O conjuge pôde, em qualquer 
pôde ser requerida pelo Ministerio Publico, do casamento dissolvido pela morte não serâ tempo, impugnar o casamento do outro con
depois da morte de um dos conjuges. intentada de officio pelo Ministerio Publico. juge ; sendo opposta a excepção da nullidade 

Os interessados poderão, porém, fazel-o do primeiro casamento, deve ella ser preli-
valer em bem dos seus direitos. minarmente decidida. O casamento comra: 

hido pelo conjuge 'de um ausente não pôde 
Accrescente-se depois do artigo-o seguinte: ser impugnado emquanto durar a ausencia. 
Art. A nullidade do casamento contrn.hido -Faculdade de Direito de Minas. 

pelo conjug~ de um ausente só por este, ou 
em seu nome, por procurado~· armado de po-
deres especiaes e · munido da prova da sua 
existencia, poderá ser ·intentada. 

Art . O conjuge póde, em qualquer tempo, 
impugnar o casamento de outro. Si os novos 
esposos oppõem á excepção de nullidade 

"--1 
t,:) 

n 
o 
t;; 

' ...... e;) 
o 
n 
3. 
t"' 
t;:j 
;;:l 
;i,
N 

~ 
~ 

;;ô 
o 



"" o 

do primeiro casamento, a nullidade deve ser 
preliminarmente ·decidida. -Anizio de Abreu, 
relator. 

:- Art. 284. A declaração de nullidade do 
;::l casamento será requerida por acção sum-

maria. 

Art. 284. Em vez de acção summaria, 
diga-se:-acção ordinaria, na qual será no
meado curador que o defenda.-Andrade Fi
gueira. 

A acção de nullidade do casamento será 
suinmaria, mas a de rescisão será sempre 
ordinaria.~Faculdade de Dfreito de Minas. 

Art,. 285. A acção de nullidade ou annul- Art. 285.-Redija-se assim: O autor, nas Art. 285. O autàr, nas acções de nullidade 
lação do casamento e a do divorcio-serão acções de nullid.ade ou a annullação do casa- ou rescisão do casamento ou na de divorcio, 
precedidas de uma petição do autor, do- mento ou na de separação de corpos, poderá poderá pedir a prévia separação de corpos. 
cumentada, quanto baste, para justificar a pedir a separação prévia, que será concedida -Faculdade de Dfreito de Minas. 
separação, que será concediaa pelo juiz com pelo juiz com a possível brevidade.- Anfaio 
a possível brevidade. de Abreu, relator. 

CAPITULO VIII 

(Arts. 287 a 291) 

Art, 287. O pai ou a mãe que se casar, Art. 287. Substitua-se pelo seguinte: O Art. 287. Substitua-se pela disposição do 
infringindo a disposição do art. 226, n. 12, viuvo ou a viuva com filhos do conjuge fal- art. 99 do decreto n. 181: «O pai ou a mãe 
perderá, em proveito dos filhos, a quem lecido, que se casar antes de fazer inventa- que se casar, com infracção do art.26, n.12, 
devia dar partilha, duas terças partes dos rio do casal e dar partilha aos herdeiros, perderá, em proveito dos filhos, a quem 
bens que lhe deveriam caber no inventario perderá o direito ao usufructo dos bens dos devia dar partilha, uma terça parte dos bens 
do casal e o direito de usufructo nos bens mesmos fllhos.-Andrade Figiieira. que lhe deveriam caber no inventario do 
dos mesmos filhos. casal si o tivesse feito antes do seguinte ca

samento, e o direito á administração e ao 
usufructo dos bens do mesmo.- Faculdade de 
Direito de Minas. 

Art. 288. A mulher que se casai• com Arts. 288 e 289, Substituam-se pelo se-1 Arts. 288 e 289. Eliminem-se.-Andrade 
infracção do n. 13 do mesmo artigo, não po- guinte: Nos casamentos re_alizados pela mu- Figueira. 
derá mais testar em favor do marido, nem lher com infracção dos ns.13 e 14 do art.226 

ô fazer valer o testamento anterior, em que será obrigatorio o regímen da separiição de 
este seja contemplado,nem comml!,nicar com bens, e nenhum dos conjuges poderá rece
elle os seus bens, quer presentes, quer fu- ber do outro, quaesquer doações ou legados 
turos. em testamento. 
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Texto do Proj-ecto Emendas aaceitas 

Art. 289. Si o casamento tiver sido ·con
i;rahido com infracção dos ns. 14 e 15 do 
mesmo artigo, o regimen matrimonial dos 
bens será o da separação, e nenhum dos con
juges-podeJ?á r.eceber do outro cousa alguma 
por dp,çt,Çã,@ @-u: ,t4!~tí4Illento. 
· Para,gra:ghp UJlico. C.onaidera-se culpado o Paragrapho unico. Canside.ra-s.e c11lpado o 

tu~or ql!,e I,1ão :puder apresen-tar em seu fa,-. tl!ltor .que não pud.er apresentax em seu fa
vor a ~xc~&a da , clau~ula, final do n .. 14 do vo.t' a excusa da .clausula final do n. 14 do 
refe1itdo art;í;go.. · · re:ferido .artigo-.-At1-foio•de .Abr.eu,, nelattor. 

Art. 290. O ofücial do registro civil que pu- Art. 290. Substitua-se a parte final, de-, 
lilicar proclamas sem autorização de ambos pois das palavras -ex-officio-pelo seguinte: 
os contrahentes oa den a certidão do artigo a perda do emprego e multa de 100$ a 500$. 
221 sem lhes terem sido apresentados os do- -Andrade _Figueira. 
cum.entos exigi.dos pelo art. 219,óu pendendo 
impedimento ainda não julgado improce-
dente, ou. deixar .de· decfara.r os impedimen-
tos que lhes forem apresenta,dos, ou que 
lhe constarem com .certeza e puderem ser 
oppostos por elle ew-officio, ficará sujeito á 
multa de 20$ a 210$ para a respectiva mu-
nicipalidade. 

Art. 291. Na mesma multa incorrerá ºI Art. 291. Em vez de-na mesma multa -
juiz que assistir ao casamento, antes de le- diga-s13 : nas mesmas penas.-Andrade Fi
vantados os impedimentos oppostos contra gueira. 
algum dos contrahent.es, ou deixar de rece-
bel-os, quando opp.0rtunamente. ofl'erecidos, 
nos termos dos arts. 235 a 240,ou de oppol-os· 
quando 1110 constarem, ou deverem ser op-
postos ex-officio; ·ou recusar-se a assistir ao 
casamento sem motivo justificado. 

Emendas nr1o acceitas ou rejeitadas 
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.Accrescente-se depois deste artigo : As: 
penas commirrada;s neste· capitulo serão · a1>-! 
plicadas sem prejuizo :das crüBiniaes ique n0j 
caso possam cmber. A aip:plicação :das penas1 
dos arts. 287 a 289 será :prom.uvida pelos in~ 
teressados•e a dos,ar.ts. 290 ,e-291 podem ser'. 

' 'pedidas por estes-·e- 0 1 set'ão obrigatorktment~ 
pelo Ministerio Publico. - Anizio de Abreu,; 
·relator. 

TITULO II 

CAPITULO II 

·(,Ar~s,. 299 a, .306) 

Art. 3©1. A obrigação de sustentar a Art. 301. Substitua-se a parte final pelo 
mulher cessa, para o marido, quando ·ella se seguinte: Neste caso ,,o juiz poderá, se
ausenta, sem justo motivo, da habitação gundo as ·ci:rcums:tancias, ordenar em pro
conjugal e recusa voltar. Neste caso, o juiz veito do marido e dos filhos o sequestro tem
póde, segundo as ckcumstancias, .ordenar, porario dB uma par.te :dos rendimemtos pro
em proveito do marido e dos filhos, o se- prios da muZher.-Anizio de Abreu, relator., 
questro temporario dos rendimentos da 
mulher. 

Art. 302. O ma'Í'ido·não pôde; sem consen
timento da mulher : 

1°, alienar, hypgthecar ou gravar de omis 
real os bens immo:v.eis communs, nem dis
.pôr, de qualquer modo, dos direi.ias reaes 
que o casal tiver sobre bens dessa ordem. 

Art. 304. A outorga da mulher, póde ser Art. 304. Accrescente-se depois das pa
supprida pelo juiz, s1 ella a tiver recusado lavras~ outorga da mulher, o seguinte: 
sem motivo justo ou estiver impossibilitada« que deverá ser feito por instrumento pu
de dal-a. blico ». O mais como está-Faculdade de Di-

Art. 305. O supprimento judicial da ou
torga valida o ácto do marido, mas não 
obriga os bens da mulher, nem a sua meação 
nos communs. 

reito. de .Minas. 

.A:Jft. 3.02 n. L ·.Em -vez -d.e comn.uns, diga
se : ao casaZ e accrescente-se, no final : qual
quer que seja o regímen dos bens no casa
mento. - Andrade Fig'0eira . 

Art. 305. Supprima-se. - Andrade Fi- -
gueira. 
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Texto do Projectó Emendas acceitas 

CAPITULO III 

(Arts. 307 a 325) 

Art. 307. Pelo casamento torna-se a mu- Art. 307. Pelo casamento a mulher toma 
lher companheira e sacia do marido, com- o nome da familia do marido e do marido 
partilha da sua posição social e tem o direito torna-se companheira e socia.-Anizio de 
de usar do seu nome. · . . Abreu, relator. 

Art. 310. A mulher não pôde praticar, 
sem autorização do marido, os mesmos 
actos que este não pôde praticar sem con
sentimento della. 

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Art. 310. Accrescente-se-e em geral todos 
os actos para que a não habilite lei expressa 
no contracto anti-nupcial. - Andrade Fi
gueira. 

Art. 311. Tambem não póde, sem aucto- Art. 311. Mantenha-se o n. 1 até a pala- Art. 311. Elimine-se tambem do artigo e 
risação do marido: v:ra-proprios-e o n. 2 até a palavra-ou- diga-se assim : no n. 1, em vez de - salvo 

lº, alienar ou gravar, de onus reaes, bens trem- , supprimidas as demais de um e ou- si o regímen for o da separaç/10 -QUAL· 
immoveis proprios, salvo si o regímen for o tro.-Anizfo de Abreu, relator. QUER QUE SEJA o REGIMEN. N. 2, suppr1-
da separação; mam-se as palavras - mantida a clausula 

2°, alienar seus direitos reaes sobre im- restrictiva do numero anterior. 
moveis de outrem, mantida a clausula re-
strictiva do numero anterior. 

Art. 317. Independente de autorização, Art. 317. Accrescente-se no fim do n. 5, 
pôde a mulher casada: depois das palavras - administração do ma-

40, reivindicar os bens moveis ou immo- rido - e não sejam immoveis.- Andrade 
veis doados ou transferidos pelo marido á Figueira. 
concubina. 

5°, dispôr dos bens, adquiridos na confor- Art. 317. Accrescente-se depois ao n. 4 :
midade do numero anterior, e de quaesquer Este direito prescreve, esteja ou não a 
outros que possua livres da administração mulher em companhi_a do marido e ainda 
do marido. que a doação .se disfarce em venda no outro 

contracto e a reivindicação se fará indepen
dente de qualquer paga.-Anizio de Abreu, 
relator. 
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. Art. 31_8. As acções fundadas nos ns. 2°, Art. 318. -Corrija-se : em vez de - 7•-1 · Art. 318. Elimine-se "o n . . 7 do artigo an-
.30. 4º f3 7° competem á mulher na constancia diga-se: 6°. -Anizio de Abr.eu, relator. tecedente.-Andrade Figueira. 
do casamento e nos quatro annos subsequo-
tes á sua dissolução. Inclua-se depois do art. 318 : 

Art. O supprimento judicial da outorga 
valida o acto da mulher, mas não obriga 
os bens do marido, nem a sua meiação nos 
communs.-Sergio ~oreto. 

Art. 320. A' mulher compete a direcção Art. 320. No paragrapho unico in fine Art. 320. Snlistitua-se pelo seguinte: A' 
e administração do casal, quando o _marido: -supprima-se a paia.vra-communs.-Anizio mulher compete a administração e a direc-

a) estiver em logar remoto ou não sabido ; de Abreu, relator. · ção do casal quando o marido for judicial-
b) esti"ver em carcere por mais de dous . mente declarado interdicto ou mediante 

annos; ou autorização judicial estiver ausente em lo-
c) for judicialmente declarado interdicto. gar remoto e não sabido, ou encarceraclo 

por .mais de dous annos . 

Paragrapho unico. Nestes casos, cabe á 
mulher administrar os bens communs, dis
pôr dos proprios e administrar os do ma
rido. 

Para a alienação dos immoveis communs 
é indispensavel autorização do juiz. 

Art. 323. Os actos da mulher, autorizados 
pelo marido, obrigam todos os bens do casal, 
si o regímen matrimonial for o da commu
nhão. Sendo outro o regimen, obrigam só
mente os proprios della, si o marido não as
sumir conjuntamente a responsabilidade do 
acto. · 

TITULO III 
CAPITULO I 

(Arts. 326 a 331) 

Art. 327. Ter-se-hapor nãoescrlptaqual-1 Art. 327. Em vezdeproliibitivaou impe
quer convenção na clausula que altere or- rativa-diga-se-rigorosamente obrigatoria.
dem legal da successão e os direitos conjn- Andi·ade Figueira. 
gaes e paterna.as, ou que contrarie qualquer 
disposição prohibitiva ou imperativa deste 
Codigo. 

' Paragrapho unico. Para a alienação dos 
immoveis do casal é indispensavel autoriza
ção especial do juiz. 

Art. 323. Substitua-se pelo seguinte: Os 
actos da mulher, autorizados pelo marido, 
obrigam todos os bens do casal, qualquer 
que seja o regímen matrimonial.-Andrade 
Figueira. 
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Texto do Projecto· -Emendas acceitas Emendas não acceitas ou rejeitadas 

Art. 328. Na falta de convenção, ou sendo Art. 328. Redija-se assim: Na falta dei Art. 328. Substitua-se a ultlma parte 
nulla a celebrada, vigorará o regímen da conven\;lão, ou sendo nulla a celebrada, vi- desde as palavras - excepto paru, - pelo se
communhão unive1·.sal de bens, excepto gorará o regímen da communhão universal guinte: 
par:1: do bens, excepto para: 

1, 0 o viuvo ou viuva que se casar infrin- 1°, o viuvo ou viuva que se casar infrin
gindo as disposições elo art. 226 em seus gindo as disposições do ~rt. 226 em seus 
ns. 12 e 13 ; n,s. 12 e 13 ; 

2°, a pessoa qae ,se casar CO!ill infrac(í'.ão 2°, a pessoa que se casar com infracção 
dos ns. 10, 11, J4, e 15 do mes:mo art&g0,; dos ns. 10, 11 e 14 do mesmo artigo ; 

3°, o homem maio;r de sessenta e·a mulher 3°, o homem maior de sessenta e a mulher 
maior de cincoenta annos, ten\10 1 herdeiros, maior de cincoenta, tenclo herdeiros neces-
necessarios . sarios ; 

Paragrapho unico. Nestes casos o re- 4°, o orphão de pai e mãe,mesmo havendo 
girnen será o de separação- de bens.. o consentimento de que trata o n.10 do art. 226; 

· · 5°, todo aquelle que tiver de casar-se 
com autorização judicial. 

·Paragrapho unico. Neste caso o regimenl J Panagrnpho uniÍíC9. A viuva de 50 annos, 
será o da separação de bens. - Anizio de que tenha des.cewlen1;0SJ successiveis, não 
Abreu, relator. poderá CO'lill:on.anicro.' com o· ma1~icilo, as duas 

· ~erças partes dos bens que possuía ao tempo 
em que . concertr;;u, de- se recasar, nem 
aJ.hraat-osi per <l!Uailquer; ilirtlilil:o. ~ Andmzde Fi

Art. 326. E' licito aos.nubentes estipular, 
g'l,le-ára,. _ 

antes de celebrado o casamento, tudo que Arts ... 326/ 329 e,,331. Substituam-se pelos 
lhes aprouver, relativamente a,,seus, .bens: seguintes;. ' 

Taes convenções não terão vaJi.dade si não Art,. Os núll.e11,t0s,. podem contractar 
forem celebradàs por escriptura publica. como lhes aprouver sobre o regímen de 

Art.329.As convenções anti-nupciaes ficam seus bens na sociedade conjugal.. 
sem effeito, si não se seguir o casamento. § 1. 0 Taes convenções deverão ser cele-

Art. 331. As convenções anti-nupciaes não A.l't, •. 331. Substitua,-sa-peloseguinte: Para bradas antes de e:lfectuado o casamento e na 
terão effeito para com terceiros sinão depois valerE)m contra tEtr.ceiros,os c0ntraetos an,ti.,.. constancia deste não poderão ser revogadas, 
de registradas, em livro especial, pelo offi- nupci-aes requei;eI)'.l, alé'n;l d8' E)scriptura pu- alteradas ou modificadas. 
cial do registro. predial da , comarcli), .do do- blica : . 
micilio dos conjuges. 1, lapç,amento no Registro Ger,al do do-1 , 

micilio. d.os,.conjµgljls-·; . 
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c,wrror.o u 

(Arts. 332 a 338) 

2, expressa exclusão da communhão ; § 2. 0 Não· terão validade si não forem ce-
3, estimação e insinuação nos casos em lebradas por escriptura publica e ficarão sem 

que a lei as exige. effeito si não se seguir o casamento. 
· § 3. 0 Si forem d,eclaratorías ou limitativas 

Accrescente-se depois do art. 331 : Si o da communhão legal, não valerão sem que 
regímen não · for o da communhão geral de se especifiquem expressamente quaes os bens 
bens, no silencio do contracto prevalecerão presentes ou futuros, que serão incluídos 
os princípios que regem a sociedade parti- nella; e si forem exclusivas da communhão, 
cular, quanto á communicação dos adqui- não valerão sem expressa exclusão da com
ridos na constancia do casamento. - Anizio munhão e sem estimação. 
de Abreu, relator. § 4. 0 Não produzirão effeito para com ter-

ceiros sinão depois de lançadas no Registro 
Geral do domicilio dos conjuges.-Andrade 
Figueira. 

Art. 332. O regímen da communhão uni- Art. 332. Substitua-se pelo seguinte: -
versal entre conjugas consiste na de todos os O regimen,dai commanhão universal importa 
seus bens present~s e futuros, nil:o e:x;ceptua- communJ.cação .de todos os bens presentes e 
dos em lei. futuros dos conjugas, de suas dividas pas-

sivas, feitas as exae]lç?}es cons:ta11tes dos 
artigos seguintes . -r-GlQ1Jis -B-e1J,ilaq_,ua. 

Art. 333. São excluídos da communhão:· 

l. o ••••••.••••••••••• • . •••••••••••••••••••• 

2.0 .......................... ...........•. 
3. 0 Os bens gravados ex fidei-commísso e o 

direito de rendeiro fideí-commissario,antes de 
.realizada a condição suspensiva, bem assim 
os herdados pelo pai · e mãe binubios, do 
filho de leito anterior, existindo irmão ger
mano do filho fallecido. 

A1•t. 333, n. 6. -As dividas anteriores ao Art. 333. ,Elimine-se a ultima parte -
casamento, salvo si provierem de despezas bem assim os herdados-etc., até o fim.
com os preparativos delle,. ou, reverterem Andrade Figueira. 
em beneficio commum. 
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Texto do Projecto Emendas acceitas 

Art. 336, n. 6. Accrescente-se : 
As dividas não comprehendidas nestas 

duas excepções só poderão ser pagas, em
quanto durar o casamento, pelos bens que o 
conjuge devedor trouxe para o casal e por 
sua meação nos adquiridos. Si a divida for 
paga na constancüt do casamento,deverá op
portunamente ser emprestada a meação do 
conjuga devedor. -Anizio de Abreu, relator. 

Art. 337. Cessando a communhão, e e:ffe- Art. 337. Substituam-se as palavras- não 
ctuada a divisão do activo e passivo, não poderà mais - até o fim,pelas seguintes: ces
pode1·á mais um dos conjuges ser demandado sará a responsàblidade de cada um dos con
pelos credores particulares do outro,em razão juges para com os credores de outro por divi
de divida não contemplada na partilha. das por este contrahida.-Andrade Figueira. 

Art. 338, Em qualquer dos casos em que Art. 338 e paragrapho unico. Supprima
cessar a communhão,_terá a mulher o direito se. - Andrade Figueira. 
de renunciar a sua meiação, para o fim de ser 
esta applicada ao pagamento dos credores e ,, 
ficar exonerada das dividas do casal, salvo si 
as tiver contrahido antes do casamento na 
qualidade de commerciante. 

' Paragrapho unico. Todavia a mulher 
que, depois de renunciar â meiação, for de
mandada . por dividas contrahidas como 
commerciante na ccinstància do matrimonio, 
poderá nomear. a penhora bens do casal 
livres e desembargados. 

Art. 339. Quando os 'contrahentes declara
rem que adoptam o regirrien da commu.nhão 
limitada vu parcial, ou usarem de expressões 
equivalentes, entender-se-ha que excluem da 
coromunhão : · 

j, 

Emendas não acceitas ou rejeitadas 

.. 

Substituam-se os arts. 339, 340, . 341 e 342, 
pelos seguintes : 

Art. No regímen da communh~o parcial 
ou limitada, entenderase-hão compreherrdi
dos nesta os bens especificados no contracto 
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I •, os bens que cada conjuga possuir ao 
tempo do ~asa.mento ; 

~ 2•, os sobrevindos, durante o casamento, 
=- por doação ou successão ; · 
;:; 3•, os adquiridos com valores exclusiva

mente pertencentes a um dos conjuges, em 
subrogação dos bens proprios. 

Art. 340 Não se cornmmíicam tambem: 
1•, as obrigações anteriores ao casamento; 
2°, as provenientes de actos illicitos. 
Art. 341. Entram na communhão : 
1°, os bens adquiridos na constancia do 

casamento, por titulo oneroso, ainda que só 
em nome de um dos conjugas ; 

2°, os adquiridos por facto eventual, ain
da que sem trabalho, ou despeza ant,arior ; 

3º, os adquiridos por doação, herança ou 
legado, em favor de ambos os conjuges; 

4°, as bemfeitorias feitas em bens proprios 
de cada um delles ; 

5°, os fructos dos bens communs, ou dos 
proprios de cada um dos conjuges, percebi
dos na constancia do casamento, ou penden
tPs ao tempo de cessar a. communhão dos 
adquiridos ; 

6°, os fructos civis do trabalho ou indus
tria de cada um dos conjuges ou de ambos. 

Art. 342. Neste regímen os contra.hentes 
devem ·no,proprio contracto anti-nupcial, ou 
em outra escriptura publica, anterior ao ca
samento, fazer a descripção exacta dos bens 
moveis que cada um leva. para. o casal, sob 
pena de serem considerados como adqui
ridos. 

• 

Art. 345. A communhão limitada aos a.d-, Art. 345. Supprima-se. - Andrade Fi
quiridos cessa nos mesmos casos que a uni· gueira. 
ve,•sal. Póde tambem cessar a requerimento 
da mulher quando lhe for prejudicial pela 

:: má admnistração do ma.rido, restrictos, 
~ porém, os efl:'eitos da separação aos bens 

posteriormente adquiridos. 

1 

anti-nupcial, os quaes se regerão pelas mes
mas regras dispostas para a communhão 
universal. . 

Art. Os bens exceptuados da communhão 
pacticia seguirão ~ leis do regirnen ou os 
regimens que os conj1.tges houverem adopta
do. - .4ndmcle·, Figueira. 
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CAPITULO IV 

(Arts. 346 a 348) 

Art. &46. Quando os contrahentes se ca Art. 346. Accrescente-se no fim: não Art. 346. Substitua-se pelo seguinte: Si os 
sarem, estipulando o regimen da separação sendo immoveis.-Andrade Figuefra. contractantes estipularem a simples separa-
d~ bens, esi;es permanecerão sob a exclu- ção de bens, a administração caberá ao ma-
s1v:a !J,dministração do respectivo pro- rido, si a mulher a não reservar para si no 
pr1etar10, que delles poderá dispor livre- contracto anti-nupcial, salvo sempre o con-
mente. curso de ambos na alienação dos immoveis. 

Art. 347. A mulher é obrigada a contri- Art. 347. A mulher é obrigada a contri
buir para as despezas do casal com uma buir para as despezas do casal com os 
quota proporcional aos rendimentos dos bens rendimentos dos seus bens na propJrção 
proprios, si outra cousa não tiver sido es- dos seus haveres com relação aos do marido, 
tipulada no respectivo contracto. si outra. cousa não tiver sido estipulada no 

' respectivo contracto.- Lima Drummond. 

Art. 348. Este regímen é obrigatorio para Art. 348. Supprima.-se.-Anizfo de Abreu. 
as pessoas mencionadas no art. 328 deste 
Codigo. 

CAPITULO V 

Sécç(lo I 

( Arts. 249 a 361 ) 

A1•t. 352. Durante o matrimonio o dote 
mo póde ser augmentado sinão por acces
f!l;íes naturaes • . 

Art. 352 Substitua-se pelo seguinte: 

Art. 329: O dote ·. nao pode ser augmen.ta-
do pelos conjuges depois do casa~ento. · 

-Andrade Figu_e_i_r_a_. _ _ ____ __ _ 
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Art. 355. O dote constituido pelo pai ou 
pela mãe considera-se adeantamento de 
legitima, salvo declaração em contrario. 

. Art. 356. O dote dado pelos avós é sujei
to á collação nos .mesmos casos em que o 
é o dote dos pais aos filhos, guardada a 
disposição do art. 2165. 

Art. 357. Si o dote tiver sido constituído 
:pelos pais ou pelos a vós da dotada, serão 
os dotadores responsaveis pela importancia 
delle, no caso de avieção. 

Si, porém, tiver sido constituido por 
qualquer outra pessoa, esta só responderá 
pela evicção, si houver procedido de má 
fé, ou si a responsabilidade tiver sido es
tipulada. 

Art. 330. o· dote constituido por terceiro, 
'na constancia do matrimonio, nao tem e/feito 
sobre o 1·egimen preestabelecido para os outros 
bens dos conjuges.- Faculdade de Direito de 
Minas. 

Arts. 355, 356 e 35'7-Supprimam.se. A.n, 
drade Figueira. · 

Arts. 355 e 356-Supprimam-se.-Adolpho 
Gordo, 

Art. 360. E' tambem licito estipular que, Art. 360. Substitua-se pelo seguinte º\ Art. 360. Substituam-se as ultimas palavras 
com bens dotaes haja outros submettidos a pei'iodo final : Em falta de expressa decla- dq, separaçao por estas outras da commun-
1•egimen differeute. Em faHa de. expressa ração sobre o regimeu destes bens, preva· hao.-Andrade Figueira 
declaração sobre o regímen destes bens, pre- lecerá o da communhão, salvo nos casos de 
valecerá o da separação. separação obrigatoria previstos e menciona-
. dos neste Codigo.- Anizio de Abreu. relator. 

CHPITULO V 

·secção V 

( Arts. 385 a 388 ) 

Art. 38fL Si o marido for constituído pro
curador da mulher para administrar bens 

Substituam-se os arts.386 e 387 pelo seguinte: 
Si o marido, como procurador consti-

8 
i::, 

s o 
("J 

< .... 
~ 

~ 
> 
F a 
~ 

00 
e., 



Textos do p;·ojecto Emendas acceitas 

paraphernaes, com a clausula de -pre,tar-lheltuido para administrar os bens paraphernaes 
centas, fica sujeito ás ob1·igações de manda- ou particulares da mulher, foi• dispensado, 
tario. por clausula expressa, de prestar-lhe con-

tas, será sómente obrigado a restituir os 
Art. 387. Não existindo a alludida clau- frnctos _existentes ao temp~ em que a mulher 

sula, entender-se-11'.1 que O marido é sómente lhe :pe~ir con:as, l~e retirar.ª procuraç~~
obrigado a restituir os fmctos existentes ao ou si dissolver a sociedade conJugal.~Amzio 
tên;ipo em que a mulher lhe retirar a prO- ele Abi·ei,, relator. 
curação, ou lhe pedir contas, ou em que se 
dissolver a sociedade conjugal. · 

A1•t. 388. As disposições dos clous artigos 
antecedentes serão applícaveis a todos os 
casos em que o marido administrar bens 
particulares da mulher. 

CAPITULO VI 

( Arts. 389 a 391 ) 

Emendas não acceitas ou r~eitadas 

Art. 389. Quando o regímen dos bens 110 Art. 389. Salvo os casos de separação'tle Art . 389. Substitua-se o primeiro período 
casamento não for o da sepai•ação, ele que bens obrigatoria, expressa/mente menciona- pelo seguinte: Qualque,· que sej,a o regi
trata o· art. 346, é livre ao, contrahentes dos neste Codigo, é livre aos cont rahentes men dos bens no casamento, etc .. - Andracle 
estipular, no contracto anti-nupcial, ou estipulai', no contracto anti-nupcial recí- Figueira, 
doações reciprocas ou de um ao outro, com- procas doações ou de um ao outro, comtanto 
tr1,nto que nµ,o excedam á terça do doador. que não excedam á terça do doador. - Art. 389. Supprimam-se as palavras : 

Ani,:;io de Abreu, relator. 1comtanto que não excedam a terça do· 
doador. -Adolpho Go1'do . 

Art. 389. Substitua-se a redacção do ar
tigo pela do art. 367 do projecto Bevilaqua 
ou altere-se a reversão feita ao art. 346 
;para o art, 348.-- Fabio Leal. 
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Art. 389: ] Art. 389. Paragrapho 
Paragrapho unico. As doações ante-nup- se.- Fabio Leal. 

ciaes não podem ser annulladas : 
1°, por 1altà de acceitação; 
2°, por superviniencia de filhos ; 
3°, por causa de ingratidão. 

CAPITULO VII 

( Arl,s. 392 e 393 ) 

unico. Supprima-

.. 

Art. 392. Os conjugas podem fazer entrej Arts. 
si, durante o matrimonio, doações de bens, Leal. 
as quaes são revogaveis livremente, e a todo 
tempo~ pelos doadores. 

392 e 393. Supprimam-se.-Fabiol Art. 393. Supprimam-se as ultimas pala
vras: qualquer que seja o regimen matri
monial.~ Andrade Fiúueira, 

Art. 393. Os bens doados tomarão a na
tm•eza de proprios do donatario, qualquer 
que seja o regímen matrimonial. 

TITULO IV 

CAPITULO I 

( Arts. 394 a 406) 

Art. 394. Paragrapho unico. O vinculo Art. 394. O paragrapho unico passará a 
conjugal é perpetuo e indissoluvel, e só se ser primeiro e accrescente-se, como paragra
rompe pela morte de um dos c.injuges, não pho segundo- O conjuga culpado não po
sando applicavel a este caso a presumpção derá contrahir novas nupcias.-Syl'Vio Ro-
de que trata o art. 10 da parte geral. · mero, 

Arts. 392 e 393. Substituam-se pelos arti
gos seguintes do projecto Coelho Rodrigues: 

Art. 2.095. Depois do casamento serão 
nullas todas as doações entre vivos feitas por 
um conjuga ao outro. 

§ 1.0 Não se considera doação a renuncia 
de um direito ainda não adquirido que, dei
xando (le ser acceito por um dos conjugas, 
deva competir ao outro. 

§ 2.0 Incorrem, porém, na nullid.ade deste 
urtigo as fianças, os pagnmentos de divida 
do outro conjuga e a cessão do usofructo que 
competir a um delles, salvo o caso do 
art. 2,065.- Faculd.ade de Dfreito de Minas. 
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·:rextos do Pr ojecto Emendas acceitas Emendas nao acceitas ou rejeitadas 

. Art. 396. O pedi.do de divorcio s6 pôde Art. 396. Depois do n. 1, que trata do Art. 396. Supprimam-se os ns. 3 e 4, e 
fundar-se em algum dos seguintes motivos: adulterio, inscreva- se o n. 2- tentativa de bem assim os subsequentes e artigos que 

10 ad1dterio; moi·te- alterando-se a numeração.-.Sylvio tratam do divorcio por mutuo consenti-
2,o' sevieia ou.injlll'ia grave; Romero. mento. - Andrade Figueira. 3º; abandono voluntario do lar conjugal, 

durante dous annos contínuos ; 
4º, mu-tu.o consentimento dos conjuges, si 

forem casa.dos ha mais de dous annos. 

Art. 405. Os conjuges divorciados podem 
reconciliar-se em qu.alquer tempo, mas nio 
restabelecer o regimen dos bens que, uma 
vez partilltados, seri.o administrados e alie
nados pelo titular sem dependeneia de 
outorga de outro conjuge. · 

Sala.,da. C-Onun.issão, 9 de dezembro de 1901 • .:...... Anizio de Abreii, relator, 

N. 4.0 Onde se diz - dous - diga-se -
quatro. - M. F. Correia. 

Art. 405. Supprimam-se as palavras : :_ 
mas não restabelecer o regímen dos bens, 
etc., até o :fim. - And,-a&e Figueira. 

J 

~ 

g 
s o 
ô s 
t'\ 
llf· ,, 
> 
N 
F 
~ 

! 



éonmo CIVIL BRAZILEi~d 87 
-.. - - - .. 

Emendas avulsas 

Achamos preferivel destacar do corpo do 
Projecto as eme11das que abaixo vão publi
cadas. · 

sob o mesmo tecto, durante um anno, em
quanto não a dotar e reconhecer os filhos, 
que della tiver. 

A complexidade dos assumptos que ellas 
envolvem e as doutrinas que consagram,des
toando, em geral, radicalmente, dos princi
pios e da orientação dominantes no Cocligo, 
accrescida da difficuldade de enquadrai-as 
no molde adoptado como o melhor para bem 
encaminhar e praticar a votação das mate
ria,;; comprehendidas nas differentes partes 
-justifica ~ufficientementc a nossa delibe
ração. 

Por bem do methodo, da simplificação o 
da clareza, melhor se nos afigurou a inserção 
no conjuncto do Projecto sómente das emen
das, alterações ou modificações referentes 
precisamente a artigos e disposições certas 
~ detPrminadas, destacando as pouéas que 
envolvem mataria nova no que sem o en
volver, pela sua importancia ou extensão, 
tornassem difficil e complicado o confronto 
das disposições emendadas ou que se tentava 
emendar, substituir ou modificar. 

Accresce ainda que disposições consagradas 
em algumas dellas, como na substitutiva do 
Sr. Torres Netto, o fopam, por igual, em 
emendas outras parciaes do Sr. Andrade 
Figueira e do·proprio relator, como é exem
plo, e para só citar uma e das mais impor
tantes, a que manda eliminar do Codigo a 
parte referente aos esponsaes ou promessas 
de casamento. 

l'or ultimo, nenhum prejuizo advem do 
methodo, que adaptamos, pois, si approvadas 
fossem, contra o voto do relator, seriam taes 
emendas incorporadas ao Projecto na ultima 
e definitiva redacção do que for decidido 
quanto ás matarias constitutivas desta 
parte. 

Emenda additi-va 

« Art. Os ca.samentos religfosamente ce
lebrados até a publicação deste codigo pro
duzirão effeitos civis si forem dados ao re
gistro a que se refere o art. 264, dentro dos 
seis mezes que se seguirem á mesma publi
cação. 

Sala da. Commissão, 8 de novembro de 1901. 
-M. F. Oorreia.-F. Tolentino.» 

Emendas additi'Vas 

Accrescente-se ao § 11 do art. 226, alte
rada a numeração dos outros paragraphos: 

§ 12. O homem que houver deflorado ou 
raptado uma mulher, de qualquer idade, ou 
tiver convivido com ella, teúda. e manteúda, 

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

só poderá ser opposto pelas mulheres nelle 
comprehendidas, ou, si forem menores, por 
seus curadores, ascendentes, irmãos ou tios, 
sob cuja protecção estejam vivendo. 

Depois do art. 262: 
Art. 262 A. Os contrahentos habilitados 

na conformidade do cap. _deste tit. poderão 
casa1•-se cm qualquer edificio publico, du
rante o dia, em presença de quatro testemu
nhas, lavrando-se, em acto cantinuo, um 
termo, em que se declare que estas os ouvi
ram pronunciar um para o outro e recipro
camente as formulas do art. 245. 

§ 1.0 Esse termo deverá ser apresentado 
com as declarações complementares do artigo 
dentro de quarenta e oito horas uteis ao offl
cial do registro civil, que. depois de lançar 
nelle a data da apresentação, lavrará outro1 
no livro proprio, e na presença dos mesmos 
contrahentes e testemunhas. 

§ 2.0 Os termos avulsos serão guardados 
com os livros correspondentes no rcspecti vo 
archivo. 

Art. 262 B. Aos casacs concubinados, du~ 
rante mais de um anno, é permittido, justi
ficando este facto e que são desimpedidos e 
babeis, requerer o registro do mesmo, como 
si fossem casados, independentemente das 
outras formalidades da celebração do casa
mento. 

§ l. 0 O requerimento delles não serâ, 
porém, registrado antes de publicado, c9mo 
os proclamas, e durante o me~mo prazo, 
dentro do qual os terceiros interessados po
derão oppôr ao registro os embargos que ti
verem e que serão processados summaria
mente como os impedimentos. 

§ 2. 0 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 se 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 desapparecido 
ou si a respeito delle houver litígio, em cujos 
casos será admissível qualquer especie de 

. prova.-Ooelho Rodrigues 

Additivos entre os a.rts. 218 e 219. 
Art. O casamento será regulado na fórma 

disposta na lei de 3 de novembro de 1827 e 
no decreto de 11 de novembro de 186l ou. na 
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fórma disposta nos oapHnlos seguintes deste 
codigo, á vontade dos contrahentes. 

§ 1. 0 Um e outro serão levados ao commmn 
registro geral no lagar de sua celebração. 

§ 2. ° Ficam revalidados para todos os 
olfeitos de direi to os casamentos celebrados, 
na fórma da citada lei de 1827 o decreto de 
1861, depois da execução do decreto de 24 do 
janeiro do 1890.-AndradeFigueira. 

Inclua-se, onde convier, entre as disposi
ções da parto referente á celebração do 
c·asamento: 

«Ultimado o casa.monto,á pessoa dos esp:>sos 
ser-lhe-ha entregue ama certidão do mesmo . 

Nenhuma cei·imonia raligiosa de casamen
to pôde ter lagar sem que soja apresentada 
a quem a houver de celebrar. 

Todo aquelle que contrariar esta diilpo
sição será passivei de uma multa de cem 
mil réis, no minimo, e de quinhento.s, no 
maximo.-Anizio de Abreu, relator. 

P.irte es1>ecial 

LIVRO I 

DIREITO DA 1-'AIIIILIA 

TITULO I 

DO CASAIIIENTO 

Snpprimà-se o art. 2l8, pas~anclo o capitu
lo 2° a &er capitulo 1°, que terá a seguinte 
epigraphe: 

DAS 1''0RMALIDADES DO CASAMENTO 

Art. Quem pretender cootrahir matri-
monio apresentará ao official do registro ci
vil declaração assignada pelos contrahentes, 
a qual deve especificar: 

1°, os nomes, appellidos, idade, domicilio 
e residencia; . 

2°, os nomes, appellidos e o domicilio e a 
residencia de seus pais, si forem conhecidos. 

§ 1.0 Si o official do registro civil, esco
lhido para a celeln·ação do casamento, não 
for o do domiciliv de ambos os contrahentes, 
a declaração supra-mencionada será apre
sentada ao officia.l do domicilio de cada um 
com a designação da.q_uelle que elegeram pa
ra a celebração do a.cto. 

tem conhecer os contrahentes; certidão de 
o bito do . conjugo füHecido, si um delles for 
viuvo, ou de um e de outro, si ambos o fo. 
rem, ou da annullação do casamento anterior 
e documento que prove o éonsentimento dos 
pai.i ou do tutor ou o supprimento pelójuiz. 

Art. Os officiaes do registro, a. quem 
for apresentada a declaração, farão affixar 
edital em que se annuncie a pretenção dos 
contrahentes com as indicações mencionada,s 
no artigo antecedente e com intimação das 
pes.mas que soubel'em de algum dos impedi-
mentos lega.as a virem declarai-os. · 

Pa.1•agrapho unico. O edital será affixado 
por espaço de 15 dhs em lagar ostensivo 
do ediflcio onde se celebrarem os casamen
tos e publicado duas vezes, com intervalb 
do sete diai!, na impren.sa oude a houver. 

Art. Si decorridos o.i 15 dias não ap-
parecer quom opponha impedimento; e o 
ofilcia.l do registro não tive1· conhecimento 
de algum impedimento, dará declaração ás 
partes que l;le acham halJilitafü1s a contrahi
rem matrimonio, dentro dos dous mczes se
guintes: 

Art. O edital será. registra.do, deven-
do o oflicial dar certidão a quem requerer. 

Art. O edital pJderá, cm ca.':!o urgente, 
ser dispeos1do, uma vez que seja apresenta.
da a declaração do art •.. : e par3:graphos. 

Dos impedimentos 

Art. Não podem contrahir matrimonio: 
l O, os parentes por consaguinidade ou atri

nidade na linha recta, seja o parentesco logi-
mo ou illegitimo ; · 

2°, os parentes cm segundo grão na linha 
collateNl, quer o parentesco seja legitimo 
ou illegitimo ; 

3°, os menorea de 14 annos ; 
4°, os liga.dos por casamenfo não dissol

vido; 
Art. E' prohibido o c3,samento : 
1 ° aos menores de 21 anno3 e maiores de 

14 e ao3 prodigos emquanto não obtiverem 
o consentimento ou do seu pai ou de sua 
mãe ou daquelles que o representam ; 

2°, ao tutor e aos seus descendentes com 
a tuéellada emquanto não estiver finda a 
tutella o as contas desta não houverem sido 
approvadas ; 

:-i•, ao conjuga adultero com o seu cum
plica condemnado como t:i.l ; 

, § 2.0 A declaração deve tambem ser acom
panhada das certidões ae idade dos contra
hentes, de declaração de duas testemunhas 
maiores, parentes ou estranhas, que atte,i-

4°, ao conjugo condemnado cJmo autor ou 
como cumplice do crime de homicídio contra. 
seu consor~e com a _pJssoa que, como autor 
ou como cumpUce, haja perpetrado aquelle 
crime ou concorrido para elle. 

Art. A filiação natural paterna pôde ser 
provada pelo modo estabelecido neste Co
digo ; a affinidade illicita, porém, só pôde 
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provar-se por confissão exponta.noa feita 
'.Por algum ascendente, que, si outro elfeito 
não quizer dar -á confissão sinão o de impe
dir o casamento, fará as declarações em se
gredo de jL1s·tiça perante o juiz e duas teste
munhas. 

§ 1. ° Feita a declaração, o juiz, s.1m pro
jnizo do3 proclamas, impedirá por do.,pacho 
o casamento, mandando, sem que seja decla
rado o nome do ascendenta, intimar os con
trahente.3. 

§ 2. 0 Os contralwntes p:>derão, no prazo de 
10 dias; allogar contra o despacho e profozir 
as p1•ovas, 

§ 3.° Conhecerá o juiz da allegação o 
provas, dando aos intore.,sados recurso sus
pensivo para o snporior dentro de novo 
prazo de 10 dias. · 

§ 4. º Decidido o recurso no prazo ele 
2') dias, o escrivão tirará cópia tanto do 
dospacllo recorrido, como da decisão do 
superior o a junta;rá ao. p3dido do pro
clama, queimando os autos, uma vez isso 
feito. 

§ 5. 0 Julgada improcedente a declaração, 
o juiz ordenará que seja celebrado o casa
lTiento. 

DAS DENUNCIAS DOS Il\IPEDlllIENTOS 

Al•t. A denuncia dos impedimentos terá 
lagar 110s casos do art .. . e pôde ser opposta 
pelo official do registro, pelo juiz que presi
dir a celebração do casamento e por qual
quer pBSsoa maior. 

Aet. A denuncia do impedimento por 
qualquer pe3soa maior será dada ao juiz que 
tiver de presidir ao casamento. 

Art. A denuncfa pôde ser verbal ou os
cripta e deve tornar conhecidos o nome, 
profissão, domicilio e idade do denunciante, 
o impedimento 011 03 motivos que induz:1m 
a c1•er que ello exist•) ; e os documentos 
que provam a existencia do impedimento, 
ou, na sua falta; o logar onde pôde ser en
contrado .. Quando a opposição é verbal, o 
official no livro do registro lavrará, acta cir
cumstanciada, que será ::ssignada pelo de
nunciante e por duas testemunhas. A opposi
ção escripta tambem constará do mesmo 
livro de registro devendo os documentos que 
forem apresentados ser tambem registr~dos, 
e depois emmaçados cóm a denuncia. 

Art. A infracção, nos casós cm que é 
prohibido o casamento, nenhum outro etfeito 
produz sinão sujeitar os infractores ás penas 
abaixo declaradas. • 

Art. O menor de 21 étnnos e o maior do 
14 e o prodigo, casando-se sem licença ele 
quem o representa, fica, durante a menor
idade ou interdicção, privado da admiuistra-

v-01. n 

ção de seus bens e só com o direito de pedir 
alimentos. 

Art. Os ca~amentos contrahidos p~lo 
menor ·e pelo prodigo sem liconça conside
ram-se contr.1hidos com separação de bens. 

Art. Si os paes forem legítimos e houver 
dissentimento entre cllcs sobre a concessão 
da licença para o casamento, prevalecerá a 
opinião do pai. Si existir sô um delles, ou 
si o out1•0 se achae legalmente impedido, 
bastará o consentimento do que sobrevivei· 
ou estiver de3ünpedido. 

Art. Si os pais não forem casados, mas 
o filho houver sido reconhecido polo pai e 
pela mãe, o consentimento de um e de ouko 
se dar,t guardado o disposto no artigo ante
cedente. Si o reconhecimento for de um só, 
exige-se o consentimento deste ; e si não 
houver reconhecimento, é exigido o consenti
mento da mãe. 

Art. O tutor ou sou desc:indente que se 
casar com a tutelada, contra o disposto no 
art ... , n. 2 ficará inllibiclo de receber delle 
cousa lJilguma, por doação ou testamento, e 
o casamentJ será considerado como contra
hido com separação de bens. 

Art. O•quo fica disposto no artigo antece
dento é- applicavol ás pessoas mencionadas 
no art .•. , n.;i. 3 e 4, que contrahirem casa
mento contra o que determina o mesmo 
artigo. 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Como no Projecto, arts. 241 a '263. 

DAS PROVAS DO CASAMENTO , 

Como no Projecto, arts. 264 a 268. 

DA NULLIDADE DO CASAMENTO E SEUS 
EFFEITOS 

Art. As disposições da parte ge1•al sobre 
nullidade dos actos jurídicos são extensivas 
á nulliLlatlo dos casamentos, salvo as ex
cepções e applicações ora estabelecidas. 

Art A nullidade do casamento, quer 
absoluta, quer reléttiva, será sempre depen
dente do julgamento, não podendo ser aUo
gada sinão por via de acção. 

Art. A nullidade é absoluta nos casos em 
que não se pôde contrahir casamento artigo 
§§ 1°, 2° e 4°, daquelle em que o casamento 
foe clandestino. 

§. Diz-se casamento clandestino: ou quando 
a sua celebração não foi autorizada por juiz 
competente ou quando o mesmo casamento 
se fez sem a presença das testemunhas 
exigidas. 

Art. A nullidade é refativa quando oca-
samento for contrahido: , 

1.0 Pelo menoe impubere. 
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2. 0 Pelo louco ou por quem está em estado 
de embriaguez completa ou de delírio 
febril. 

3.º Por erro de um dos contrahentcs por 
dolo ou violencia. 

Art. Dá-se erro: 
1.0 Quando versar sobre o estado civil 

da pessoa, dizendo-se erro no ultimo caso 
quando ou um dos contrahentes acreditou ter 
sido casado com uma certa pessoa, entre
fanto o casamento foi celebrado com pessoa 
diversa; ou quando ignorava que a pesfüa 
com quem se casou houver commettido 
cl'ime inafi.ançavel, ainda não prescripto. 

.2. 0 Quando o marido soll'rer de impotencia 
·absoluta ante1iior ao casamento. 

3. 0 Quando tt mulher estiver desvirgi
nada. 

Art. O casamento annullavel por nullidade 
rela tiva confirrp.a-se: . · 

I. 0 Si o conjuge impubere representado 
por seu pai ou tutor não inGentar a acç.ã.o 
até seis mezes depois de ter entrado na pu
berdade ; ou si a mulher impubere houver 
concebido antes de ter entrado na puber-
dade. · • 

~-º Si o conjuge alienado não int9ntar a 
acção até seis mezes depois que houver re
cobrado o uso da razão. 

3°. Si dada a embriagaez completa ou de
lírio febril não for intentada acção até um 
mez depo_is de contrahido o matrimonio. 

4° Si o conjuge induzido cm erro ainda 
que provocado por dolo do outro conjuga ou 
de um terceiro; ou si o conjuge violentado 
por violencia de outro conjuge ou de um ter
ceiro não intentarem a acção até dous me
zes,contados do dia cm que houvei· conhecido 
o erro, ou em que houver cessadõ a vio
lencia. 

Art. Si o casamento annullado for pu
tativo; isto é, si foi contrahido de boa fé
produzirá até o dia da sentença que o an
nullar os mesmos effeitos do casamento 
valido, não só em relação aos proprios con
juges como em relação aos filhos. 

A nullidade terá os seguintes effeitos: 
I O • Quanto ás pessoas dos conjuges cessarão 

os direitos e obrigaç,ães que produz o casa
mento; exceptuada unicamente a obrigação 
recíproca em caso de necessidade da 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 ant0s do 
fallecimento de um delles o outro não terá 
direito a quaesquer vantagens de sobrevi
vencia que no contracto fossem promettidas. 

3. 0 Quanto aos filhos concebidos durante o 
casamento serão considerados como legíti
mos, com os direitos e obrigações dos filhos 

de casamento legitimo. Os filhos naturaes 
concebidos antes do matrimonio putatívo 
entre seu pai e mãe e nascidos depois fi.cai.•ão 
legHimados nos mesmos casos em que o ma
trimonio valido produz esse effeito. 

Art. Si houver boa fé. só por pa.rte de 
um dos conjuges, o casamento putativo até o 
dia da sentença tambem produzirá os e:treitos 
do casamento valido, mas só em relação ao 
conjuge de boa fé e aos fi.lhos. 

A nullidadc terá às seguintes effeitos: 
I. º O conjuge de má fé não poderá exigir 

que o de bo.a fé lhe preste alimentos. · 
_ 2. 0 O conjuge de má fé não terá direito a 

vantagens de sobrevivenc/a que no contra
cto lhe fossem permittidas. 

3. 0 O conjuge ele má-fé não tel'it patl'io 
poder sobre os filhos. 

Art. Si o matrimonio annullado não 
for putativo, isto é, si foi contrahido por 
ambos os conjugas de má fé, não produzirá 
effeito, e será reputado· mero concubinato. 

Art. Consiste a má fé dos coojuges no 
conhecimento que tinham ou deviam ter no 
dia da celebração do c11.samento do impedi
mento, que deu causa á nullidade. Não 
haver{L boa fé nem por motivo de crr.o ou 
ignorancia de direito, ',nem por motivo de 
ignorancia ou erro de factos, que não seja ex
cusavel, a menos que o erro fosse occasionado 
por dolo. 

Art. O conjuge de boa fé poderá de~. 
mandar, pela indemnização de todo o dolo 
que haja soffrido, o conjuge de má fé e os 
terceiros que hajam provocado o dolo. 

Art. Em todos os casos dos artigos pre-
cedentes a nullidade não prejudieará direitos 
adquiridos por terceiros que de boa fé -
houverem contractado com os suppostos · 
conjuges. 

Arts. 272 a 298 do Projecto sapprimam-se ' 
por conterem disposições que não estão beiu 
collocadas. -

CAPITULO .. , 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONJUGES 
QUANTO ÁS SUAS PESSOAS 

ArL Os conjuges teem obrigação de 
guardar fidelidade, de viver juntos e de se 
soccorrer e ajudar-se reciprocamente. . 

Art. O marido deve protecção á mulher, 
e a mulher obediencia ao marido. 

Art. O marido tem direito de obrigar'. a. 
mulher a viver com elle e acompanhal-o. 
Cessa, porém, e,sse 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 elle exerce, e conserva-as em
quanto não passar a segundai nupcias . 
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Art. A administração de todos os bens 
llo casal, seja qual für o regimen do casa
mento, pertence ao marido. 

Art; Dado, porém, impedimento ou falta 
do marido, será a mulher administradora, 
dos bens do casal, mas não pôde, sem auto
i·izaçãd judicial, alienar, hypothecar, _gra.:.. 
-irar-l·de dnus reaes, _imrrtoveis au de qualquer; 
l!fOUO diSJ!Õr de direitos reaeS que d casal 
pbssa ter. . . , 

Aft. Não pôde o marido sem dutorga da 
mulher alierlar, hypothecar, gravar de oriús 
:['.eae:is immoveis ou de qmulquer modo dispor 
tle direitos reaes que o casal possa ter ; nem, 
outrosim, estar em juizo, activa ou passiva
iíteqte, por causa dos referidos be.ils ou di
reitos, 

. § Esta outorga pôde ser supprida judi
cialmente si a mulher a recusar sem motivo 
justo, ou si estiver impossibilitada parà 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 doca
samento. 

Art. A mulher casada não pôde estar 
em juizo sem autorização do marido, ex
cepto: 

1°, nas causas crimes om que-seja ré; 
2°, em quaesquer pleitos com o marido ; 
3°, quando quizer reivindicar os bens doa-

dosá concubina, guardado, quanto á prescric 
pção, o disposto no artigo anterior ; 

4°, nos actos que tenham unicamente por 
objecto a conservação ou segurança do seus 
direitos proprios e exclusivos ; 

5°, nos casos de urgencia, não estando pre-
sente o marido. · 

Art. A mulher casada não precisa au
torização do marido para fazer testamento 
ou revogal-o. 

Art. A mulher casada não pôde sem au
orizaç ão do marido, salvo os casos em que 

a lei especialmente o permitte, adquirir di ~ 
reitos nem contrahir obrigações. 

Art. A autorização do marido deve ser 
especial para cada um dos actos que a mu
lher pretenda praticar, exceptuando a· auto
rização para commerciar, porque neste 
caso pôde a mulher praticar, dada a autori
zação, todos os actos relativos ao seu com
mareio e até por causa delle hypothecar os 
seus beris e. propõr acções. 

Art. O marido pó.de revogar a seu arbi
trio, sem eff<~ito; porém, retroactivo, a auto
rização que haja dado á mulher, assim 
conto p'óde ratificar os actos para os cj_uàes 
não haja dado autorização. 

§ 1. 0 A falta de autorização só póde ser 
allegada pelo marido ou seus herdeiros até 
um anuo, contado da data da dissolução do 
casameqto. 

§ 2. 0 A rat ificação póde ser tacita, mani
festando o marido, por actos inequivocos, a 
acquiescencia. 

Art. A mulher que exercer publicamen
te qualquer profissão ou industria, como a. 
de directora de collegio, presume-se autori
zada pelo marido por todos os actos e con
tractos concernentes á sua profissão, emquan
to não houver reclamação por par te do ma
rido,annunciada ao publico ou judicialmente 
intimada a quem tiver com a mulher de 
contractar. 

Art. Se presumo tambem esf;a,r a ·mu
lhe1• autorizada pelo mal'ido nas compras do 
cousas moveis feitas a dinheiro de contado, : 
e nas compras de objectos proprios de consu
mo domestico. 

Art. Os actos e contractos da mulher, 
autorizada pelo marido, terá força obriga
toria contra elle; porém, si os não tiver 
autorizado, e a sua autorização for supprida. 
pelo juiz, só ficará obrigado si o regímen do 
casamento for o da communhão universal. 
-A, J. Rodrigues Tori·es Neto.-F. To• 
lentino. · 
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PARTE ESPECIAL 

Arts. 218 a 411 

12•, REUNIÃO EXTRAORDINARIA El\I 16 DE 
DEZEMBRO DE 1901 

Presiclencia elo Sr , J . J. Seabm 

· A I hora da ta.relo começa a reunião, 
estando prescntos os Sr-l. J. J. Seabra,F. To
lentino, Sylvto ltomero, Sá Peixoto, Luiz 
Domingues, Arthur Lemos, Anizio de Abreu, 
Freclerico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Stt, Araujo Góes, José Monja.rdim, 
Sá Freire, Oliveira. Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gui
m;Lrães e Rivadavia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
. Tavares de Lyra, Azevedo Marques o Her

menegildo de Moraes (3). 
Dos convidados pehL commissão compa.rc

oeram os Srs. Clovis BevilaqmL, Amaro 
Cavalcaoti, Solidonio Leite, M. F . Correia, 
Fabio Leal e Coelho Rodrigues. 

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

ORDEM DO DIA 

Vo&ação dos arts. 218 a 41 l fa Pari.ô Es
pecial e emendas a ellos apresentadas, com 
parecer do Sr. Anizio de Abreu. 

O S1•. Presidente annuncia a vo 
taçãQ da emenda do relator, suppressiva do 
art. 218. 

O Sr. Sá Peixoto (pela orclem) -
Sr. Presidente, o illustrado relator propõe a 
s11ppressão do art. 218. Comprehcndi pol'foi
tamente qual a iutonção do s. Ex., mas 

acredito que sómente p3Jo facto de nós silen 
ciarmos sobre esponsaes não os temoa abo 
lido de nossa legislação. Convém i:Jão dar 
onsejo a duvidas futuras de interpretaç.ão. 

Os casos omissos cm nosso Codigo (o sem 
duvida existem) forçoslmente serão regLl· 
lados pela legislação anterior o, nn. falta, 
pela legislaç·ão dos povos cultos. ' 

Assim sendo, parecia conveniente que, in
tcrp1•etando o pensamento do digno relator, 
se restabelecesse o art. 209 do projecto pri
mitivo, que não tem o defeito aponta.do no 
i,i,rtigo que -vamos votar, pelo longo e bem 
elabra.do parecer de S. Ex. 

Dizia esse artigo : «As promessas de ca
samento não produzem obrigação legal do 
conteahil-o, sendo nullas as penas conven
ciona.es estabelecidas para o caso de rompi
mento elo compromisiio esponsalicio.» 

Creio que.o illlistre relator não terá d'u
vida cm acceital-o, pJrque elle consagrcL o 
pensamento de S. Ex. 

A revogação da lei pódo ser exprcs.,a ou 
tac~ta. E' expressa quand J a nova lei de
clara revogada a anterior; ta.cita quando 
estabelece disposições que lhe são contrarias. 

A rovogaç,ão de um instituto existente no 
corpo do n 1sso direito civil, por simples ex
clusão, si não é contraria ,í. doutrina, p3r· 
mitte ambiguidades. E' um sy3tema perigoso 
o da revogação presumida da lei. 

O S:à. PRESIDENTE -- Dc,de que se sup
primiu este artigo no Codigo, vê-se que o 
intuito do legislador é acabar com os es
ponsaes. 

O SR. SA PEIXOTO - Não me parece füo 
claro assim. Podia. a Commissão soppri
mil-o por entender que era superfino. 
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Podia igualmente fazel-o, por que1•er que 
os esponsaes se regessem pelas regras ge
raes dos contractos e não porque os tenha 
abolido. Em todo caso, o que desejo é que o 
pensamento da Commissão fique perfeita
mente accentuado, como elemento de inter
pretação, isto é, que a Commissão não resta
belece o art. 209, não porque o rejeitlJ, mas 
porque, não fallando dos esponsaes, não 
os reconhece, não lhes dá eJfeitos civis. 

Outro não é o meu inutito sinão deixar o 
pensamento da Commissã.o fixado do modo 
a não dt\l' margem a duvidas. 

O Sr. Anizio de Abreu (pela 
orde11i )-Si•. Presidente, no parecer primi
tivo que apresentei sol1re a parte que tive 
a honra elo relatar, vem uma longa expo
sição da. minha opinião sobre o as,mmpto. 

Depois de examinar a situação actual do 
instituto doJ esponsaes nos diversos paizes 
em que elle existê ainda e de tornar evidente 
a tendencia geml para sua absoluta elimi
narão, tornei bem claro que a eliminação 
proposta. não é uma or'ginalida.do que o pro
jocto avente e que, ao contrario, é este o 
regimen adoptado na. França, na Belgica, no 
Canadá, no Japão e outros paizes. 

-Sob este regimen do silencio, acha-se per
feitamente garantida a idéa, que o nobre 
Deputado quer resalvar, da indemnização 
causada ao conjuge innocente pelo pe:raitente 
arrependido. 

O silencio, portanto, par·ece o processo 
mais razoa~cl para consagrar a. eliminação 
definitiva de uma instituiç,,ão que desappa· 
receu do nossa legislação, ou que nella. man
tove-so como simples lettra morta, revogada 
do facto pelo desuso. Não se estabelece cm 
um codigo dispositivo sobre uma instituição, 
cuja existencia se nega ou so pretende ex
tinguir. 

Não se comp:·ehende qne se inscreva em 
um codigo um instituto a que sonega a sna 
afflnidade, a sua substantividade, como sejam 
os commontadores dos codigos que encerram 
disposição identica á que quer reviver o 
men honrado collega. Para salvar o prin
cipio da indemnização não so tem necessi
dade desta anomalia, pois clle se acha ple -
namente garantido á. sombra da regra gora! 
de que quem quer que a outrem canse 
damno incumbe reparai-o, regra estabelecida 
polo codigo. 

Posta â votos, é approvarla a emenda sup
pressiva, contra os votos dos Srs. Frederico 
Borges, Sá Peixoto e Oliveira FigneireJ.o, 

São postas a votos o approvadas as seguiu~ 
tos emendas sub .titutivas dos ns. 2, 3 e 6 do 
mesmo art. 219; 

« N. 2. D<iclaraçã.o do seu e:;ta.do, do sou 
domicilio o da sua residencia actual. 
, N. 3. Declaração do o::tado, do domicilio o. 

da residen.cia actual de seus pae3, si forem 
conhecidos.- Anizio de Abrei,, relator_ » 

« N. 6. Supprimam-se as palavras : Si o 
casamento projoctado ti ver sido precedido 
de outro.-Syfoio Romero. » 

São approvados o:-i ns. l , 4 o 5 do mesmo 
a.rt. n. 219, som emendas. 

.O Sr. Prosident.e- Ao art. 220 
propoz a Faculdad0 do Minas o seguinte snll
stitutivo com parecer favoravel do relator : 

« Art. 220. A' vista de.-;ses documentos, 
exhibidos pelos conti•ahente.4 , ou por seu~ 
procuradores ou reprerentantfü legaes, o 
oflicial redigirá. o edital de casamento, que 
será por elle affl.xado e conservado por espaço 
de 15 dias em lagar ostensivo do edificio 
onde se celebrarem o., casamentos e publi
cado pelà imprensa onde a houver. - Facul
dade de Direito de Minas. » 

E' approvado, contra o voto do Sr. Tei• 
xeira de Sá, ficando prejudicado o artigo do 
projocto. . 

E' approvado o a1•t. 221 do projecto, com 
a emenda do Sr. M. F. Correia, sub.,tituinclo 
as palavras-dousmezes seguintes-por e::1tas 
-Ires me~es seguintes, ficando prqjmlicado o 
:rn bstitutivo da Faculdade do Dit•eito de 
Minas. 

E' approvado o art. 2'22 do projoc \o, sem 
omcmdas. 

E' approva'.lo o al't. 22~ do projecto, com 
a emenda da Faculdade do Dil'eito de Minas 
substituindo a palavra-Municipio-por esta 
outra-Estado. 

São approvados os arts. 224 e 2~ do pro
jecto, sem emendas. 

E' 11,pprovado o art. 2.2G do projecto, 
salvo as emendas. E' rejeitada a emenda do 
Sr. Andl'ade Figueira,refundindo em um só os 
numeras 3 e 5 do mesmo art . 2.26. · 

O Sr. Presidente- O Sr. relator 
apl'esentou ao n. ô do art. 226 a seguinte 
emenda substitutiva: 

« N. 6. As pes.qoas ligadas por outro ca
samento ainda mio ci-oilmenle dissol'Oido.
Ani'.zio de Abreu, ro!tLtor . » 

O Sr. Sá Peixoto diz que acei
tará a emenda supprimindo-sc n. pala.Vl'a
civilmente-por julgai-a inutil. 

que opinam pelo re.;tabelo~imeoto elo a1·tigo o Sr. Anizio de Ahr~u--Sr. Pre-
do pro,iocto primitivo. sidento, foram apresentadas duas emendas 
· Posto a voto::! o ar.t'. 21!), salvo a emenda, sobro este ai·tigo: un)a do Sr. 'f(lixeirade Sá 
é approvado, . o outra do 81•. Adolpho Gordo e eu procurei, 
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tanto quanto possivel,conciliar o pensamento 
contido em ambas, salvando os escrupulos do 
Sr. Teixeira de Sá, que achava necessaria a 
palavra-civilmente-para bem determinar 
o caracter da dissolução do casamento, dado 
o confllcto existente entre casamento civil e 
religioso e o pensamento do Sr. Adolpho 
Gordo, que mantinha a integridade do dis
positivo da lei do casamento civil. 

Foi e.9te o meu iutuito; não tenho, porém, 
duvida em retirar a palavra-civilmente. 
Fil-o por excesso de zelo em bem interpretar 
e conciliar o pensamento dos membros da 
Commissão. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Voto contrai 
porque parece-me que indica o divorcio, a 
respeito do qual já nos pronunciámos. 

O Sr. Sá. Peixoto-Ficando a pa
lavra-civilmente-é a. UI1ica interpretação 
que se pôde dar, aliás contra o vencido na 
Commissã:o, porque, si a _ Constituição só re
conhece o casamento civil, só a autoridade 
civil é competente para declarai-o nullo ou 
annullado. 

Proponho preferencia na votação para a 
emenda do Sr. Adolpho Gordo. 

VozES-'E' preferível o projecto. 

O Sr. Luiz Domingues- Peço 
preferencia para o projecto. 

O Sr. Presidente - Si ningnem 
reclama, dou por approvada a preferencia 
pelo projecto, ficando prejudicada a prefe
rencia pedida pelo Sr. Sá Peixoto, em rela
ção á emenda do Sr. Adolpho Gordo. 

O Sr. Anizio de A.breu- Já. 
declarei quaes os motivos que me levaram a 
redigir a emenda da fórma por que está 
feita. ' 

Declaro a.gora que a lei do casamento 
civil dispunha. textualmente o que quer o 
Sr. Adolpho Gordo que seja mantido como 
disposição do projccto. Ignoro o_ motivo por 
que os revisores do peojecto pl'imitivo muti
laram o texto da lui do casamento civil, que 
dizia clara e explicitamente a cousa comó 
qlla devia ser dita o de fórma a evitar du
vidas e controversias. 

O Sr. Sá Peixoto- Ha. uma. razão 
para. conservar as palav1•as « ainda não dis
solvido »; é que ha casamentos nullos e ca
samentos annullaveis e, quando o decreto de 
ereto de 24 de janeiro de 1890 diz: casa
mento ainda não dissolvido, quer dizer que, 
emquanto essa nullidade ou annullação não 
for decretada em jmzo, não podem · as pea-. 
soas assim ligadas passar a outras nupcias. 

o SR. ANIZIO DE ABREU- De pleno ac-
cordo. 

o SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte. 
O Sa. SA' PErxOTo- Comprehende bem a 

Commissão o alcance dessa prohibição. N"ao 
é uma redundancia, como pareceu ao illus
tre Deputado pelo Maranhão, que me hon
rou com o seu aparte. Vou explicar melhor 
o meu pensamento, porque S. Ex. não me 
comprehendeu. Disse eu que ha ca,.oa.mentos 
nullos. 

Em relação a estes, poder-se-hia dizer que, 
desde que o casamento era nullo, elle não 
existia, conforme foi observado pelo nosso 
collega o Sr. Luiz Domingues. Para cortar 
essa duvida, a emenda, que restabelece ne.'.!sa 
parte a vigente lei do casamento civil, 
dec1ara .que as pessoas ligadas por outro 
casamento, embora nullo, não podem co:p.
trah.r segundo ca;amento sem que essa nul
lidade haja sido dec1•etada pelo .poder com
petente. Dahi vem o dizer o projecto-casa-
mento ainda não dissolvido. . 

b SR. COELHO RODRIGUES-E foi a. razão 
da l~i. 

o SR. SA' PEIXOTO - A Commissão acaba 
de ouvir a declaração do illustrado mestre, 
autor do citado decreto de 24 de janeiro, .. 

o SR, COELHO RoDRlGUES-Fallo como tes
temunha. informante. 

o SR, SA' PEIXOTO- ••. que confirma a in-:: 
terpretação que dei, e mostra a necessidade 
de serem cqnservadas as palavras em ques
tão. 

o SR. COELHO RODRIGUES-Desde que foi . 
decla1·ada. a nullidade, o casamento não exis
tia perante a lei. 

o SR. SA' PEIXOTO-Tal foi o motivo tam
bem por que requeri preferencia para a 
emenda do Sr. Adolpho Gordo, que é a 
mesma do Sr. relator, til-ada a palavra.
civilmente. 

O pretexto de que nós não conhecemos ou
tro casamento que não seja o civil niio pôde 
prevalecer no animo de nós, legisladores, 
desde que sabemos que outro existe. Não 
nos podemos a.lheiar do meio social em que 
vivemos o fingir que ignoramos o que existe 
e se passa aos nossos olhos. Vivem a temer 
que se fa.lle em casamento civil quando a. 
Con::ltituição só falia om casamento civil, só 
de casamento civil se cogita. 

· O Sr. Presidente-Si a Commissão 
quer votar a emenda do Sr. Adolpho Gordo, 
o meio é recusar a preferencia requerida. 
pelo Sr. Luiz Domingues . . 

O SR. Lmz DOMINGUES-Desisto do meu 
requerimento de prefel:-encia, na votação, 
pa1•a o pi•ojecto. 



CàDIGO CJVIL_BRAZILEIRO 95 

,O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Faço meu 
este requerimento. 

E' approva'la a preferoncia requerida pelo 
pelo Sr. Oliveira Figueiredo para o n. 6 
do projecto e approvado em sJguida o 
mesmo n. 6, prejudicada a emenda do re
lator, contra os votos dos Srs. Sá Peixoto, 
Arthur Lemos, Teh:eil•a de Sá. e Araujo 
Góos. 

O Sr. Presidente - Vamos votar 
O n. 7. do artigo 226, com emenda suppressi
va· proposta pelo Sr. Adolpho Gordo e accei
ta pelo relator. 

O ~r. Alf'redo Pinto (pela oi·clem) 
requer preferencia para a ememla sub3t_itu
tiva do Sr. Lima Drummoncl ao n. 7 em 
questão. 

E' concedida a prefernncia e om seguida 
approvado, contra os votos dos Srs Anizio 
de Abreu e Sá Peixoto, o seguinte substitu
tivo do n , 7 do art. 226· 

« N. 7. O conjuge adultero com o seu co
réà condemnado como tal, como dispõe o 
projecto Clovis Bevilaqua, art. 218 § 7° e .o 
art. 7° § 3° do decreto n. 181, de 24 · de ja
neiro de 1891. - L. Di-urnmoncl.» 

teúda e manteúda, sob o mesmo tecto du
rante um anuo, emquanto não a dotar e re
conhecer os filhos que della tiver. 

Esta emenda não se acha nem entre as re
jeitadas, nem entre as acceitas pelo Sr. re
lator. 

O SR. ANrzro DE ABREU - Está entre as 
avulsas. 

O Sr. Anizio de Abreu (pela 
ordem) - Sr. Presidente, a estranheza do 
Sr. conselheiro Coelho Rodrigues é justi- · 
ficada. 

De facto, não contemplei, no lagar em que 
s. Ex. esperava encontrar a sua emenda, to
mando-a em consideração. 

Não a contemplei ahi, porque a rejeito, 
bem como as outra.s propostas por S. Ex. 

As suas tres emendas constituem um orga
nismo especial, que altera profundamente o 
projecto nesta parte. 

Deataquei-as, como destaquei algumas ou
tras nas mesmas condições, para serem vo
tadas depois das emendas que alteram ou 
modificam artigos certos, precisos, do pro
jecto . .Será ma teria. a considerar depois. 

o SR. COELIIO RODRIGUES - Nada tenho a 
dizer. Pensei que tinha escapf>:,dO e tinha 

O Sr. P1.~esiden.te observa que lhe apenas lembrado. 
escapou, na votação, a seguinte emenda da E' posto a votos O n. 12, ainda do art. 226, 
Faculdade de Direito de Minas ao art. 226, com a emenda suppressiva elo sr. Andrade 
n. 5: -« Accrescente-se como n. 5 cleste ar-
tigo : Os tios e 80brinhos por parentesco con- Figueira. 
sanguíneo legitimo ou illegitimo.- Faculda- o Sr. Presidente declara que, não 
de de Direito de Minas.» sendo a emenda reunido maioria absoluta de 

E' rejeitada esta emenda. votos pró ou contra, fica adiada para ama-
São approvadas as seguintes emendas do nhã a votação, devendo a mesma emenda 

relator aos ns. 9 e 10 do art. 226, que trata ter approvada ou rejeitada com qualquer 
dos que não pódem contrahir matrimonio: , numero. 

« Substitua-se pelo seguinte, fazendo-se na . E' posto a votos o n. 13, c?m emendas do 
eontinuação dos numerosa competente mo- · relator e da Faculdade de Mmas. 
dificação : o ~. Arthur Lemos (pela 01·-

N. 9. - As pessoas que, por qualquer mo- dern)-Sr. Presidente, me parece que. o 
tivo, se acharem coactas, ou não forem ca- substitutivo não e::ita.belece tambem o prazo 
pazes de dar o seu consentimento, ou não de dez mezes para a mulher viuva, o que 
puderem ma.nifestal-o de modo .inequívoco. deve ser uma omissão. 

N. lO. O raptor com a raptada. emqua.nto Não se comp1•ehende a viuva no que está 
esta não estiver em logar seguro e fóra do escripto, mas sómonte a mulher separada. 
poder delle. -Anizio de Abreu, relator.» Parece que ha equivoco, porque então a 

Fica p1•ejndicada a emenda do Sr. Andrade viuva ficaria eternamente impossibilitada de 
Figueira, suppressiva do n. 10 do art. 226. casar, 

Fica adiada, por não te1• havido maioria 
absoluta, a votação do n. 11 do arL 226 uo 
projecto e do substitutivo do relator. 

O Sr. Coelho Rodrigues (pelei 
ordem)-:Sr. Presidente, ou tinh·t proposto, 
entre os ns. 11 . e 12, uma emenda, dando 
como impedido para casar o que tivesse de
florado ou raptado uma mulher, de qualquer 
idade, ou que tives3e coi;i.vivirlo com ella, 

O Sr. A.nizio de Abreu (pela 
o,·dem)-0 relator aproveitou, em parte, o 
pensamento contido em emenda da Faculdade 
de Minas e apenas modificou a idéa consa
grada no § 2°, quando a mulher ficar evi
dentemente gravida, porque pareceu-lhe 
mais compatível com os nossos costumes e 
com :J. moral redigir a emenda como fez, só 
permitti.ndo o ·casamento depois de esgotados 
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os 10 mezes de que cogitava o projecto e caso 
de im_potencia, como. admitte o codigo ita
liano, _p;irfilhar pelo parecr.r da alludida 
faculdade. 

O Sr . Luiz DoIDing u es (pela 
ordem)-Sr .Presidente, o n. 13 proposto pelo 
Sr. Anizio de Abreu não differo do n. 13 do 
projecto sinão em sua parte final ; em tudo 
mais contém a me::;ma disposição do pro
jecto ... 

o SR. ARTIIUR LEMOS-Perdão . 
o SR. LUIZ DOMINGUES ... - com a di.tre·· 

rença, que se faz notar, da suppres,,ão da 
expressão viuve.:;, que sei•ú. corrigida em 
tempo · 

Eu votarei contra e,ita ultima parte, por .. 
que conheço casos de casamentos annnl
lados por impotencia e sulJstituidos 1i01• ou .. 
tro com prole, verificada ass:m a impotencia 
relativa. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Creio que 
V. Ex. se refere ao mesmo facto que cu 
conheço. 

O SR. Lurz DoMINGUEs-E' verdade~V .Ex. 
conhece e sabe que é um caso cm que não 
se pócle suspeitar da maior honestidade. 

Ü SR. COELHO RODRIGUES-E' vc1•dado, e a 
mulher foi sujeita a exame tre., veze1, eJ
tando perfeitamente intacta. 

Posto a votos, é approvado o n. 13 do 
art. 226 do Projecto, contra o voto do S1•. 
Teixeira. de Sá e depois de rejeitado o sub
stitutivo do relator ao mesmo n . 13. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Andrade Fi
gueira, suppressiva do n. 14 do art. 226 do 
Projecf,o, contra os votos dos Srs. Seabra e 
Teixeira de Sú.. 

E' app1·ovàdo o n. 15 do mesmo artigo, 
depois de rejeitada mrn\ emenda do Sr. An
tlmdo Figueira, supprimindo esse numerv e 
as refe1·encias a. elle rcfativM, existentes n::> 
Projecto. 

E' approvada isem emendas o art. 227 do 
Projecto. 

E' approvada a wguinte emenda da Fa
cultlade Livre de Dire'.to de Minas, substitu
tiva do art. 228 do Projecto: 

«A filiação natural paterna poderá p1·0-
var-sc riao só poi· confissão espontanea. como 
por qualcttrnr dos meios estabelecidos no 
art. 442, - Faculclar.le de Dfreito de Minas.» 

E approvado o art. 2 29, snm emendas . • 
E' approvado o a.ri. ~30 com cmen.la da 

Faculdade de Direito de Minas, accrescen
tando, depois das palavras - .cl :.ve;·gencias 
ent1·e eUes-estas outras: salvo no caso de 
sepai·açilo de co111os, em. que pi·evalecerc! a 
vontade do oonjuge a yite111 couber a posse elos 
fi!ltos. 

O Sr . Pres ide nte-A este mesmo 
art. 230 ·apl'esentou o Sr. conselheil'o Ari.
drade Figueira o seguinte additivo: 

«Paragrapho unico. O consentimento ma
to1•no não dispensarêí a licença tlo juiz para o 
casamento do menor que não tem pa,e. - An· 
drade Figueira.» 

Posto a votos, é rejeitado o additivo. 

O Sr . Presidente-O Sr. conse
lheiro Andrade Figueira propõe emenda SUB· 
pre8siva dos n.rt,s. 231 e 232 do projecto.. . 

O Sr. Coelho R.odrig u e s l.. 
Chamo a attenção da. Commissão para esta 
disjunctiva ou, antes d:i. palavra transmis
sivet, como est,t na lei do casamento civil, 
mas que foi um dos erros typog1•aphicos 
que cscap:i.ram. Deve sor molestia grave, 
incurav.:1 e transrnüsivel, e não molestia 
grave e incuravel ou transmissível, por9.u~. 
si é só transmissível, basta um defluxo para 
impedir o casamento. 

O Sr. A niz io de Abreu-A ob
serva.r;ão que acaba de ser feita _pelo Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues está prevista e provi
denciada no P1•ojecto, nos artigos poste1•iores 
em que se trata especialmente do assumpto. 
Lá vem escripto- molesUa grave e inouravel, 
justa.mente para ovitar esse equivoco a quo 
S. Ex. se referiu. :-

E no parecer em que relatei essa parte 
do Projecto justiftqueí longamenfo a razão 
de ser desta minha 01)inião e desta modiíl. 
cação , que, aliás, foi pedida por mais de um 
dos sulJscriptores de emendas ao Codigo. · 

O Sr. Luiz Doming u e s-Para. 
um esclarecimento, em vista do disposto no ' 
art. 231, pergunto si, não a.presentado o ' 
attestacl.o e feita a recusa, esse direito ohsta 
u.o suppr iment::> do consentimento. ' 

o SR. - COELHO RODRIGUES-Na lei do casa
mento civil n~o póde . 

o SR. LUIZ DOllUNGUES- Parece que não é 
nccesilaria essa autorização expl'essa no Pro~ 
jecto . 

O Sr. Anizio de Abre u-Sr. Pre., 
sidente, por mais extravagante que possa ser 
o pensamento contido neste artigo, cuja· 
eliminaçã,o -pede o St·. conselheiro Andrade. 
Figue ra, tal não se dú.. Elle está consagrado' 
na lei do casamento civil, muitas legislações · 
allmittem disposições éc1uirnlentes e é uma 
providencia s:i.lutar. . 

O SR. PRESIDENTE-Não está em discussão 
o artigo. 

O Sa. ANrzro DE ABREU-Estou expU~ 
cando a razão do so t· •.. 
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O SR. PRESIDENTE-Mas não está Pm dis- Rediai esta emenda, quando tinha resol• 
cussão. vido tomar em consideração, no corpo do 

o SR.. ANTZIO DE ABREU-Então não direi Projecta, a disposição nova de que ella ~ 
complementar. Desde, porém, que asaen~e1 

mais nada sobre o assumpto. não só rejeital' a emenda. do Sr. consalhell'o 
E' approvada a emenda suppressiva dos Coelho Rodrigues, como tratar della em 

art1. 231 e. 232, apresentada pelo Sr. An- separado, a emenda perde, de facto, a razão 
drade Figueira. . 11 d 

O art. 233 .é approvado sem emendas. de e3tar aqui co oca a. 
O art. 234 é approvado com emenda. da o sr. Presidente-Esta emenda do 

Faculdade de Direito de Minas, accrescen- sr. relator não foi votada, e, como é com
ta.ndo a3 ·palavras «Com recurso para Tribu- plomentar, deixo-a para quando for vota.da 
nal Superiorr<1., . a emenda do Sr. Coelho Rodr igues. 

E' approvado o art. 235 do Projecto, saho São approvados O art. 236 e a emenda. da 
a'> emenda:. E' approvada, conti•a o voto do Faculdade de Minas, suppressiva do para-
Sr.Sá Peixoto, a emenda do Sr. Andrade Fi- grapho unico do mesmo artigo. . 
gueira, incluindo o agen.te do Ministm·io E' approvada a emenda da FaculdlJ:de de 
Publico · como pessoa competente para oppor Minas, adoptada pelo relat?r, synthet1za.ndo 
impedimento ao casamento, como para propor em um só artigo as mate1•1as dos arts. 237 
a sita annuUação. · e 238. 

O Sr. Presidente-Peço ao nobre 
relator uma. explicação quanto á sua emenda. 
constante (lo impresso. 

Diz S. Ex. : « Modificando o disposto na. 
emenda Coelho Rodrigues, diga-se em nu
mero distincto :- O impedimento do n. 12 
do a.rt. 226 só poderá ser opposto, além do 
Mini,;terio Publico, pelos proprios interesa
do3, etc». 

Nós estamos tratando presentemente do 
a.rt, 235. 

o Sr. Presidente declara que, es
tando presente ma.is um IJ?,embro da Co~
mis;ão, que não tomou parte nas votaçoes 
anteriores, vae pôr de novo a votos as 
emendas que não obtiveram maioria abso
luta para approvação ou reje!~o. 

Posta de novo a votos, é reJeitada a. se
guinte emenda do relator ao n. 11 do 
art . 226: . 

«N . 11-As mulhera.;; menores de 15 annos 
e os homens menores de 18. - Anfaio de 
Abreu, relator.» J • 

o Sr. Coelho Rodrigues (pela Posta a votos a emenda do Sr. Andrade 
ordem)-S1•. Presidente, esta emenda tem a Figueira a.o n. 12 do mesmo artigo, o Sr. 
sua sorte ligada á outra que foi destaca.da ; Presidente declara que a_ votação v.ae :ficar 
porque, note V. Ex., o § 11 é o que está lá novamente adiada, por nao haver amda. re
e o 12 era este: «O homem que houver deflo- unido maioria absoluta . de votos. Antes de 
rado ou raptado uma mulher, de qualquer adial-a, porém, propõe á Commissão a soln
idade, ou tiver· convivido com ella teúda e ção de um assumpto que, parece-lhe, deve 
manteúda, sob o me::imo tecto, durante um ser resolvido já. . 
anno, omquanto a não dotar e reconhecer os Segundo a proposta do Sr:.. Dr. S~ Pe1xo~o, 
filhos que della. tiver». toda. vez que uina emenda nao obtiver ma10-

Ora, um dos casos do impedimento que eu ria em uma sessão, na. seguinte será votada 
lembrava, para intercallar entre o § 11 e o com qualquer numero, uma vez que esse 
§ 12 em correspondencia com esta emenda, numero seja o legal. Ora, no presente caso 
era est9: «Accrescente-~e depois do art. 235: não houve maioria. Compareceu, porém, o 
« O impedimento do§ 12 do citado art. 22ê sr. Benedicto de Souza e procedeu-se á se~ 
só poderá ser opposto pelas mulheres nelle gunda votação ; pergunto si ess~ segunda 
comprehendidas, ou, si forem menores, por votação a. que a.Ilude o Sr. Sá Peixoto, será 
seus curadores, ascendentes, irmãos ou tios, a que s; procede no dia seguinte ~:m põde 
sob cuja protecção est.ejam vivendo». ser a que teve logar no mesmo dia. e na 

Ora, a sorte desta emenda. está ligada á mesma sessão. 
daquella outra .que foi destacada. ALGUNS sRS. DEPUTA.Dos _ Na mesma 

O Sr. Anlzio de Abreu (pela sessão. 
ordem)-Tem toda a. razão a. observação do o SR. LUIZ DOMINGUES-Já houve uma se-
Sr. conselheiro Coelho Rodrigues. gunda votação com modificação do pessoal. 

Esta emenda, de facto, é complementar da. . 0 SR. SA.' PEIXOTO-E' na sessão seguinte. 
que s. Ex. apresentou e á que em começo S h 
me referi, declarando que a tinha. collo- O SR. FREDERICO BORGES - _ uppon a 
cado entre as avulsas, porque -prejudicava. V. Ex. que amanhã abre-se a. sessao com 11 
o conjuncto do Projecto. membros; procede-se á votação que altera. a. 

~TI fi 
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de hoje e vae prevalecer a emenda com o 
numero meno1· de votos. (Ha outi·os apartes.) 

acções civis e criminaes contra o impodiente 
que agir de má fé .-Anizio de Abreu, rela
lator.» 

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem) 
Sr. Presidenta, a solução que vou propor é 
exclusiva para este cãso presente. 

E' approvado o substitutivo do relator á 
segunda parte do art. 239 e ao art. 240,sendo 
antes approvada a primeira. parte do citado 
art. 239 até a palavra- representante. U.M SR. DEPUTADO-Não é possível. 

o SR. SA' PEIXOTO-E', e vou d:zer porque. 
Esta emenrla obteve 10 votos por 8, e, a 
não ser a hypothese de que amanhã esteja 
presente a unanimidade da Commissão, ou 
que alguns dos dignos membro3 altere o seu 
modo de pensar, o resultado não pôde ser 
diverso do que acabamos de colher. 

As demais emendas ficam prejudicadas. 

O Sr. Presidente-O relator apre
sentou o seguinte substitutivo aos arts. 241 
a 247 e 249: 

« Substituam-se · os arts. 241 a· 247 e 249 
p:ilos seguintes'. 

Attendendo á circumstancia especial em 
que nos achamos e ao espirita da minha 
proposta, que foi apurar tanto quanto pos
sível o pensamento da maioria, parece-me 
que V. Ex. pôde resolver desde logo com a 
votação havida, attendendo ao numero de 
votos alcançados nessa votação. 

Art. 241. O casamento será celebrado 
no dia, hora e logar designados previa
mente pela autoriJ.ade que tiver de presidir 
o acto, mediante requisição dos contrahen
tes quE' se mostrarem habilitados na forma 
da lei e com a certidão do art. 221 deste 
Cod.igo. 

A não haver mudança de voto, o resultado 
não pôde ser outro. (Apartes.) 

O resultado pratico e Q meu pensamento 
quando propuz essa solução, foi evitar as 
hypotheses incoercíveis que se pudessem 
dar. 

Art. 242. A celebração se fará na casa 
das audiencias, com tofa a publicidade, a 
portas abertas, em presença, pelo menos, de 
duas testemunhas, que poderão ser parentes 
dos contrahentes, ou em outro edificio pu
blico ou particular, em caso de força maior, 
ou por concessão do juiz, a aprazimento das Deante da pratica, temos um caso em que 

não ha meio de ser alterada a votação, sem 
a unanimidade da Commissão, unanimidade 
que não se cons(lguirá por estar ausente um 
dos membros da Commissão, o illustre re
presentante do Rio Grande do Norte o Sr. 
Tavares de Lyra, que seguiu para o seu Es
tado natal. 

Quando amanhã estiverem 20 membros, 
o resultado será este que acabamos deve
rificar ou, quando muito, o empate. 

Attendendo a este caso especial, V. Ex. 
pôde, desde logo, annunciar o resultado da 
vqtação. 

O Sr. Presidente -· Eu nada re
solvo sinão de accordo · com a Commissão; 
ella é que vae resolver o assumpto. Os que 
entendem que devemos considerar a emend:a 
como approvada ou rejeitada pela maioria 
dos presente.3, dirão sim. 

A Commissão approva a proposta do Sr. 
Sá Peixoto, pelo que ficou rejeitada a 
emenda do S1•. Andrade Figueira, suppres
siva do n. 12 do art. 226, po1• 10 votos 
contra 8. 

partes: 
1,0 quando o casamento for feito em casa 

particular, esta conservará as portas abertas 
durante o acto, e as testemunhas :serão 
quatro, si um ou ambos os contrahentes não 
souberem escrever. 

2, º neste caso, salvo molestia grave; a 
celebração terá lagar na casa das audien- . 
cias. 

Àrt. 243. Presentes os cont:uahentes, por 
si ou por procurador especial, as testemu
nhas e officia.l. de registro, o presidente do 
acto lerá o. art. 726 do Codigo, e ouvida de 
ambos a affirmação de que persistem na in~ 
tenção de realizar o casamento e que o fazem 
por livre e espontanea. vontade, o declarará. 
celebrado, nestes termos : 

« De accordo com a vontade que ambos 
acabaes de affirmar perante mim, de vos 
tomardes por marido e mulher, em nome 
da lei eu vos declaro unidos pelo casa-
mento.» · 

Art. 244. O casamento será inscripto no 
registro immediatamente após a celebração. 

A inscripção será assignada pelo presidente 
do acto, os esposos, as testemunhas e o otli
cial do registro, e deverá.conter: · 

O Sr. Presidente - Continúa a 
votação dos arts. 239 em deante. Ao art. 239, 
2a.· parte, . apresentou o relator o seguinte 
substitutivo, reunindo-o ao art. 240: 

«Art. 239 (2ª parte) e 240. Reduzam-se a 
um só artigo e redija-se assim : 

«Fica, salvo aos nubentes promover a prova· 
co~traria ao impedimeIJ.to opposto e as · 

1°, os nomes, :r,ronomcs, datas de nascimen
to, profissão, domicilio e resaencia actual 
dos esposos; · 

3°, os nome.,, pronomes data de nasci
mento ou morte, quando esta ·houver oo-
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-corrido, domicilio e 
paes; 

residencia actual dos fazer pessoalmente por denegação de licen ~ 

3°, os nomes e pronome3 do conjuncto pre
·Cedente e a data da dissolução do casamento 
.anterior: 

4°, a data da publicação e da celebração 
-do casamento; . 

5°, as p::iças apresentadas ao officinJ de ra
gistro; 

6°, os nome,, pronome3, profissão, domi
-cilio e residencia actual da; testemunhas; 

· 7°, o regímen do ca:oamento com declara
ção da data o do cartorio em cujas notai foi 
passada ·a oscriptura ante-nupcial, quândo o 
regimen não fur o commum, ou o legal esta
b:)lecido no tit. III deste livro p;i,ra certos 
-<)Onjuges. 

Paragrapho unico. Neste termo, as datas 
o declarações exigidas no al'tigo antecedente 
serão escriptas por extenso. - Anizio de 
.Abreu, relato~.» 

E' approvado o-art. 249 do Projecto, :fican
·do peojudicados os artigos de n:s. 241 a 247 
e 249 doProjecto e as outras emendas a elles 
:relativas. O art. 250 do Projecto é appro
-vado sem emendas. 

E' approvada a emenda do Sr. Andrade 
Figueira supprimindo o art. 251 dn Projecto. 

Os arts. 252 e 253 são approvados sem 
-emendas. 

O art. 254 ê approvado com a seguinte 
-emenda do Sr. Alfredo Pinto: 

«Art. 254. Substituam-SJ as palavras : 
-« ou fot· ob1·igailo a aitsentai--se em serviço pu
blico e notorio» pelas :·.eguinte:,:«ou quando 
.occorrer motivo urgente-quo, mediante re
querimento das partes, justifique a immc

·dlata c0lebração do casamento. - Alfredo 
Pinto.» · · 

O art. 255 é approvado com 1 a seguinte 
emenda: 

«Accrescontem-se depois das palavras -
«alguns de seus substitutos»-estas:-e verifi.
eada a hypothese do art. 257, n. 3. - Fa-
culdade de Direito de Minas.» 
· O art. 256 é appr0va1lo com a seguinte 
emenda: 

«Art. · 256. Em vez de «quarenta e oito ho
ras» diga-se: «ciuco dias.-»-Anizio de Abreit, 
relator.» · 

ça, a juizo da autoridade competente.
Anizio de Abreu, relator.» 

O Sr. Alf'.redo Pinto - Quero 
apenas justificar a 1•azão da emenda que 
apresentei ao art. 25'1. 

Apresentei e3ta emenda porque no Estado 
que represento já se levantou uma questão 
muito importante a que a emenda diz re
speito. 

Exercendo o cargo de chefe de policia, no 
Estado de Minas, um condemnado pediu-me 
licença para casar. Declarei-me incompe
tente para isto, umn. vez que nem a Consti
tuição, nem a lei do casamento civil davam 
competencia á autoridade policial para per
mittil• ou não o casamento de reclusos. 

O condemnado recorreu a.o juiz de paz e 
casou-se. 

Depois, o meu successor, deante de um 
caso identico, negou licença a outro con
demnado, allegando que a sua condição ve
dava a pratica de tal acto juridico. 

A Constituição, no caso de condemnação, 
suspende apenas os direitos politicos; os 
civis são integralmente mantidos. _ 

Sendo o casamento civil um contracto, o 
condemnadopóde effectual-o,maxime quando 
tenha por :fim o reconhecimento dos :filhos. 

Neste sentido, de.mjando provocar a opi
nião da illu3tre Commi:osão, apresentei a 
emenda, estabelecendo o seguinte impedi
mento: 

«Art. 226. Accrescenfo-se: os reclusos em 
conseque111,cict de pronuncia ou de condemna
!!áo, salvo os casos eni que o casamento fizer 
cessar a imposiçcio de pena oit _autorizar a 
legitimação de filhos, anteriormente havidos. 

O illustrado relator convencido da. dou
trina que ou havia sustontado então, fü•. 
mou-a de modo inilludivel: 

«O preso ou condemnado pôde_ cas,;w, por 
procuraçifo,quando não o puder fazer pessoal
mente por denegaçcio de licença, a j'l!,fzo da 
aiitoridade competente.» 

Logo, S.Ex:. deu ao condemnado o direito 
de se casar. 
· E' isto o que ('U desejava. Acceito, ror 

conseguinte, com pr,,zor, a emendn. do nobre 
relator. (.11Iuito bem.) 

O art. 257 e seus ·numm·os sã.o app1•ova- o Sr_. Anizio de Abreu(pela or-
dos,_salvas as emendas. E' rejeitada, contra dem)-Sr. P1·esidonte, não dei direito algum 
o voto do do Sr - Seabra, a emenda dq Sr· aos reclusos, quanto ao cMamento, 
Andrade Figueira, suppressiva do n. 3; é o decreto que regula o estabelecJ o casa-' 
approvado o substitutivo do relator ao n. 4; mento civil nos arts. 44 e 45, o dava, e a legis-

- ,e é ~pprovado o seguinte additivo, tambem lação antiga tambem, comoseevidencia,entre 
do relator: · outros, da con3ulta do Conselho ele Estado 

«Art. O preso ou condemnado pôde de 1865 e da consolidação de Carlos de Ca.rva-
-casar por procuração, quando não o puder lho, art. 1.421. 
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O que fiz foi, rojeitando a, emenda do meu E' rejeitada a emenda·do Sr. AnJ.rade Fi-
honrado amigo, manter o direito exi8tente, gueirn. ao art. 278, fica,ndo approvado este-
que o Projecto tinha omittido. artigo. · 

Dovo ainda accrcscentar, para evitar du- São approvado3 o substitutivo do relator 
vidas possíveis, dada a redacção da emenda, ao art. 279 e o seguinte additivo ao mesmo 
uma con3ideração. artigo: 

A emenda diz: «O_preso ou o condemnado « O casamento nullo ou annullavel, quando 
pôde casa.r por procuração, quando 0_ não contrahido de boa fé por alnbos os conjugues, 
puder fazer pessoalmente, por den.egaçao de produz todos os effeitos civis de.Jde a data da 

· licença, 'a juízo da autoridade competente.» sua celebração, em relação tanto a elles . 
. A expres,Jiio « a juizo da autoridade com- como aos filhos. 

petente» refere-sesi.mplesment:i á denegação Paragrapho unico. Si, p'lrém, um só dos 
dà licença par., o comparecimento pessoal conjuges estava de boa fé ao tempo da ce· 
e nunca para, o acto do casamento, porque lebração do casamento, os effeitos civis deste· 
este se realiza independente de concessão da só a elle e aos filhos aproveitarão.- Anüio 
autorí.la:1.e. cfo Ab1·eu, relator. 

E' um direito conferido pela lei. o art. 280 6 approvado sem cmenfas. 
São app'ovados, sem ei110ndas, os arts.258, . O arL 281 é prejudicado pela approvação-

259, 260, 261, 262, 263,264 e265 do Pro- do substitutivo do relator, substituída no 
jecto. n. 1 do substitutivo a pafavra injuriado por· 

E' approvado o art. 266, depois do rejei- enganado,afim de corrigir erro de impressão, 
tada, contra os votos dos Srs. Seabra e Tei- e prejudicada a emenda da Faculdade de 
xeira de Sá, a emenda do Sr. M.F. Correia, Direito de Minas. 
supprimindo do artigo as palavras-ou di- O art. 282 e apprcvado sem l'mendas. 
plomatico - e as outras - ou legação. São approvados os seguintes substitutivo 

São approvados, sem emendas, os artigos e additivo do relator ao art. 283, prejudi-
267, 268, 269, 270 e 271 do Projecto. cados os artigos do Projecto e as demais 

E' approvado o mbstitutivo do relator emendas : 
aos arts. 272 e 273, sem emendas. « Art. 283. Redija-se assim : A nullidado. 

E' approvada a emenda do Sl'. Andrade do casamento dissolvido pela morte não 
Figueira, suppressiva das palavl'as - oit por será intentada de officio pelo Ministerio 
seus herdeiros, etc. até o fim-no art. 274, Publico. 
contra os votos dos Srs. Sá Peixo;o, Arthur Os intereJsados poderão, porém, fazel-o 
Lemos, Anizio de Abreu, Frederico BJrges, valer em bom dos seus direitos. » 
Camillo de Hollanda, Oliveira FiguJiredo o Accrescente-rn depois do artigo os se-
Rivadavia Correia. guintes: 

« Art. , A nullidade do casamento con- . E' ·approvado o art. 275, com a emenda 
do Sr. Andrade Figueira eliminando aspa- kahido pelo conjugo de um ausente só por
hvr:a.s-antes de annullado. este, ou em seu nome, por procurador·ar

mado de poderes especiaes e munido da 
E' approvado o art. 276, sem cmen ~as. prova da sua existencia, poderá ser intentada. 
E' approvado o art. 277, ficando pl'ejudi- Art. O c;onjuge pôde, emqualquer tem-

cada a emenda. do Sr. Andrade Figueira. E' po, impugnar o casamento de outro. Si os. 
approvada a emenda additiva do relato1•, novosesposos oppõem a excepç.ão de nulli
accrescentando o seguinte pal'agrapho ao dade do primeiro casamento, a nullictade 
art. 277 do Projecto: deve ser preliminarmente decidida.-Anizfo 

d de Abreu, relator.» 
« Paragrapho unico . .A annullação oca- E' approvado o art. 284, com emenda do . 

samento da menor não poderá, porém, ser 
pedida quando do me,mo houver resultado Sr. Andrade Figueira, mandando dizer em 
gravidez.-Anizio de Abreu, relator.» vez de - acçãJ summaria- o seguinte : -

acção ordinaria . na qual será nomeado cura.
E' approvado este outro additivo ao dor qiie O defenda. 

art. 277, menos quanto á questã'.> da idade, Fica prejudicada a emenda da Faculdade 
que fica de 14 e não de 15 annos: do Dire'.to de Minas a este art. 284. 

« A n:íentn; -' â~ ··I-5 ·'annos ou o menor de E' approvado o sub.3titut:vo do relator ao 
16 annos · s.6 · poderão casar-se para evitar a1·t. · 285, ficando prejudicadoa o artigo do 
a impo('liç-'i0 ou cumprimento depena. crimi- Projecto e a emenda da Faculdade de Minas. 
nal, e, em t!les casos, o juiz poderá orde::iar · O art. 286 é approvado sem emendas. 
a separa.cão de co'rpo3, até que os nubentes E' approvado o substitutivo do relator ao 
attinjaÍn a ,idade Iegal.-l<'aculdade de Di- art. 287, prejudicados o artigo do Projecto e 
reito de Minas.» a emend::t da Faculdade de Direito de Minas. 
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O Sr. Presidente- Aos arts. 288 
e 289 apresentou o Sr. cons3lhe.il•o Andrade 
Figueira uma emenda suppreilsiva. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
,(pela ordem) diz qu .l quer votar contra 03 
actos in.ter v{vos, as doaçõe :, mas não contra 
-os testamentos, e consulta o Sr. Presidente 
como deve faz::il-o. 

O SR. PRESIDENTE-Vou dividfr, ou V.Ex. 
proponha o que achar mais conveniente. 

o SR. ÜLIYEIRA FIGUEIREDO- Proponho a 
eliminação. 

O Sr. l'H:onjardim (pela ordem) de
-cla1•a que vota pela emenda suppre~siva, de 
accordo com o voto anterior que já dtlu. 

0 SR. SÁ. FREIRE- Creio que se resolve 
.a questão votando a emenda do rJlator. · 

O Sr. Presidente- A emenda do 
:Sr: Andrade Figueira é mai::1 radical; por
tanto, vamos votal-a em primeiro Jogar. 

Foi rejeitada esta emenda p::>r 10 votos, de 
. accorJ.o com o que a Commissão rosolveu. 

A emenda do relator prevalece com a 
-restricção do Sr. Oliveira Fig-ueired.o. 

A emenda suppres,iva do Sr. Oliveira 
Figueiredo ao substitutivo do relator foi ap
Jlrovada por 13 votos. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Andrade Fi
gueira, suppressiva dos arts. 288 e 289, e é 
.approvado o subsfüutivo do relator, reunindo 
os dous artigos em um só e o paragrapho 
unico do substitutivo, com sub-emenda do 
Sr. Oliveira Figueiredo., supprimindo aspa
lavras :finaes do mesmo subscitutivo-ou le
gados em testamento. 

O Sr. Presidente-Vae se votar o 
art. 290, com a emenda do Sr. Andrade Fi
_gueira, acceita pelo relator, substituindo as 
penas do artigo por · « perda de emprego e 
.multa de 100$ a 500$000», 

O Sr. Alrredo Pinto - Desejava 
uma explicação. A perda do emprego não é 
um delicto funccional, que deva estar no 
·Codigo Penal ~ 

Acho melhor que se diga-ficá.ré. sujeito â 
·multa de 500$ e á responsabilidade criminal 
-em que possa incorrer. 

O Sr. An.izio de Abreu-Uma 
disposição posterior mais ampla e generica 
tira toda a duvida. Diz ella: accresconte-se 
depois deste artigo - as penas comminadas 
neste c:i.pitulo serão applicadas sem prejuízo 
das criminaes que no caso -possam caber. 

o SR. ALFREDO PINTO-Tambam previ a 
pena em outro artigo. 

O Sr. Teixeira de Sá -Assim 
como se pede a eliminação da pena de perda 
do seu emprego, deve se eliminar a pena de 
multa, que é uma pena criminal, deve se 
deixar a punição á responsabilidade crimina.i 
que lhe couber. 

Portamo, voto não só pela suppressão da. 
multa como pela suppressão da perda d) 
emprego, ·suj tlitando o official do registro á. 
ros-ponsab:lidade criminal, porque todos os 
factos contemplados no art. 290 são cl'imes 
de r03ponsabilidade. 

O SR. SÁ PEIXOTO - Basta rejeitai• a 
emenda do Sr. Andrade Figueira. 

O SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO-E a multa 1 

O Sr. An.izio de Abreu-O pro
jtlcto applicava diversa::i penas aos infra
ctores dos arta. 290 e 291, penas consi
deradas, quer pelo Si•. conselheiro Andrade 
Figueira, quer pela Commissão da Faculdade 
de Direito desta Capital, _como muito fracas, 
não corresp:mdentes á gravidado do mal 
refültante do delicto que elles commcttiam, 
por má fé ou por omissão . 

A Commissão acceitou a emenda do Sr .An
drade Figueira, que as aggravava; mas, 
em vez de eliminar as multas, estabeleceu 
no dispo.,itiv o que as penas comminadas 
neste capitulo serão applicadas sem prejuízo 
das criminaes que no caso possam caber, de 
accordo com o projecto Coelho Rodrigues. 

A Commissão não deve ter repugna.ncia 
alguma em votai• a emenda sobre multa 
pecuniaria, apresentada pelo Sr. conselheiro 
Andrade Figueira, sob o pretexto de que ella. 
não é cabível no Codigo Civil. 

Não; muitos codigos consignam disposições 
deste caracter; não, não vamos introduzir, 
com esta emenda, uma extravagancia. O mo
derníssimo projecto do Codigo Civil Suisso 
consagra isso no art. 121. 

O Sr. Presidente-O Sr. Alfredo 
Pinto apresentou a seguinte emenda ao 
art. 290: « substitua-se a parte :final, depois 
das palavras - ex-officio-pelo seguinte
ficarão sujeitos á multa de 100$ a 500$, 
além da responsabilidade criminál em que 
possam incorrer. » 

Sendo approvada esta emenda do Sr. Dr. 
Alfredo Pinto, ficará prejudicado o artigo 
que diz: « As penas comminadas neste ca- · 
pitulo serão applicad:.ts sem prejuízo das 
criminaes que no caso possi,,m caber, etc ... » 

o SR. ANIZIO DE ABREU - Não, senhor; 
minha emenda é ampla, é generica. 

O Sr. Alrredo Pinto (pela ordem) 
- Sr. Presidenie, não ha absolutamente 
incoherencia da minha parte apresentando 
a emenda que V. Ex. acaba de ler, para que 
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a Commissão della tenha conhecimento, 
desde que eu torne certo o seguinte : que 
pretendia, quando se procedesse á votação 
do art. 291, apresentar outra emenda que 
completasse o dispositivo que se verifica 
nesta. . 

Em todo o caso, para não difficultar a vo
ta-ção, retiro a minha emenda . 
. Em seg1úda, é approvado o art. 290 do pro

jecto, com a citada emenda do Sr. Andrade 
Figueira, menos as palavras-a perda do ern
prego-como propoz o Sr. Luiz Domingues 
em sub-emenda no momento apresentada. 

E' approvado o art. 2tll, ficando prejudi
eada a emenda do S1•. Andrade Figueira.. 

E' approvado o additivo do relator a<>
mesmo art. 291, estabelecendo que as penas
deste capitulo do Codigo serão applicadas
sem prejuízo das crimina,es. 

São approvados, sem emendas, os arts.292,.. 
293, 294, 295, 293, 297 e 298 do projecto; 

O Sr. Presidente - Fica adiada ar 
votação por estar dada a hora do começar 
a reunião ordina,ria para discussão do pare-
cer do Sr. Araujo Góes . A votação conti-
nuará amanhã, á 1 hora da tarde. · 

Termina a 1·eunião ás 3 horas da. tarde. 



DISCUSSAO 

DA 

PARTE ESPECIAL 

Arts. 1.482 a l,637 

38ª REUNIÃO ORDINARIA EM 16 DE DEZEMBRO 
lJE 1901 

_(Presidencia do Sr, J. J. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. 
Tolentino, Sylvio Roméro, Sá Peixoto,Arthur 
Lemos,_ Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Arauj > Góes, José Monjardim 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfred~ 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gui
marães eRivadavia Corrêa (18). 

Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Azevedo 
Marques_ e Hermenegildo de Moraes, com 
caus:i. participada (3). 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade Fi
gueira, Amaro Cavalcanti, M. F. Correia 
Solidonio Leite, Fabio Leal, Coelho Rodri~ 
gues, Cunha Vasconcellos, Gabriel Ferreira 
e Didimo da Veiga. 

O Sr. Presidente declara que a 
acta da reunião extraordinaria, que findou 
ao ~er aberta esta, será lida na proxima re
umao. 

ORDEM DO DIA 

Discussão do parecer do Sr. Araujo Góes 
sobre os arts. 1. 482 a l. 687 da Barte 
Especial. 

O Sr. Amaro Cavalcan.ti -
Tratando;se das disposições relativas ás so
ciedades, acha opportuno ventilar uma 
questão que precisa ser esclarecida. 

Peia l~it_,ura do. art. 1.586, verificou que 
a Coi_nm1ssao R:ev1sora teve o proposito de 
exclmr do proJecto qualquer refe ,·encia a 
sociedade anonyma, exactamente por enten
dei• qu.e, essa espJc\e de sociedade, simples 
modah .. ade da rnciedade commereial consti
tuia _materia reservada ao codigo do com
merc10 . 

Não quer discutir o assumpto ; abstem-se 
de dar ou negar razão á Commissão Revisora.. 
Atfüma apenas que a sociedade civil pôde 
rev~stir á forma de sociedad0 anonyma. 
Assim, toma-s0 necessario incluir no codigo 
em debate uma definição do que seja socie
dade anonyma. 

As definições da Iei de 1860 e do codigo 
commercial não servem. 

P~opõe, por isso,. uma emenda que não ê 
or1gmal ; ella consta, em termos mais am
plos, do codigo das obrigações da Suissa. 

l!_rgc tirar a legislação vigente da con• 
f~sao em que se acha. No fôro teem surgido 
diversas questões no sentido de saber si de
terminada sociedade é on não anonyma e os 
pareceres variam, os jurisconsultos divergem 
e a propria justiça não tem um criterio 
seguro para decidir. 

Era o que tinha a dizer. (1Wuito bem; 
miiito bem.) 

O Sr. 8olidon.io Leite'-sr. Pre
sidente, o gentilíssimo convite feito por 
V. Ex. á Cornmissão do Instituto dos Advo
gados, incumbida de rever o projecto que ora 
se discute, e a circumstancia de ter o illus
trado Sr. Dr. Ara ujo Góes se dignado accei
tar as emendas que justifiquei no trabalho 
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submettido a.o juizo d_os di3tinctos colle~as 
daquelle institutr>, obr1~am-me a occup~1 _ a 
attcnção de V. Ex., d~ 11lustrada qomm1ss_ao 
.que dignamente preside, o dos emment'3s JU· 
ristas aqui reunidos. . 

Pouco tenho a dizer, porque as d1scor
dancias entre o illustrado refator e o meu 
humildP, parecer são apenas tres. . 

Antes de apl'ecial' essas discordanc1as, que, 
aliás, são de pouca monta, ~ev.9 agradecei· 
a V. Ex. e á digna Comm1ssao a honra, 
que me dispensa1"am, pe1·mittindo-me tomal' 
parte nos seus trabalh<?s, nos quaes tanto 
tenho aprendido · e ao 1llustrado relator a 
nimia bondade c~m que se dignou aqol~or o 
meu trabalho, a ponto de dar ás mrnhas 
emendas a autoridade do seu nome. 

Deixo do lado a duvida que eu tinha levan
tado em relação ao art. 1.482; já. porque é 
muito secundaria, já porque se prende á 
critica feita ao art. 1.429, numer~ 1. _ 

P1·ocurarei fazer ligeiras cons1dei·aç,oe3, 
no intuito do explicar as razões _por que 
apresentei as tre3 em<.>ndas que nao mere
ceram a approvação do di~no re~tor .• 

Não tenho, com as cons1deraçoes que vou 
adduzir, a pretenç'i.o de resp_onder a S. E3-.: 
pretendo simplesmente i,xphcar as razoes 
que tive pa1•a apresental' ta.as emendas. . 

Em substancia, eu disse, no meu relator!o, 
a respeito do art. 1.499, q_ue_ o d~pos1to 
necessario tem como caractertStrco o 1_mpre
visto do acontecimento que o determina ou 
reclama, sem tirar-lhe o elemento ~a. vo!un
tariedade; e mais, que esie d_epos1to nao é 
sub01•dinado á entrega effect1va da cousa 
que lhe sel've do object0. Accrescento o.penas 
que o deposito, de que tra,ta o numero _l, 
póde comprehender ,nfo sómente bens moveis, 
como bens immoveis ; não pótle sel' provado 
por testemunhas e tem o cí\.racter de mera 
formlli4ade prooes::mal, escapando, portanto, 
á esphera da,; leis substantivas. . 

Póde-se objectar a isto que o deposito pre
visto no art. 1.502, isto é, o da3 b;i,gagens ~e 
viajantes, hospedes ou freguezes nos hote1s, 
etc., tlmbem não encerra todos _os elemen~os 
que encontramos no deposito necos,,ar10, 
propriamente dito. 

E' exacto ; mas, em primeiro lagar, o de
posito ahi previsto não é definido como de
posito necessario no art. 1.499; apenas o 
projecto, á semelhança !1º que faze_m as 
demais Ie"islaçõe:~, as:i1mlla esse deposito ao 
nece,sari;, e esta assimilaç:ão, dizem _os es
criptores, é simplesmente para o elfe1to da 
prova.. 

Além disto. póde-se dizer, com Paula Pont, 
em referencia a essa dilferença., o seguinte : 

« S'il o'y a da.ns le dépôt d' hôtellerie 
rien de êet imprévu qui, dans lo dépôt 

nécessaire a motivé, l' admission de la 
preuve testimoniale, il y a du moins 
quelque cbose qui dovait conduire à la 
même derogation : c' est l' impossibilité 
morale ou est en quelque sorte lo voya
geur de se faire remettro une recon
naissance de;; c,bjets pai· lui appor~s 
dans l' auberge ou dans l' hôtellerie ; 
il y aurait, en elfet, une gêne extreme, 
une perte de temps tre3 considerable 
pour l' bôtellier s' il était obligé de ré~ 
diger un écrit á l' arrivée de cbaque 
voyageur.» 

Outros accrescentam que haveria mais o 
inconveniente de se descobrirem muitos se
gredos, de se fazerem muitas revelações in· 
convenientes, si não se con;iderasse deposito 
necessario o das bagagens de viajantes. Ne
nhuma dessas razões que justificam a assi
milação desse deposito de bagagens de via
jante,; ao deposito necessario, assimilação 
aliás feita, como disse, para o eífeito da 
prova, nenhuma dellas. digo eu, encontro no 
deposito feito om cumprimento d.e obrigação 
legal. 

Já mostrei as differenças que existem en
tre elle e o contracto de deposito. O prc-prio 
artig<>, nos seus numeras 1° e 2°, depois de 
dizer: o realizado em cumprimento de ob1·iga
çtto legal, dispõe: o realizado E CONSENTIDO 
por occasitío de alguma calamidade; o que 
mostra que o primeiro não é absolutamente 
um contracto. 

Portanto, ha di.lferenç,.a, como se vê do 
artigo: um é contracto, é realizil.do e consen
tido ; o outro não. 

Além disto, como já fiz ver, o deposi.to 
1·ealizado em cumprimento de obrigação le
gal confunde-se quasi em absoluto com o 
deposito judicial propriamente dito. Elles 
veem a ser quasi a meima comia, com uma 
dilferença muito pequena, que não nos au
toriza a deshcar aquelle, como uma figura 
á. parte, muito menos para collocal-o na es
pbe1•a das leis sub.Jtantivas. 

O deposito de bens penhorado:, por exem
plo. ou o de bens arre :tados que póde com
prehender bens moveis e immoveis, só se 
constitue pela assignatm·a do auto. 

Póde mesmo tJr havido enti·ega do bem, 
mas, não tendo sido assignado o auto, elle 
não está constituído. Só se prova por este 
auto e não por testemunhas. 

Encontrando estas differenças; prJpuz a 
suppresaão do n. 1 do artigo, 

A outra divergencia é a seguinte: 
Diz o art. 1.483: 

« O deposi'tario devo prestar, na guar
da e conservação da cousa deposita.da, o 
cuidado e diligencia de que é capaz para 
o bom desémpenho do deposito ... » 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 105 

Havia eu propo,to a suppressão das· pala
vras de qite e capaz • 

Affigurou-se-me inadmissivel o novo cri
terio que vejo con;;ignado nellas. Entendi 
-que, tanto na culpa in abstrato, como na 
culpa in c:mcreto, dc_vem se afastar inteira
mente os cuidado.'! excepciona.es, minucio
sos, tendo-se apenas em vist:i. os cuidados 
-0rdinarios de um bJm pae de familia, na 
_prime.ra hypothese, e a diligencia -habitual, 
na segunda. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-E' o que está 
no artigo. 

o SR. SOLIDONIO LEITE-Não queria repe
tir de maneira alguma as considerações que 
tinha feito no meu relatorio; tenho me afas
tado dellas o mais possivel; mas o aparte de 
V. Ex. obriga-me a insistir. 

o SR. AMARO CAVALCANTr-Estâ no direito 
romano. 

O SR. SOLIDONIO LEITE-Este excluia in
teiramente, segundo diz Maynz, o.i cuidados 
minuciosos; e faço ver no meu rJlatorio que 
não ha homem que não s:ija cap:iz de cui
dados maiores do que aquelles que ordina
riamente tom om seus proprios nogocio3. 
Digo: quer admittamos o criterio segundo o 
-qual a responsabilidade deve ser apreciada 
.de accordo com os cuidados ordinarios dJ 
um bom pae de familia, quer adaptemos o 
outro criterio, em qu:i se doVJ ter em vista 
a diligencia habitual, devemos nos contentar 
-com os cuidados que um bom pae dJ familia 
tem, n:i. primeira hypothese e com os cui
-dados que o individuo habitualmente tem, 
na segunda. 

O SR. AMARO CAVALCANTI -E' o que astâ 
.ahi, é o que diziam o;; latinos. 

0 SR. SOLIDONIO LEITE-Em qualqu8r das 
hypotho.,es. a oxpressão empregada no ar· 
tigo 1 . 41-l:3 do proj:ic .o dá lagar a duvidas, 
porque não bastar{i. que a pe.aisoa obrigada 
prove quJ ortlinariam0nto não tinha cui

dados maiores do que, os que empregou : será 
nec:iss'..l.rio que prove ter ompregado todo o 
cuidado do qu, era capaz. Ha grande diff'e
;rença, a meu ver. 

o SR. AMARO CAVALCANTI dá um apart). 
O SR. SoLIDONIO LEITE - Si fosse assim• 

como diz V. Ex., dever-se-hia tor usado a 
mesma expressão que se empregou tratando 
da gestão de negocios, contracto em quo, 
como se sabo, deve haver o maior rigor na 
apreciação da responsabilidado. 

OSR. AMA:RO CA.VALCANTI dá umap1rte. 
. o SR. SoLIDONIO LEITE-E' o contrario: o 

deposito representa o limite opposto; o de
positaria prest_a um serviço gratuito, faz 

Vol. YI 

um favor, e, pnr isso, dizem os C'sc1·iptorcs
posso lembrai- Pont e Mazzoni-é de todos os 
oontractos aquelle om quo a respons:1,bilidade 
deve ser apreciada com menos rigor. 

A gestão de ne_gocios, em que um indivi
duo se intrornétte nos negocios de out-:em 
sem autorização, é o contracto em que dove 
haver mais rigor; ent1·etanto, tratando de 
gestão de negocios, o projecto omproga a 
expressão dil-igencia habitieal; ao paSi!O que. 
em relação ao deposito, diz: com a diligencia 
de que for capaz. 

A nossa diligencia ordinaria é ditrerento 
daquella de que somos capazes. 

Nesse sentido me p ·anunciei no meu re
latorio, no qual, sempre que me via ob·ágado 
a discorda1· de uma disposição e verificava 
que essa discordancia envolvia mataria de 
.doutrina,procurava amparar-me em algumas 
autoridades. 

Disse ea â pag. 9: 
« Ora, é sabiJo que a responsabilidade 

• do deposibrio deve se.· apreciada com 
meno, rigor do qtn a do gestor de ne
gocios e a do mandataria. B:i.sta-nos in
vocar a respeito a autoridade de Pothier 
(1'raite dtt CO>itract de dépôt, Il • .26), 0 de 
P. Pont, que affüma (Dit dépôt, n. 424). 

« Le dépôt est précisement l'un de ces 
contrats ou l'obligation dont il s'agit est 
moins étendue ... » 

PoJso a.ccrescentar, quanto á gestfo de 
negocios, as seguintes palavras de Maz-
zoni (Inst.) : · 

« La responsabilitá. del gestori di aff'ari 
deve essere valutata p:-i.t rigorosamente 
che quolla del mandata.riu.» 

E é sabido qu:i á. responsabilidade do man
dataria não é aprec'.ada com manos rigor c'.o 
que a do depositaria. 

Portanto, si o proj :cto, no art. 1.558, tra
tando de gestão d.e negocios, diz-o gestor é 
obrigado a applicar aos negocios a diligeneia 
habitual-parece-me que, tratando de depo
sito, não devia dizer· diligencia de que fôr 
capaz, porque qualquer pessoa é capaz de 
diligencia maior do que a habitual. 

Outra divergencia foi quanto ao ultimo ar
tigo do capitulo, que trata l'.O deposito. Eu 
tinha pmposto a suppre.;são do artigo, por 
entender que a sua rnateria não ficava bem 
em um Codig-o Civil. O illustrado relator 
achou conveniente mantel-o. 

A illustrada Commissão resolverá con
forme julgar mais conveniente. 

Agora, cumpre-me apenas apresentar as 
emendas, que prometti no relat'orio, relati
vamente á ma.teria do manda1o juJ.icial. 

No trabalho que apresentei ao Instituto, 
tinha eu encn.rado o mandato judicial por 

H 
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um modo to:io especial e, como receiava que 
a minha opinião não fosse acceita, deixei de 
apresentar emendas, promettendo, entre
tanto, apresental-as no caso de serem ac
ceitas as minhas observações. 

Como o illust~ado relator dignou-se accei
tar JStas considerações, julguei-me na obri
gaçao d(!_ apresentar as emendas, que, nessa 
:par~e, na.9 carecem de justificação, porque a 
Just1ficaçao dellas está no relatorio. 

Disse eu que no mandato havia uma fi"'ura 
distincta, um contrado sui generis, que ~em 
e!a, como suppóem alguns escriptores, um 
s1mp1es contracto de locação de serviços, 
nem era mandato; participava de um e de 
outro contracto, era uma locação mas toda 
especial, dLtinguindo-se das outr'as por di
v_ersos caracteriscos que apresentei, prin
cipalmente porque só podia ser exercida 
media1;1te 1_2;1andato. Tinha notado mais que 
as obr1ga,;;oes do mandata.rio judicial não 
podiam ser reguladas de accordo com os po
deres da procuração, como são as do mandTt
tario em geral. 

Pelo projecto, as obrigaçõos c:o advogado 
e do procurador são reguladas pelas dispo
sições geraes relativas ao mandato. 

Não é longa a minha vida de ad voo-ado -
é apenas de dez annos, mas tenho tido 
casos em que,si fossem re<>uladas as minhas 
obrigaç~es pelos poderesº das procurações, 
eu estaria em muito má : condiçõés. Muitas 
vezes, ~ão conferidos poderes, por mera 
p_!:'.ecauçao, para que, si forem nece3sarios, 
nao se p~rca tempo em mandar pedir nova 
procuraçao_ com outros podere3 ; a:3sim, por 
exemplo, s1 a prJcm'ação dá podereil ao ad
vogado para licitar em pr.iça, não se con
cluo q~ie _elle tenha obrigação de o fazer, e 
que, :;1 nao o fizer, deva re.3ponder perante 
o comtituinte. 

Portanto, entendi que devia apresentar 
emenda, na qual, do accordo com as 
idéas que apresentei no meu relatorio, as 
obrigações do mandatario julfoial fossem 
reguladas, tendo-se em Vista não só os pode
res da procuração, m1s principalmente o 
contracto, verbal ou escripto, no qual se ti
verem ajustado os serviço.:J. 

Como já disse, eu encaro o mandato judi
cial como uma locação de r erviços, a que 
está sempre liga.do o m1ndato como con
dição para que oJ serviço 3 sejam prestados. 
Existem outras diiferença i nai quae; não 
preciso inshitir. 

Tinha dito tambem que,~i fossem admittidas 
as considerações por mtm apresentadas, seria 
preciso modificar o art. 1.535. Este artigo 
diz: 

«E' irrevogavel o mandato: 
•.. 2. 0 Nos casos, em geral, em que, 
for condição de um contracto bilateral. 
ou meio de cumprir uma obrigação
contractada ... » 

Ora, considerando ou· o manda to judicial,. 
como um meio indispensavel para que 89· 
possam prestar os serviços contractados pelo. 
constituinte, achei noc;issario fazl"r uma mo
dificação, para que não se conclua, combi
nando-s J com esse artigo a disposiçao con
stante d<J, minha emenda . additiva, que o, 
mandato judicial é sJmpro irrevogavel. . 

Portanto, apresentei outra emenda, di
zendo que esta dispOJição do artigo 1.535,. 
n. 2, nã:> se applica ao mandato judicial. 

Apresentei tambem outras emendas rGla-
tivas á mataria do sociedade. 

São pouc:a, e toem quasi todas por fim 
harmonizar as disposições do capitulo XIII 
« da sociedade» com o que ficou vencido na.. 
Parte Geral, sobre pessoas jurídicas. 

Cabia-mo tamb:im esta parte, no Instituto 
dos Advogados ; mas, como por divor;ias ve
zes declarei ao3 distinctos collega-3 de com
missão, eu não podia apresentar teabalbo
sobrJ o capitulo relativo (t sociedade. 
sem que primeiramente foss:i discutido 
o capitulo refürcntJ !ls pessoas jurídicas,. 
porquanto eu entendia que o que. ficasse ven
cido alli poderia influir na Parte Especial. · 

Ao art. 1.585, em que se define o con-
tracto de sociedade, pedi o restabeleci
mento do art. 1.500 do projecto primitivo, 
redigido inteiramente de accorclo com · o
codigo federal suisso das obrigações. E' uma 
disposição generica, que comprehende todas. 
as socieda:.es, quer tenham _personalidade 
jurid~ca, quer não. 

Estudando esta parte, destaquei as dispo
sições com:uuns a umas e outras sociedades• 
como os artigos em que se define a so-· 
ciedade, em qu1lquer de suas fórmas; · 
e os em que se dão o característico da so
ciedade universal e o da socieda.de parti·· 
cular. 

O art. 1.585, que ê copiado da Consoli
da-;,ão de Carlos de Carvalho, por sua vez. 
copiada de Teixeira de Freitas, menos na 
ultima parte, diz : 

« Pelo contracto de sociedade, duas ou. 
mais pessoas põem em commum seus 
bens e industria, no todo ou em parte~ 
com o fito .da maior lucro •.. » · 

E accrescen ta : 
« Ou unem os seus esforços no intuito 

de conseguir um fim commum.» 
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Em primeiro logar, eu vejo aqui a ex
pressão «põem em commum seus bens e in
dustria .•. » 

Ora, como já obaervei, essa disposição e 
outras que se seguem, são applícaveis no 
caso mesmo da socie:lade ter personalidado 
jurídica. E' a definição de sociedade e esta, 
tenha ou não personalid:1.de jurídica, deve 
sei• comprehendilla. 

Pelo que encontrei em diversos escripto
_res que consHltei uma das distincções que ha 
entre a sociedade com personalid Lde jurídica 
e a sociedade não personalisada é, conforme 
já. disse, que na sociedade com personalidade 
jurídica, não ha propeiedade indivisa entre 
os socios, nijJ) ha bens que estejam em com
mum ontre elles; as entradas, os b3ns da 
sociedade constituem o patrimonio della, 
da pessoa moral. 

Portanto, a expressão- põem em cormnum 
os sws bens-deve desapparecar. Para não 
estar redigindo emendas. mandei substituir 
o artigo pela dispo,ição do projecto pri
mitivo, que me parece satisfazer perfeita
mente. 

Ao art. l . 588 _apresentei a seguinte 
emenda: 

« Depois de-esci·ipto- diga-se : - po
dendo os terceiros provai-a por quaique,· 
meio.» 

Diz o art. 1.588: 
«Em relação aos socios, a socied::vle 

só póde ser por escripto ; podendo sei-o 
em relação a te1·ceiros por qualquer ge
ne1•0 de provas». 

Parece não estar claro que os terceiros, 
querendo fazer prova contrci a sociedade, 
podem se servir de qualquer meio. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Ha de ser 
no caso de terceiros contra a sociedade. 

O SR. SoLIDONIO LEITE - O artigo diz: <J. 
sociedade em relação aos :.ocios, ek., etc., 
«a. sociedade em relação a terce~ros, etc.» 

Isto pôde dar logar a duvidas ; por isso é 
que proponho a emenda. 

Assim, ficará-que, em l'elação aos socios, 
a sociedade só poderá ser provada por es
cripto, podendo os terceiros proval-a por 
qualquer meio admittido em direito. 

Proponho a suppressão dos arts. 1.593 e 
1.594; mas, si torem mantidos, ·proponho 
que diga-se : no primeiro - comprehende 
em vez de - importa a communhiio de todos; 
e no segundo - bens adqi1iridos em vez de 
- adquiridos. 

Diz o art. l .593 : 
- «A sociedade de todos os bons pre
sentes importa a communhão de todos os 
moveis e immoveisque os socios teem na 

data ào contracto e os respectivos fructos 
e accessões. A de todos os bens pre
sentes e futuros comprehende igual
mente não só os' mesmos bens, como os. 
seus fructos e accessorios». 

Pedi a suppressã,o do artigo p::>rqi10 o 
acho desnecessal'io, visto já estar definido
de modo conveniente o q_ue é sociedade uni
versal e o que é sociedade p1rticular. 

Mas, si não for suppl'imido, proponho, de
accordo com o que disse ha pouc::>, que,_em 
vez de-imporia a communhtio de todos, diga-· 
se-comprehende. 

Ao art. 1.595 propuz a seguinte emenda= 
«Substitua-se pelo didposto no art. 871 do

projec to Coelho Rodrigues». 
Ne3te não se fala em corr.munhão como no

art. 1.595 
Pe.ü a suppressão do art. 1.632 por achal-o 

desnocessario. 
Ao art. 1.634 mandei a seguinte emenda= 
«D3poi:i de - 5°, accrescente-se - e o 

art. 1..623.» 
O art. 1.634 dispõe: 
«Quando a sociedacle tiver prazo determi

nado, nenhum uos socios poderá pedir a sua. 
dissolução antes delle findar sem provar al-· 
gum dos casos em que, segundo o art. 1.624.
ns. 1 a 5, a dis~olução deva ter logar .» 

O artigo mencionado nesta di.gposição e_s
tabelece os diversos casos em que a socie
dade pôde ser dissolvida. 

Quando examinaram este artigo, os mem-· 
bros da. Commissão revisora naturalmente
osqueceram-se de que tinham _introdJzido, 
no anterior, um novo caso de drssoluçao. 

Aqui faz-se referencia somente aos ns. l a. 
5 do art. l.624 e e eu peço para se accrescen-
tar o caso do art. l.6.32. 

Eram estas, Sr. Presile"nte, as emend~s. 
que eu tinha de justificar. ( .llfuito bem; mudo. 
bem.) 

São lidas e postas em discussão conjuncta
mente com o parecer as seguintes 

EJ\IENDAS 

Ao capiéulo IX, secção 5ª (onde convier) = 
Art. As obrigaçfos do advogado e do pro

curado1· serão regula.das, não sómente pelos: 
poderes da procul'ação, mas principalmente
pelo contracto, escrípto ou verbal, em que
os seus serviçcJS tiverem sido ajustadus. 

Art. O disp::>sto no art. 1.535, n. 2, não 
se applica ao mandat-> judicial-. 

Ao capitulo XIII : 
Art. 1.585. Substitua-se pelo seguinte

(art. 1.500 do projecto primitivo) : 
« Pelo contracto da sociedade, duas ou 

mais pessoa~ se obrigam a combinar seus es
forços ou recursos de maneira convenciona-
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da, afim de obterem a relação de um fim 
commum. » 1 

Art. 1.588. Dopais de - escripto,diga-se: 
podendo os tei-ceiros proval-a por qualquer 
meio. 

Art. 1.593 e 1.594. Supprimam-se. E si 
forem mantidos, diga-se no primeiro compre
hende, em vez de importa a communhilo de 
todo ; e no segundo bens adquiridos, em vez 
de adquiridos. 

Art. 1.595. Substitua-se pelo disposto no 
.art. 871 do proje~to do Dr. Coelho Rodl'i
gues: 

« A simples c mvenção de sociedade uni
versal, sem outl'a declaração, entende-se re
stricta aos lucros e ganhos fu~uros de cada 
um dos asso:üados.» 

Art. 1.632. Supprima-se. 
Art. 1.634. DepJis de 5° accresJente-se e 

,0 art.1.632. 
Sala das ses,ões da Commissio c:o Codigo 

•Civil, 16 de dezembr.J de 1901. - Solidonio 
Leite. - F. Tolentino. 

Restabeleçam-se as palavras do art. 1.501 
do Projecto Bevilaqua- « entre as quaes se
inclue a das sociedades anonymas » no mes 
mo trecho em que alli se achavam. 

E accrescente-se, cJmo paragrapho unico: 
« Entende-se por sociedade anonyma aquella 
-que, fundada por te:npo determinado, sem 
firma social e administrada por mandata
rios revoga.veis. tiver capital préviamente 
fixado e dividido em acções, a cujo valor, 
sómente, é limitada a responsabilidade dos 
:Socios.» 

Sala da Commissão do Codigo Civil, 16 de 
.dezembro de 1901.-Amaro Cavalcanti.- F. 
1'ol,mtino. 

O art. l.495 substitua-se pelo que lhe é 
-corresponden;e no projecto primitivo, artigo 
1.431. 

Sala da Commisslo, 16 de dezembro do 
1901.-M. F. Correia.-F. Tolentino. 

O Sr. Fabió Leal - Pelo proj cto 
{arts. 1.636 a 1.656) a pwceria agrícola foi 
caracterizada como uma locação de serviços, 
já na definição da cousa (art. 1.636), já no 
prazo (irt. 1.640), já na rescisão por mo
lestia (art. 1.64;), já na multiplicidade de 
colonos em um só predio, com partidas de es
-cripturação especial (art. 1.653), já dando ao· 
senhorio a obrigação do visto d@ cópias de 
partidas de escripturação dos colonos. que 
façam prova plena, impn·tem quitação e 
forcem alterações nos contractos (art. l.654), 
já valendo he3 cópias pelo3 originaes nas 
liquidações das contas (art. 1.655), o que tudo 
se desvia da noçãJ desta especial figura de 
direito. 

Aparcei·ia rural não é uma locação de ser" 
viços ; ma.teria e assumpto da economia ru
ral, sempre foi consider.1da como uma espe
cie particular de sociedade civil, o que não 
é, entretanto, n'>vidade na sciencia, pois que 
já a Leg. 2 .336 Dig. locati, in fi,ne dizia 
partiarius colonus quasi societas juris. Os 
proprios civilisfa..;; a consideram uma ver
dadeira sociedade, e entre elles Troplong, 
Du1-antJn e outros. e entrJ os Reinicolas o 
sabio Coelho da Rocha e os proprios c:m
feccionadores do Projecto, que a collocam 
entre as espocies de Sociedade do Direito 
Civil. 

Si é uma sociedade, não pôde ser sua de
finição-uma obrigação de culti'V'ar um predio 
rustico, mediante uma quota dos ·respectivos 
fructos, como diz o art. 1.636 do projecto. 

Mas, si não é uma locação tambem não é 
um arrendamento, como parece querer fazer 
suppor o art. 1.538 do projecto primitivo
ª cedencia de um predio ru;tico, mediante o 
pagamento de uma quota, pai·te dos fructos, 
embora seja noçio maii! proxima da verda
deira natureza da parceria agricola, porque 
no funccionamento della, da sociedade, se 
tem de attender a muitos principios que re
gem aquella, quando não p.'evistos os casos 
nos contractos. 

A parceria agricola é, scientificamente fal
lando, ou segundo a noção moierna da eco
nomia rural. a sociedade civil feita entre o 
d~no de uma herdade, de um predio rustiéo 
e um agricultor ou pess1a que o queira cul
tivar, competindo áquelle o fornecimento 
do predio c.Jm seus accessorios e a este a 
ex:plol'ação ou cultura do mesmo, pelo ein
p1•ego de seus serviços- e capitae.i de movi-· 
mento. 

Desta noção não se podem tirar outros 
preceitos sinão os já apontados nJs disposi· 
tivos geraes da-Sociedade-e a esses nos po,· 
dia.mos limitar, apezar de sermos um paiz 
at:·azadissimo em agricultura e pouco po
voado, e falho de éapitaes, o que tudo indica · 
que ainda ha larga margem para a parceria, 
sinão estamos na sua legitima época, por
que, na phrase de Gasparin, olla representa 
a transição da ciiltura servil para as cul
tui·as de arrendamento. 

Visto que a parceria agrícola não é ·uma 
locação, porque saria governada a cultura . 
pelo senhorio e o· colono pareia.rio só tinha a 
ob1idecer, perdendo, pela propria netureza 
do facto, a responsabilidade da producção, 
visto que ella não é um arrendamento, por.:. 
que o senhorio não deix:i. de ter certa inter
ferenci:1 no modo de sei· cultiva.do o predio 
rural ; mas que é uma sociedade com clau
sulas que se podem afastar das geraes das 
sociedades, ou· que, pela natureza de sua 
qualidade especial, careça de determinações 
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preventivas p:i.ra os casos rle om'.ssões nos 
contractos, parece que devemos acceitar 
alguma cousa no Codigo, e ncs~e caso, feitos 
pequenos rep::i.ros e accressimos no que havia 
disposto o prJjecto primitivo do illustre Dr. 
Clovis, deve ser elle pruferido pela Commis
são da Ca.mara. 

Na parceria pecuaria o ·projecto não foi 
mais feliz e superabunda em dispositivos 
forasteiros que não es ~ão nos nossos usos e 
costumes, creando situações que a tornam 
inacceitavei entre nós. 

A taxa de.is 10 % , como quota parte do 
parceiro, no caso de falta de estipulação ou 
coJtume, é inteiramente arbitraria e preju
dicial ; outras disposições são voxatorias e 
não attendem aos princípios de uma justa 
equidade e partilha. 

A ma.teria é muito melindrosa, porque os 
nosscs usos e costumes variam muito a 
respeito o não devemos perturbal-os com 
prescripções legh::lativas que poderão ser um 
mal em muitos lagares. 

Amanhã apresentarei emendas: (Milito bem; 
muito bem.) 

O Sr. .Andrade Figuéira (*) 
- Usará da palavra, que acaba de lhe ser 
concedida, mais pa1·a nâQ deixar encerrar-se 
o debate sobre os duzentos e tantos artigos 
em discussão do que para discutir, visto que, 
no-pouco tempo que lhe resta, não o poderá 
fazer. 
Não pôde occultar a sorpreza que o assumpto 

em discussão lhe suscitou depois do protesto, 
que aqui ouviu ha dias, a respeito da prisão, 
quando se tratou de locação de serviços. 

Um dos membros da Commissão declarou 
alto e bom som que o regímen democratico 
não tolerava a prisão e, entretanto, está em 
disc;issão um artigo em que ao dapositario 
que não entrega o objecto que lhe fôra con
fiado se impõe a pena de prisão. 

O illustre memb:o da Commissão assim 
pensava em relação ao contracto de locação, 
que é um contracto muito especial em di
direito e a respeito do qual se fazem muitas 
derogações ás regras geraes. Trata-se de um 
contracto em que a prisão é forçosa, em 
muitos casos, porque é um contracto em 
que muitas vezes á inexecução está ligada a 
má fé, é um contracto em que se dispensam 
as regras geraes, exigindo o deposito prévio, 
antes de allegar seu direito por acção ou 
por excepção. 

Folga que se faça esta excepção e applau
de ainda mais a innovação do illustre rela
tor quanto á disposição do projecto que 
limitava a prisão a um anno, tornando-a 

( ·J Este discurso 11ão foi revisto pelo orador. 

indefinida, até quJ o depositar ia restitua o 
objecto que :he fõra confiado. 

Como está no projec ·,o pôde ser uma boa. 
especulação. 

Está em questão um objecto de muito 
valor; o individuo pôde sujeitar-se i;, prisão 
de um anno e depois, abrindo-se-lhe as por
tas da prisão, ficar proprietario dos.;e ob
jecto. 

O que não applaude é a restricção, feita 
pelo relator, de cessar a prisão quando o 
deposita.rio justifique a sua- infidelidade. 

E' uma porta que S. Ex. abre ao deposi
ta.rio preso para escapar da sua obt·igação 
restricta, sem restituir o objecto. 

Quanto á fidalguia do regimen democra
tico de não admittir os creados de servir, 
como fazia o antigo regímen, cerceando o 
voto nas eleiçõeJ, dirá que nem por isso os 
creados de servir deixam de continuar a 
existir. 

Si, com e.lfeito, a Constituição republicana. 
não excluiu os creados de servir do direito 
político, não é isso para admirar porque Q 
regímen decahido era um regímen de se
lecção e, naturalmente, devia excluir, pela. 
dependencia em que estavam, sem com isso 
inhibir que, deixando de ser creados e ad
quirindo a capacidade eleitoral sufficiente-, 
gosassem desse direito, que era commum a 
todos os cidadãos. 

Aqui o que é mais de admirar é que,sendo 
o regímen republicano um regiman de suf
fragio universal, eliminem-se do direito de . 
voto classes muito mais numerosas do que 
os creados de servir, porque sJ eliminam os. 
mendig0, ç a nação hoje compõe-se de men
digos, os analphabetos, e pela estatística só
mente 20 °/o sabem ler e 80 º/o estão ex
cluidos do direito eleitoral. 

Dos 20 % que a lei inclue é preciso excluir
metade, que é composta de mulheres, pri
vadas do direito poLtico. 

Si a nossa população é de 15 milhões, os 
20 % que sabem ler são tres milhões, dos 
quaes, excluída a metade, que é a população 
feminina., fica um milhão e quinhentos mil, 
dos quaes é preciso ainda exceptuar os es
trangeiros, que não votam e são esses, em 
maior numero, os que sabem 101· e e&icrever, 
os mendigos, que cada vez mais avultam.as 
praç:i.s de pret, não só do exercito como dos 
corpos policiaes dos Estados, os religiosos 
professos ••• 

o SR'. AMARO CAVALCANTI dá um aparte. 

Ü SR. ANDRADE FIGREIRA-Não, senho1•; 
absolutamente. Elle não tem liberdade de 
voto; está na. Constituição; faça o favor de
ler. 
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Ora, feita esta exclusão, pôde-se dizer 
que, neste milhão e quinhentos mil, deve-se 
fazer uma reducção de metade. 

De maneira que e3te apregoado regímen 
do st11fragio universal reduz a massa de 
ddadão3 votivos a 750.000, ou menos. 
(Apartes.) 

Si há mais alistados, isso é efl'eito da frau
de, das manobras já tão conhecidas. 

Afllrma que, no tempo do Imperio, com 
as exclusões tão vivamente accusadas pelo 
regímen vigente, o alistamento comprehen
dia mui&o maior massa de cidadãos. 

Mas, diz o or..dor, vamos que com e.lfeito 
se nobilitassem os criados, eliminando a 
sua incapacidade por este meio. Dirá que 
isto não é razão para não se regular o seu 
serviço. 

Isto não ora bastante para que, no Codigo, 
não se consignasse um capitulo relativo a 
serviços domesticos, aos serviços que pres
tam esses criados. 

Isto serve para responder á critica, que 
aqui já se fez ao projecto pot• ter consagrado 
um artigo a semelhante respeito. 

Surpresa teve o orado1• e foi querer se di· 
gnificar mais ainda, do que merece, o regi· 
men republicano com esse capitulo ahi in
tercalado a respeito da locação de serviços 
immateriaes ! 

Disse-se que isto era um resquício de a:'is
tocracia, de :fidalguia, improprio do regímen, 
que o regímen devfa estabelecer uma certa 
regra geral a respeito. de serviços, de loca
ção, que seria um leito de Procusto, em que 
deviam entrar todas as castas, altos e 
baixos, etc. 

Ora, nessa occasião, diz o orado? que res
pondeu que o regímen republicano jámais 
podia ser a obliteração completa das ditfe
renças essenciaes que separam os se1•viços 
humanos; que havia serviços materiaes pro
prios de classes que a elles se . dedicavam, 
como havia serviços imm'.l.teriàes que se 
distinguiam completamente do.s outro3, já 
pela sua natureza; já pelas regras de di
reito, que devem reger a uns e a outros. 
Citou então o serviço do medico, do juris
consulto, do advogado, do pPofessor e outras 
mais profissões reputadas liberaes pelo di
reito antigo. 

Acreditavá. até que era- uma idéa muito 
democeatica, porque a verdarJ.eira demo
cracia consiste em elevar as classes á pro
porção que os reJpectivos serviços, hoje 
consicl.erados immateriaes, se foram immate
rializando. A muitos delles vae acontecendo 
i~to: vão _perdendo aquella qualidade infe
rior, que tmham,de serem regidos pela regra 
de locação, para assumirem uma · categoria 
de mandato; mais de um tem subido. 

Mas, pelo que vê, a democracia, que se 
quei• impor, é outra, é rebaixar as diversas 
profissões, do medico, do advogado, do pro~ 
fesso1•, etc., daterminando-se que tudo seja 
regido pela mesma lei de locação e tendo-se 
mesmo a cautela de excluir um capitulo so-
bre criados de servil·. · 

Com isto não defendi! o Projecto, porque 
elle, si faz a distincção dos serviços immate
riaes, commetteu o erro de jucluil-os no 
capitulo da locaçlo, quando outro devia ser 
seu logar, devia ser no capitulo relativo ao 
manda.to; e tanto é assim que,tratando destes 
contractoa dos serviços immatel'iaes, manda 
que sua locação seja regida pela regra do 
mandato, o que significa claramente que 
estas relações não são . rugidas pela lej de 
locação e sim pJla do mandato. 

Mas o que ainda mais surprehendeu o ora• 
dor foi que estas pretenções egualitarias,tão 
:fidalgamente apregoadas deante da Com
missão, estfo gravemente desmentidas pelo 
conteúdo, tanto do capitulo sobre serviços 
immateriaes, cJmo do capitulo sobre o man
dato. 

Pelo nosso direito antigo, que é accusà.do 
de aristocratico, de régio,· de anti-democra
tico, os serviços immater1aes, quer de ad
vogado, quer de medico. quer de professor, 
quer de todas aquellas classes, emfim, que 
a lei desclassificava do cJntracto de locação, 
para honral-os, tinham valor determinaq.o 
pela importancia que elles encerravam. Vein 
a democr::icia e diz : não, estes serviços 
teem maior ou menor valor, conforme a 
reputação daquelles que os prestam e teem 
tambem maior ou menor valor, conforme a 
pos.;e daquelles a quem são prtlstados. 

E' assim que o artigo 1.422 dispõe que, 
quando não forem contractados e deverem 
ser pagos em razão do acto praticado, do 
serviçtJ prestado para cel'to fim, ou do tra
balho enco)Ilmendado, serà a retribuição 
:fixada por arbitramento, attenta a impor
tancia dos sei•viços, a reputação de quem os · 
tiver prestado e as posses de quem os houver 
recebido. E' assim tambem que o art. 1.549 
determina que os procuradores e advogados · 
terão dil'eito de haver, além das despezas 
que :fizerem com a causa, uma remuneração 
adequada á importancia do3 serviços, valor 
da demanda e posses do constituinte. 

Ora, isto é que é fidalgo r 
De maneira que um medico de reputação 

tem o direito de cobrar por um serviço, que 
prestou, maior salario do que aquelle . que 
é principiante, quando o d.iste pôde ser 
muito mais importante que o daquulle ! 

Isto é muito democratico ! 
Assim tambem si Papiniano fizesse um 

requerimento, ·pedindo vista de uns autos, 
essa petição teria maior valor do que a. 
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<J.Ue fosse feita, no mesmo sentido, por qual
<J.Uer procUl'ador ! 

Dispõem tambem estes artigos « ... quanto 
ás pos~es de quem os houver recebido». 

Tambem pelo direito antigo, o serviço 
prestado pelo advogado, pelo medico, pelo 
profes3or, etc., tinha um valor, não em 
relação ás posses daquelle que o recebia,mas 
um valor intrínseco, um valor equivalente 
á respon&1.bilidade do caso, ao cuidado re
-clamado na prestação do serviço. (Pausa.) 

São ~aquellas regras relatas de que fal
lava Lobão; . aquillo que é favoravel para 
quem presta o serviço é desfavoravel para 
quem o recebe. 

Emfim-diz o orador-como estamos no 
regímen republfoano, limita-se a fazer seu 
protesto. 

Outro objecto de surpresa foi para o ora
dor o ter ouvido dizer-se que o instituto da 
lesão foi estabelecido para proteger a in
genuidade, a essas pessoas ingenuas que não 
conheciam o valor das cousas e que hoje, 
havendo tanta civilização, tanta esperteza, 
tanta igualdade, tanto progresso, tanta 
luz, era um instituto condemnadó. 

Ora o historíco deste instituto está de
monstrando o contrario. 

O direito romano introduziu-o, no seu 
ultimo periodo de _aperfeiçoamento, no se
culo III, principio do seculo IV, em que o 
imperio tinha se estendido, em que come
çava mesmo a decadencia romanv. e a si
tuação de Roma tinha chegado ao seu ulti
mo desenvolvimento. Portanto, só o his
torico da creação do instituto está indicando 
que não é filho das épocas barbaras. 

Ao contrario, os romanos atravessaram 
sem este instituto, emquanto Roma limitou 
seu domínio á Italia; o instituto appare
ccm quando ella chegou ao seu pleno desen
volvimento, em que houve uma complicação 
tal de relações que o tornou necessario. 

E' um erro dizer-se que a civilização 
geral evita o engano nos contractos. 

Ella derrama, não ha contestar, sobre 
todas as- sociedades conhecimentos. geraes ; 
mas em relação a cada individuo, no tocante 
ás profissões que lhe são estranhas, tanto 
mais augmenta a civilização quanto mais 
augmenta a ignorancia. Quando um espírito 
chega a comprehender todos os assumptos, 
como Ari.<ltoteles comprehendeu-os, porque 
elle abrangeu tudo no seu tempo, é que tudo 
isto não tinha chegado ainda ao seu pleno 
desenvolvimento. Hoje elle não poderia ex
istir, porque a sciencia tem-se desenvolvido, 
tem-se creado· sciencias novas, de maneira 
que se torna difficil ou impoS3ivel a um 
genio qualquer,pormaior que seja,abranger, 
como elle abrangeu em seu tempo, a tota
lidade dos conhecimentos humanos, 

Quanto mais a civilização augmenta, tanto 
mais cada um :fica mais senhor da sua pro
fissão e mais estl·anho ás outra<1. 

Isto póde se vel' perfeitamente no interior 
do p:tiz. Alli o individuo sabido é muitas 
vezes mais entendido em dilferentes ramos 
de conhecimento do que qualque-L" doutor. 
Ellé entende de medicina, de fâ1'o, de poli
tica, tem immensas noções geraes de tudo, 
porque · é obrigado, porque a sociedade é 
atrazada ; elle conhece o preço de todas as 
cousas, quer na lavoura. quer no com
mercio, e aqui, nesta grande cidade ou nesta 
grande aldeia (riso), já é mais difficil; cada 
um applica-se ao seu ramo de conheci
mento. 

Entre nós um homem póde ser um emi
nente advogado, um grande medico e des
conhecer inteiramente o preço de tudo, tanto 
no que diz respeito ao commercio, como á 
lavoura. Isto é um facto muito coJhecido. 

Ha individuas illustradi:;simos na sua pro
fissão e de uma ignorancia incrível sobro 
preços e outras cousas. 

Ora, naturalmente estes individuas não 
estão habilitados; podem allegar esta igno
rancia e merecem mais es ~e beneficio da 
rescisão por lesão do que qualquer outro 
nas cidades atrazadas, porque nestas ha mais 
conhecimento ge-;al do p.-eço das cousa'3. 

Dlsse-se tambem que os codigos modernos 
teem abolido este instituto. 

Não é exacto. · 
Além de varias codigos que admittem a 

mediJa, o allemão, quJ é o mais reconte 
admitte-o igualmente. 

Elle não trata do instituto como rescisorio ; 
mas, na sua parte geral, contém um artigo 
considerando, como a.nnullaveis, os actos em 
que alguem se aproveite da sua qualidade 
superior, da sua posição, para auferir vanta
gens contra aquelles com quem contracta. 
Está na parte geral e esses actos são annul
lados como abusivos. 

Diz-se atê que esta medida é para os con
tractos com judeus, é sobretudo para os con
tractos de empres,imos a juros, porque lá. 
ha leis rep1•essivas neste sentido ; que esta 
providencia é para proteger a população 
contra os judeus usura.rios que usam e abu
sam dos ca.pitaes. · 

Seja, porém contra quem fôr, lá. está a 
medida, e não vê razão para não adoptal-a. 
aqui. 

Agora, que expoz summariamente as 
suas surprezas, vae, neste pouco tempo que 
lhe resta, fazer consideru.ções de ordem 
muito geral sobre a parte em discussão. 

Porque não dispõe de tempo, vae restrin· 
gir as suas observações ao capitulo que 
trata das sociedades: 
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A sua primeira observação versará sobre E tanto parece ser esta a intençlo. que o 
o art. 1.586, que dispõe: artigo accrescenta : mas devercro ser inscri-

«Quando a'> sociedades civis revesti- ptas no registro civil e responder no fôro civi_l. 
rem as fórmas estabelecidas nas leis Depois de expor o que o nosso direito 
commerciaes, obadecerão am1 preceitos actual e;;tabelece a este respeit.>, o orador 
dessas mesmas leis, que não fürem con- pergunta si convirá fazer uma innovação 
trarios aos do presente codigo ; mas de- desse direito. 
verão ser inscriptas no registro civil e E' assumpto muito grave, sobre o qual é 
responder no fôro civil.» preciso pensar. E o nosso direito nisso não 

Accrescenta O art. 1.587 : é singular, porque, nas legislações de quasi 
todos os povos, as sociedades anonymas e as 

, «Não revestindo algumas das fôrmas commanditarias por acçõe.:1, qualquer que· 
de que trata o artigo antecedente, aso- seja o objecto, revestindo as formas commer
ciedade regular-se-ha pelas disposições ciaes, reputam-se commerciaes e respondem 
de~te capitulo.» perante o fô1•0 commercial. 

Observa que o art. 1.586 paréce referir-se O legislador entende que as mesmas ra-
ás sociedades anonymas, que são as de fórma zões que autorizavam a formação da socie
estabelecida nas leis commerciaes, ás socie- dade civil com a fórma commercial, deter
dades anonymas ou as em c.>mmandita por minam a applicação das leis commerciaes, o 
acções. pois são essa3 as sociedades civis regímen de publicidade necessario para as 
que revestem esta fórma commercial. operações commerciaes, a competencia do 

O,·a, si assim é, o artigo não está completo, fôro commercial, etc. 
porque, além destas sociedades, ha outras Si é isto uma noção erronea, é· preciso 
puramente commerciaes, e não acredita que dizer, porque não está muito claro; o orador 
o art. 1.587, dizendo que, não revestindo está inferindo estas pond01•ações do artigo. 
algumas das fórmas de que trata. o artigo (Pausa.) · 
antecedente, a sociedade regular-se-ha pelas Em todo o caso, como está, não pôde ficar 
disposições deste capitulo, .não acredita, re- porque, si elle traduz essa idéa precisa ser 
pete, que essas disposições queiram revogar mais claro e, si traduz a idéa opposta, pre• 
a'3 sociedade:1 commerciaes, que não reves- cisa ser supprimido. 
tirem as fórmas commerciaes, como são as . Mas, o Projecto ainda augmenta as duvi
sociedades em nome collectivo, as sociedades das, dispondo no artigo 1.588: . : 
de capital e industria, emfim as sociedades 
commorciaes sob diversas fórmas. Pela ge- «Em relação aos socios, a sociedade só 
neralidade do artigo parece que, não reves- pôde ser provada por escripto ; podendo 
tindo a sJciedade as fórmas cornmerciaes, sel-o em relação a terceiros por qual-
ella está prejudicada. quer genero de provas.> 

Si é assim, é muito grave, importa re- Esta disposição é generica e, portanto, re-
vogar o Codigo Commercial em uma parte fere-se não sómente ás sociedades que re
importantissima, como é aquella que trata vestem a fórma commercial, como tambem 
de sociedade. as que não revestem tal fórma e á que se 

A segunda observação que fará é que o refere o artigo 1.587. . 
artigo não está redigido com felicidade, por Isso. não pôde ser - diz o orador - nem 
que ao mesmo tempo quo subordina essas em relação a uma, nem em relação a outra; 
sociedades ás leis commerciaes, dizendo que isto não pôde ser nem na nossa actual le
obedecerão aos preceitos destas mesmas leis, gislação commercial, nem póde ser na nossa 
revoga a mesma legislação, porque diz que futura legislação civil. 
estas leis ragerão com a clausula de não Quanto á primeira parte é evidente ; não · 
contrariarem ao presente Codigo. póde ser em relação ás sociedades de fórma. 

Assim, a vigencia das leis commerciaes, commercial, porque estas só existem me
que vão reger as sociedades anonymas, não diante estatutos EJ,ue são registrados, não . 
é mais com a sancção que lhe deu o Codigo pódem mesmo funccionar sinão depois do 
Commercial; mas pela confirmação deste registro do·s seus estatutos e até dilpois de 
artigo, subordinando-a a uma rectifi.ca.ção e realizada uma parte do seu capital, que 

· revogando tudo quanto for contrario ao Co- pôde variar entre 10 e 50 °/,:,; segundo as 
digo. épocas de inflação ou de restricção de credito 

Neste codigo ha disposições relativas á na nossa praça. Não desce a esses porme
sociedade que contrariam o Codigo Commer- nores, porque não vem ao caso. Não era 
cial e serão revogadas e as outras não sJrão possivel que· sociedades, mais constituídas 
em virtude, não da sancção anterior, mas de capital a<:icumulado, do que de pessoas, 
em virtude da conformidade de que falia pudessem ter existencia sem estatutos appro
o art. 1.568. vados pelos socios e escripto que· assignale a 
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sua existencia em relação a tGeco:ro, com suas c:.isas; fóra. di,h, a sociodado podia-se 
quem contrnctar. p1•ovar poe todo o qualqu3r gonorJ do pro-

Não póde referir-se tambem ás sociedades V,\'l, entrava na regra commum da prova 
particulares, commerciaos ou nio, porque, dos contract·Js. 
quanto ás commm·ciaos, está pl'ovidenciado Nos ca.sas om que a escriptura ora neces
no respectivo codigo: não hu. sociedéule sem sarh para prova, a lei era consequente, 
o contracto social devida.monte insc,·ipto, e determinando que nenhuma ,,cção f'osse 
emquanto o contracto não fo·: rogistrado, intentada contra socios ou contra terceiros 
não terá validade entro 03 socios nem contrD, e do terceiros c .. ntra. a sociedade som esta 
terceiros. peova. Mas, pela doutrina geral d:i.s provas 

Diz tambem o Codigo Commercial que ne- do nosso dil'eito, es;a prova erJ. supprivol 
nhuma acção entre os so'.!ios ou destes contra pela confissão, poias vist'Jria:'l, pelo reconho
terceiros, que fundar a sua intenÇ'ão na cimento d i firmas. 
existencia da sociedade, sol'á admltt.ida · cm Assim, si houvesse actos de sociedade, p ·a
juizo, si não for logo acompanhada do instru- ticados poe indi viduos que não tivessem con
mento probatorio lla cxis tencia d:.i. mesma tractos, um terceiro, que tivesse acção a 
sociedade. propor, .Jjlodia fazer pl'ova mediante um 

Dirá que não póie sm· nem cm rolação ,is onme em qualquer facto, suppondo ,\ 
sociedades comrnerciaes, ·nem pódo sor do oxistencia da sociedade,praticado pelo socio, 
Codigo Civil. O artigo confundo c:,us?-s e completar isto com tc:;tenumhas, que era 
muito distinctas, como são pron da exis- uma prova sub:;idiaria, facultada em todos 
tencia da sociedade e acto constitutivo da os casos. Era, ernfim, um sy.~tem1 logico, 
sociedade, que lhe dá existencia, fórma ne- harmonico em todas as suas partes, perf'ei
cessaria, como elemento sub3tancial do ta.mente regulado; sómente cea tyrannico 
contracto de sociedade. E' questão muito em relação ao3 tel'ceiros, porque o.~ subor
importa.nte que vae affectar uma parte que dinava a uma prova, que só podia see foita 
a Commistão já considerou, appl'ovando pelos contracta.ntes que eram aquelles que 
a.quella a que se refere o livro lº, tit. 3•, deviam fazer seus escript'Js, registrar, etc. ; 
«Das pessoas jurídicas>. Tudo quanto a.Ui sa m,ts era um systema. 
poderia dizer tem logal' dizer aqui. Veiu, po1•ém, o Codigo Commercial e 

Esta parto do Codigo foi, com O devido estabeleceu o inveeso: t01•nou o escripto, não 
respeito, mal considerada e pôde dizer, por- um instrumento de prova, mas uma forma
que apresentou uma serie de emendas a esse lidado substancial da ·oxistencia. da sociedade; 
titulo. embora os indivíduos se intitulem socios, 

Estas emendas foram rejeitadas ; mas não existindo o contracto, a sociedade não 
ellas concretizavam toda. a nos~a legislação está parfüita; sem essa formalidade, elles 
actual, que é muito boa, preferivel ao que não podem exercer direitos entre si, nem 
se pretende introduzir em logar della. em relação a te1·ceh-os, porque não ha 

O arti.,.o .em questão eviden-ternente só sociedade, ha apenas ·uma communhão de 
trata da prova da oxi•tencia da sociedade e interesses. Quanto aoa tercGiros, porém, que 
exige que o seja por es~ripto anti·~ socios, não tiveram culpa, nem rellponsabilidade por 
não dizendo, em relaçao a terc01ros, nas 038a omissão da formular-se o contracto, 
1.1.cções que os socios intentem contra ter- masque teem tido negocios com a firma, a 
ceiros. lei foi absoluta. Em relação a estes não ha 

Vê-se, por identidade de razão, que exige necessidade de prova alguma por este meio, 
tambem por escripto para acções que socios visto que toda O qualquer p1•ova, até pre
intentem contra terceiros, , sumpções, fundadas om factos de que existia 

Diz, porém, . que em favor do terceiros ou existiu sociedade, são sufficientes para 
quaesquer provas bastam, não é mais neccs- induzir a oxistencia da sociedade. 
saria prova por esceipto. t 

Ora, 0 Projecto aparta-se da antiga legis7 O Codigo Commercial diz quaes são es as 
lação civil e da actual legislação comm~- presumpções, quando dispõe no art. 305 : 
cial e aparta-se em um ponto, em que nao « Pre3ume-se que existe ou existiu 
se podia apartar. . sociedade sempre que algucm exercita 

Aparta-se do direito antigo, pGrque este, actof' proprios de sociedade, e que regu-
consoquente e rigoroso em suas ~educçõ~, larmente se não costumam praticar sem 
estabelecia que o contracto de sociedade nao a qualidade social. 
podia provar-se sinão por cscripto, desde Desta natureza. são especialmrnte : 
que-excedessem a 1 :200$, nas cidades, villas, 
etc., onde havia tabellião, ou em uma 1°, negociação promiscua e commu~; 
circumscripção de onde as partes pu~essem 2•, acquisição, alheação, permutaçao 
ir e vir commodamente no mesmo dia para ou pagamento commum ; 

Vol. VI 15 
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3°, si um dos associados se confessa ciações religiosas não podem prescindir do 
socio, e os outros o não contradizem por patrimonio para exercer actos de caridade, 
uma fórma publica ;_ _ par~ trat~r _da c_ura 4as almas,. etE. _ . 

4° si duas ou mais pessoas propoem Eli! a d!Stmcçao: si as associaçoes nao ti
um 'administrador ou gerente com- verem patrimonio, não deixam de ser, por 
mum · 'isso, asgociações, mas não são pessoas juri-

50, ~ dissolução da associação como dicas, haverá uma combinação de interesses, 
sociedade ; regulam-se pelos estatutos particulares que 

6°, o emprego do pronome nos ou nosso fazem, etc. 
nas cartas de correspondenciv,, livros, A condição imprescindivel é que tenham 
fücturas, contas e mais papeis commer- patrimonio e é o que p1•opoz na emenda que 
ciaes ; a Commissão rejeitou, na parte geral; mas 

7°, o facto de receber ou responder que não póde deixar de ser restabelecida, 
cartas endereçadas ao nome· ou firrn~ porqu<' ê o distinctivo de todas essas sacie-
social ; dades. 

. 8°, o uso de marca commum nas fa- Bem, o Codigo confirmou a idóa, porque 
zendas ou volumes ; accrescentou, no paragrapho unico, que as 

9°, o uso de nome com addição - e sociedades de fins economíco:1 ou do fins 
companhia .> idcaes, que tiverem personalidade jurídica, 

1•egular-se-hão pelos seus estatutos, guar-
Depois deste direito-diz o orador- tive- dadas as disposições do liv. lº, tit. Iº, cap.3º, 

mo.~ um decreto da Republica sobre sacie- d ,. 1 d t e d· ( H. d· 
dades. Esse decreto marchou nas al!'uas do ª pai·,;e gera os e O igo. ª i-versos 

~ apartes, que interrornpem o orador durante 
Codigo Commercial e deu um passo adeante, alguns minutõs. ) 
passou a um assumpto que não tem muito 
com interesses economicos, porque não foi O SR. PRESIDENTE - Polo Regimento, os 
feito para reger toda a casta de sociedades ; apartes não são permittidos. 
foi feito em execução do art. 72, § 3º da o SR. ANDRADE FIGUEIRA para rospou
Constituição., que prometteu uma lei que de- der a um dos apartes, quo ouviu, dirá que 
:tinisse as associações formadas para fins re- uma socieda,de qualquer que soja o seu fim, 
ligiosos. é I di t· , d A lei · tevo em vista executar este preceito · uma peJ:;oa mora 8 me.a as pessoas que 

d d a compõ1:m, tanto que tem direitos contr51-com,tit~cional sobre sacie_ a_ es as menos esse1 socios. 
economica.s, que ha, as·maIS 0eaes; tratam Já em outra occasião se externou sobre 
de cura de _alm_as, de salvaçao eterna, de este assumpto, procurou demonstrar esta 
cousas que nao sao desto mundo. these. 

Pois b~m; o precei:to fer;u~o, lançado Não ha duvidn. quo desde os tempos colo-
pelo Cod1go Corumerc1al, L1 tao poderoso, niaes a sociedade formou uma entidade di
que mesmo co~ relação a estas socied~d~s, versl da dos socios que a compõem. 
de que o legrnl~dor _tratou, el~e _exigm, l8GO está expresso no Regimento de 1661, 
como prova da ex1stencrn da_ associaçao, con- erri. que o legislador sagaz trata dos im-·· 
tracto _firmado I?elos assoe1ados e lançado postos, que devem ser pagos pelos immoveis 
no registro publ!co para que fizesse prova que entram para a sociedade. No intuito de 
quer quanto a elles, quer quanto a ter- favoreéer á formação das sociedades,não obri-
ceiros. . . . gava ao pagamento do imposto aos que en· · 

O dec~eto f01 mais adiante: declarou que, travam com um immovel; mas aguardava a 
por ~u2to ideae~ que fo~sem os fins destas occasião, em que se füzia a partilha, ahi o 
assoc1~oes (o leg~s~ador nao tratou só!llente imposto de transmissão era devido. . 
da so01eda~e reh,\\'10sa, tratou ~a _soc10dade Assim tambem quando um homem casado 
de fins p~llosophrcos, .fins t:rti~ticos, ~udo entrava com um immovel, qualquer que 
qua:nto é ideal, tu~o q~anto nao e mat~r1a!), fosse, para a sociedade, ora preciso a outorg11, 
teriam .UI!!- _patrimomo, sem o qt~e nao sao da mulher. Tudo üito mostra que a socie- . 
~esso~s Jtmd1cas ou de fins ec~nomic~s ou_ de dade fórma uma pessoa di:ITeren te da dos 
fi!lS _ideaes, como. era _da antiga leg1slaçao. socios que a compõem. 
S1 n3:o teem patrunomo? r~gem-se segundo A lei hypothecaria· de 1864, tratando dos 
as leis communs de associaçoes. actos translativos de domínio, sujeita-os· 

O legislador pensava e muito bem quo, por á inscripção, e diz explicitamente: são su
muito ideaes que sejam os fins de uma so- jeito::l á inscl'ipção os actos pelos quaes o 
ciedade, ella não prescinde de patrimonio. sacio entra com immoveis para uma socie
Assim, uma sociedade de dança pr~cisa de dada como contingente ou entrada sua. Logo 
patriinonio para pagar casa, para pagar a - continúa o ora.dor - a nossa lei considera 
musica. Os proprios conve~tos, essas asso- esta entrada de um immovel como patrimo-
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. nio da sociedade, como acto do alienação em 
relação ao socio. 

O Projecto limitou isto âs sociedades, que 
toem existencia jurldica. · 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. então não ac
ceita a doutrina consignada no Projecto ro-

Si o Projecto não consagrasse a simples 
inscrlpção no registro, como titulo para dar 
personalidade juridica, poder-se-hia conser
var a legislação antiga; mas, doilue que dâ 
esse passo, de acco·;·do com o decreto de 
1893, pediria o orado1• que désse mais um 
para salvat' interes3cs de terceiros. 

Não é o interesile dos socios que o pre-
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA - Este as- occupa, porque estes se rege-,·ão entre si; mas 

sumpto incontestavelmente não está bem re- é om relação aos terceiros. 

lativamente ao assumpto 1 · 

gulado. Esta facilidade de provar a existencia da 
Não podemos voltar ao regímen antigo, sociedade por qualquer meio não basta, 

havemos de partir do principio do Codigo porque, por muito que provem, apenas 
Commerela.l. Aconselharia que des.-;emos p1·ovam a communh[ o de interesses, não 
mais um passo. Toda a sociedade uma vez provam uma personalidadnjuridica distincta, 
que tenha pateimouio, sem des tingui.r o ssu visto que essa sociedade sem o registro do 
obejecto, deve subordinar-se á regra de seu escriptú não tem personalidade jurídica. 
constituir-se por e.;cripto o ess:i eicripto o mell101• ê dar 11m passo mais, de accordo 
levado ao registro. A1sim, não só turü, com O decreto do 1893 . 
existencíu. jur·idica, como teem jêí existenciu. Ifa mesmo uma. contradicçio · no Projecto, 
moral pela sua simples formação, mas ainda elle diz qno µ, sociedade que, po1• fülta de re
poderão estar habilitada'l pani. rospondér gistro dos sou~ estatutos, nio constitufr 
ptwa. com terceiros, universa.lmente. p:}lSOa jurídica, i•oger-se-ha pelas disposições 

A,iuollas, porém, que não se registrarem, desta parte em debate, que sfo relativas ás 
deixarão de ser sociedades, nem se regerão socied:tdos com esLatutos reg'strados. 
por este titulô, nem por outro qualquer 
serão communllões e que se regulem pelas Quem é que vae regi1trar o seu contracto 
leis dos socios, mas sem sancção jurid.ica. par:). gozar de vantagens, quando, sem esso 
Exigir o escripto, não para a prova do con- regi:,itro, ~ socicrlado v,10 reger-se por este 
tracto, mas para a sua substancia. Uma capitulo 13? 
vez constituída, exigir o ro~istro, por causa São verdadeiras sociedadeJ ; 1,em perso
dos grandes inteeesse i que todas as socieda- nalidaclo jul'idica, é verJ.ade, porém, com 
dos podem ter em relação a terceiros. todas as vantagens: podem dernandw e ser 

O Projecto, como passou, na sua pa.rte demandada,, ha communhão de interesses 
geral, como já ponderou o não se esqaecorâ entre elles, etc. Aqui se limita aos moveis ; 
de a.provoitar sempre todas as occasiões ma.:,! .SÍ pa.ra uma des,ias socicdados entrar 
para repetir, abre uma verda,d0il·a fabrica um fundo immovel, este fundo ha de se 
do fraudes contra terceiros, que tratarem tornar commum, deixa de pertencer a esse 
com as sociedades. individuo o pa·f·:a a. pertencei• a uma outra 

O Projecto diz que desdo que a sociedade individualidade. Não ::;e póde fazer essa se
não tenha seu titulo inscripto, não tem ca- leção entro movoi i e irnmoveis ; de.;do que é 
pacid,\de juridica e, então .reger-se-ha pelo um contingente social, deixa de pertencer ao 
capitulo 13. E accrescenta o artigo quo os patrimonio daquello quo com olle entrou, e 
terceit•os, que tratarem, só terão acção con- si este individuo fôr casado, tratando-se de 
tra aquelles com quem contmctarem. immovpl, é preciso que a mulher dê a sua 

E' este o ponto delicado das sociedades ; outorga. 
v.elhacos reunem-se, füzom grande, opera- Já vê a Commi.isão que, quando o pro.: 
ções, põem um homem de palha a tratar jecto diz, na parte geral, que estas soeio
com terceiros, os. socios participam dos lu- dalle.J não terão exi::;tencia jul'idica, quer 
cros, abusando da confiança dos terceiros, dizer que não teem consagração legal. 
que só teem acção contra esse homem de Uma outra confusão, que resulta tambem 
pa.lha que t1·atot1 com eUes! Evidentemente da theoria gefül do C'odigo e a que a parte 
isto não póde ser. em dimu~.:ião allude, é a que se faz ent1•0 so-

E' por isso que o Codigo Comml'rcial in- ciedade e corporação. 
novou a regra antiga ostabolocondo que a kl c,n·poraçõc.:i , no no.iso direito, sã0 
sociedade não pótle ter exidtencia legal, pe .·· cousas muito di!forente.l ele sociedade;. 
sona.lidado jurídica. SHill, o estatuto escripto, Nas omondas, que teve a liborda.de do otfe~ 
h\nçado no registro do commercio, de modo -eecer á Commi::i -:ão ü que lhe cu,itar am 
qu:3 qualquer terceiro s:1iba. qual é a pedsoa algum trab:.i.lho, porque teve de fazer uma. 
c,nnpetente p:rn1 tL-ata1·, saiba, · o tempo da revi ,ão de t·><lil, ,1 legblação antiga e acom- 1 

partilha e as gae0,utias que pódem olfe't·ecer modal-a com a moderna , formulou unl:l 10 ou 
os socio3 em seus t_!'atos com terceit'os. 12 artigo.:! sobro i~to. 
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Nessas emendas, procurava distinguir as geral e incorro na vacatúra, pertencem o3 
sociedades, civis o commerciac3 das cor- ben:, ao fidco. 
porações, dessas associações gerae, para Si uma associação desh naturoza, a Mbo
fins religiosos, philo.;ophicos, arfoiticos, ricordia, por oxomplo, ficar reduzida a cinco 
moram: e das fundações; porque, com effeito, socios ... 
ha distincção em tudo üto. UMA voz-Mesmo a um. 

Dopois de determinar o que ha do com-
mum entre socieJ.ades civis, commerciaei, O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Isto não; 
corporações e fumlaçõe3, diz o 01·-ador qtie agora, falla o ca.pi&ulo. (Riso.) 
vae mostrar ligeiramente alguns pontos de Nestas corporaçõ:is, lrn. sempr.:i umas ra
differmça existentes entre estas associações. gras d, ca.pitulo, exige-se mesa conjuncta; 

Os socios, na sociedade commum, entram é pr.:iciso que a. corporação t:lnha numoril 
para a sociefade com uma quota, que se dotorminado para formar a mJsa, otc. . 
chama contingente social,e este contingente Os S1•s. m·J1rfbro.J da Commi~sfo hio dJ 
determina o interesse que elle tem na socie- ter conhocimonto das cJncord,\tas do Portu
dade ou na communhão, si se trata do bens gal com a cfü·t J do Roma. 
movei~ ou ~mmovei~, ou_ a p_arte ari tI111;ctica A ui tima dollas é do mil quinlrnntos 0 
de_ cap1~al si é em dmheiro ,

1 
emfim, cotcr- sessenta o tantos; não vom fü\ collncçã.o dJ 

m~na o mt~re~se qu? ollo L?".º. tei·, d?tnr-· lois, mas encontra-se orn um magnifico tra
mrna o q.umbao, a rnspons,?-b1hdadc,po1quo, j tado do g;•and:J poeta O jui'isconsulto portu
nas. soc1e_dades do quo e,,tamos t,ata.ndo,_ guoz Pol'cil'a de castro. 
cada um e respo_nsavol pela quota com que Nesb. concJrJata se determina que os 
0!)-tr.9u. Poste~10r~ente: dur~nte as neg~- bens pJrtenceriam a0s conventos cm quanto 
c1~çons, os socios n~o rnnunciam ~eus <li- tivessem o numero neceJ.'!:i.rio par,\ form'l.r 
re~tos; _ao contrario, exercem_ dnra~te a O capitulo e reger O governador. 
ex1stencia da. soc10~a:cle toda.a SLU plemLu~e, Nesse tempo pensa que O numero px,igido 
respondem pela _d1v1da S?CB~ e, nas so01c- era de 3 ou 5. 
dades commerciaes, sohdar1amente para 
com terceiros pelas dividas contrahidas, não O SR. ALE!\CAR GunIARÃES dá um ap:1l'te. 
se dissolvem sem pagar o activo o pa.5sivo e 
não podem, por ·meio do abandono do seu 
contingente, dar-se p:ir quites, e tambem 
ninguem pôde renunciar os luc,•os, nem 
onerar aos outros com prejuízos, deve haver 
igualdade. 

Ora, nas corporações nada disto existe. 
Primeiro que tudo, nas corporações, os in

divíduos assJciaclos, cada um entl'a com a 
sua quota; mas não tem pa.rte alguma no 
activo com que entr,i. 

Supponhamos- diz o orador-a Misori
cordia, que tom uma. enormiJade da apo
lice'3. Pois bem; os irmãos não teem a meno1' 
parte no activo; aquillo ·é para .fim ideal, 
para exercer a caridade. Ass:m tambem si 
a misericordia se endividar, nenlium dcll0$ 
é responsavel por cousa algum:t ; nem elles 
todos podem-se dizer donos da Misericordia ; 
nenhum do:, irmã.os tem uma quota qual
quer no patrimouio. Si um dos sous admi
nistradores praticar um acto qualqLtel', a 
Misericordia só re,;ponde pelo exercício do 
mandato; pelo cxco.,so do mandato, ella não 
re.3ponde. 

Agora, alem des.3as differonças que são 
cardeaes, ha muitas outr.i.:, que sã.o cons J· 
quenciaes dellas : o pessoal pôde ser reno
vado ·constantemente; emquanto houver 
o numero sufficieutc para gcril-a, u corpo
ração exi~te ; quando não houver, dá-se a 
caducidade prevista no,; e.,tatutos, o si i,to 
não e;:;tá. prevenido, subordina-se á. r.:igl'a 

0 SR. ANDRADE FJGUEJRA- 0 que queria 
accontuar é que a corporação distingue-se 
nisto da sociedade e m,1is ta111!9aiu quanto á . 
dissolução. · · 

Dissolvidas, os bens não se distribuem; 
mas na,s fundações j(L não é assim : si o 
fumlador é vivo, tom direitos. Nas cmona 
das que apresentou ltavi;J, a mesma idea. 
Como se clava ao Govel'llo o direito do dis
solvvra.s fundaçõern associações, sempre que 
cJntt·ariassem o bem publico, f-ez a emenda 
dizendo que, quando fossem dissolvidas p01· 
a.cto elo Governo, os bens seriam distribuidoil, 
os das fundações aos fundadoras ou a seus 
legitimo::: herdeiros, o 03 elas co:l.'poraçõas ao 
fisco. Foz isto propositalmente, pJrque a 
medida é perigosa, póie haver Governo que, 
para se apropriar dos bens, dissolva todas 
as fundações e c,Jl'porações. 

Nas sociedades os bens pertencem aos 
herdeiros e só por falta destes vão para o 
fisco ; nas corporações, não, o Estado é o 
primeiro succassor. 

Tambem occorre-lhe uma observação, que 
não importa em uma critimt. A Com missão 
votou que os bens vagos e herança; pal'ten· 
c:iriam aos Esfados, emquanto que o ora.dor 
tinha-oi:; considerado, em emenda, como per
tencentes á União. Apezar elo voto da Com
mlssão, continúii a pens:Lr da mesma fó.·mJ.. 
Em primeiro logar, a lei republicana. de 
1893 assim considera, e aqui mesmç, neste. 
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projecto, apezar de se ter votado que per
tenceriam aos Estados, já se disse que per
tencem ao fisco, e isto já está. consignado;em 
segundo loga.r, di:á que, desde que se vo
tou que todos os direitos resultantes da 
solJ3rania n:i.cional pertencem â União. esse.:1 
effeitos devem se1• tambem da Uniã.o. O Es
tado é herJeiro cJrto em consequencia elos 
direitos da soberania. 

Quem acceitou o principio nã,o pôde re
cus1r as consequencias. 

O ora.lor, dep::>is do mostrar outros pontos 
de ditrerença ent1·e sociedades, corporações 
e fundações, diz que as emendas, qt10 for
mulou â part..1 gm•al do projecto, ob3deciam 
a esta distincção, de que não se pôde pre
scindir, quando se trata do legislar. 

P,wece-lho qucl° só foi acceih um:1 das 
su:1s emendas. Mas a Commissão, a·.:cei
tanrlo uma dellas, clwia a.cceitar as outrn.s, 
po1•c1ue toda':! formam um conjuncto. 

O projacto confunde tudo ; sociedade não 
é corpora.ção e vice-versa. 

São cousas distinctas e felizmente a.inda se 
está em tompJ do.reconsiderar. 

AgJra é que Commissão póJ.e ver as con
sec111eri.cias da confusão que fez, porque ao 
mesmo tempo que dou ,t~ sooiedado':l nãtl re
gi-:itradas os direHos que temn, vae reco
nh::icer os direitos qu::i olla~ não teem, 
o que quer dizer isto: os bens são comm·ms. 
. Pois si são, já não pertencem ,tquelles 
que ent 0 amm com elles ; ha já communhão, 
são communs entre os socios e si um socio 
fôt• casado já não são cJmmuns com a. mulher 
deste. 

A pa.rte geral refüriu-se a esta .parte es
pecial, e neata. verifica-se que a p:i.rte geral 
não está perfeita.. Aqui exige-se contracto 
por escripto ; mas uma vez que não é regis
ttwlo, não é pes3oa jueidica. Ha ovidente
rnent.'.J confusão, e todo o equivoco parte de 
se ter cJnfundido o act.o constitutivo <'.a s,J
ciedade como fórma. subs_ta.ncia.l do contl'acto 
e a su:1. prova •. 

Infülizmente não é este o unico ponto em 
que o projecto, quanto ao orador, aber,·a das 
regras geraes. Quando Sé\ trato:1 da pruva, 
di~se que h:.via. arLigos que continham 
dontrlna falsa., dizendo que sempre que a. lei 
exigia corto o determinado meio do prova 
tinha eatabclecido fórma. Oilpecial para o 
acto. 

Mas que pr.Jva. ~ Si porventura vierem os 
socios e cJnfc.~sae,im em juízo : sim, somo; 
socios, o juiz póJe deix Lr ue a.cceitar a so
c.iedade i . 

Supponha-se que é nm terc JÍl'O quo ac
ciona os socios para lh3 pagarem uma. divida; 
elles confessam, o juiz ha de dizer que não i 
Não é p::>ssi vel. · 

A confissão é a mais solmnno das pl'Ovas, a. 
si o escripto foi considera~lo prova, este 
prova cstíL supp1•ida. 

E' rousa muito differente. 
O projecto, adeante quando trata do a:l

ministração, refüre-se tambem a corporação ; 
entretanto, pela noção da p:trte geral as 
corporações, que aliás se infilei.ram com as 
sociedades em geral, não podem te1• cabida. 
nesta. pa1•te especial, porque quanto a estas 
reconhece que ellas constituirão sempre 
pesfüa jurídica. 

Notará maü; uma contt'adicção. Na parte 
gel'.11 so diz que as sociedades constituem 
pessoá.s distinctas dos membros que as com
poem e, ent1•etanto, logo em seguida estabe
lece que os socios não usarão dos direitos da 
sociedau.e Hem terem per3onalidafo jurídica. 

Si tota a sociedade constitua pessoa moral 
di:ltincta dos socios, toda a sociedade con
stitne uma personalidarlo jurídica ; poderia 
nã<J reunir aquelles requisitos necessarios que 
a lei exige,mas con:ititue uma pessoa distincta 
em direito, distincta forçosamente. Em.face 
d:-i. nossa. legblação, diz o orador, é uma 
pessoa jurídica perfeitamente distincta em 
dfreHo, som embargo de não lrn.ve1• registro, 
e como tal foi sempre considerada,. 

Ahi estão os tex\os desJo o regimento dos 
Tombos e ha a loi hypothecaria. que resolve 
a questão. A entrada, que. um socio faz, em 
immov Jl, suponha.mas, é uma alienação que 
faz do seu domínio, es5á sujeita a tran
scri pção : é a melhor prova de que é pessoa. 
distincta.. 

Ahi, porém, se fülla das eorporações. As 
corporações foram declara0.as pessoas jt1ri
dicas, com existencia necessaria; nom podia. 
deixar de ser porque não ha çJrpora.ção 
~em compromisso. Ei1 um acto, e muitas 
delhn carecem até do approvação do Go
verno. 

Lembrará que não se está tratando de 
socieda. le constituindo pessoa jurLJ.ica. O 
projecto diz a respeito dellas que se 
eage1·ão pela pwte geral; mas ha engano· 
Na. parte geral apenas trata-se da Consti
tuição da.~J pe3sas juridica.s ; mas não se, 
regulam os dil·eitos e olwigaçõe.;; des.3as pes
Hoas jurídicas. 

O projecto dispõe, no art. 1.585, para
gr..ipho unico : 

« As socie.1:i.des do fins economi.cos ou 
de fins ido:i.es, que tiverem p,m~onali
d.1.[le juridic \, regula.r-se-hão pelos sem 
e3tatutos, guardad~ as dispoaições do 
livro 1°, tit. lº, c:1p. 3", da, p:i.rte geral 
deste codigo. » 

A p_wto g,wal nã,o é suppletiva dos e3ta.
tu\os, ap."!na.~ tra.t:i. da. constituição eles.ias 
SJcieda.des, dos raquisitos do sen registro, do 
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pessoal di sua administração ; mas nada diz 
quanto á sua constituição, quanto á sua 
partilha, quanto a seus negocios, quanto á 
responsabilidade dos seus mandatorios. 

Isto é a~sumpto desta Parte Especial. Lá, 
na farto Geral, não se tratou disto, nem se 
podia tratar ; lá é só da constituição da 
pesssoa jurídica. Entretanto, é um ponto 
importante ; não basta dizer-se reger-se-h(ío 
pelos_ seus estatutos. Os estatutçs, ppr muito 
previdentes que sejam, não dispõem sobre 
tudo. De accordo com a antiga legislação 
brazileira convem que a lei, nessa parte, tenha 
um caracte1' suppletivo, porque, sempre que 
os estatutos forem omissos, regerá a lei 
suppletiva. 

o SR. PRESIDENTE -Tendo u.ado a hora, 
peço a V. Ex. quo interrompa as suas con-
siderações. • 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA pergunta si 
pôde continuar na proxima sessão. 

o SR. PRESIDENTE - Sim, senhor. Fica 
adiada a discussão pela hora. A ordem elo 
dia para amanhã, 17, na reunião de 3 ás 6, é 
a discu~são ainda do parecer do Sr. Araujo 
Góes. De I ás 3 horas ela tarde, a Commissão 
continuará a votação dos arts. 218 a 411 o 
das emendas respectivas, com parecel' do 
Sr. Anizio de Abreu. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 



CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO 

DO 

PARTE ESPECIAL 

' Arts., 218 a 411 

13" REUNIÃO EXTRAORDINAR!A, EM 17 DE 
DEZEMBRO DE 1901 

(f'residcncia do Sr, J. J. Seabra) 

A 1 hora da tarde começa a reunião es
tando presentes os Sr1i. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Roméro, Sá Peixoto, Arthur 
Letnos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Ca.millo de Hollanda, 
Araujo Goes, José Monjardim, Oliveira Fi
gueireuó, Alfrndo Pinto, Alencar Guimarães 
e Rivadavia Corrêa. (15). 

Faltam com causa participada, os Si·s. 
Tavares dfil Lyra, Teixeira de Sá, Sá FJ.'eire, 
Azevedo Marques, Hermenegi11lo de Moraes 
e Bene.!.icto.de Souza. (6). 

Dos convidados 1rnla commissão compare
ceram _os Srs. Clovis Bevilaqna e Caelos 
Perdigãó. . 

E' lid3i e .appróvada a acta da 12ª reunião 
extraordiharia, 

, ORDEM DO DIA 

Votação dos arts; 218a411 da Parte Espe
cial e .emendas apresentadas, com parecer do 
Sr. Anizio ele Abreu .. 

O Sr. Presidente - A Commii,são 
votou hontem até o art. 2DS. Aos arts. 2Jl9 
e 300 não foram apresentadas emendas .. Es 
tão approvados. 

E' approvado o art. 301, c;>m emenda !lo 
relator substituindo a parte final por e::1t~: 

«Neste caso o JUIZ pàdcrá, segundo n.s 
circumstancias, ordenai•, cm proveito elo 
marido e dos fill10s, o sequestro temporarfo 
Llo uma parte dos ·rendimentos proprios da 
mitUier.» 

o SR. PRESIDENTE - Vou pôr a votos o 
art. 302, salva. a seguinte emenda do Sr. An
drade Figuei~a ao n. 1: 

«Em vez do communs diga-se ao êasal e 
accrescente-se, no , final, qualquer que s,eja o 
regimen dos bens · no càsamentó., ---: Andra4e 
Figueira:» . · 

O Sr. Oliveira Figu.eiredo
Acho que a reema da emenda do Sr. conae
lhofro Andrade Figneirà não se combina 
com a acceitação tle uma emenda identica 
ao a1•t •. 317, que não permitte á mulher 
dispor tlos .immove!.s de qualquer natureza 
sem a outorga do marido. Polo direito vi
gente ha verdadeil'a reciprocidade nessa 
disposição ; nem o mal'ido póde dispor de 
immoveis sem outorga da mulher, nem 
a mulher pôde dispor de immovei sem 
outorga do marido. O marido pôde dispor 
livremente dos immoveis que não sejam 
commtml'l, som que. a mulher intei>venlla; 
não poder a multier fazel-o, é rompe!' es,,n, 
reeipí•ocidarlo q,w o. dil'eito vig,1nte consa
gra. Por is::io proponho a acceitação tla. 
emenda do Sr. consell1oiro Andrado Fi
gueira. 
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O Sr. Anizio de Abreu - Sr. 
Presidento, foi de facto esta uma das partes 
do Codigo que mais chamaram a minha at
tenção. A minha p1•eoccupação foi conciliar 
as doutrinas extremadas do auto1• do Projo
cto primitivo, que se collocava no terreno 
da franca o absoluta sep1ração do bens, 
o do Sr. Andrade Figueira, que mantinha-se 
no tei•reno justamente oppost•J, o da plena e 
absoluta communhão de bens no cas.i.nrnnto, 
como sendo o regímen que mais se coadu
nava com as oxigencias deste. O meu pen
samento, no entretanto, entre os dous extre
mo;i, foi salvaguardar autos do tudo e sob1•e
tudo contra 0J exce.,so: de um o outro regí
men o patl'imonio da familia. 

Fiz da fa.milia, debaixo desm ponto de vis
ta, uma unidade superior. a cujos intcwe ,tse 1 
de preferencia procurei attendor d~ accordo 
com a orientação dos codigos m·,is moder
nos, si a exprassão me é peem'ttid'.t. 

Si de facto exi::lte, ou pôde exisfü, esh in .. 
congrugencia do dispositivo do Projecto, tal 
como e,tá redigido, não terei duvida nenhu
ma, para bsm salvaguardar as minhas idéas, 
que, neste caso, são as mesmas do Sr. conse
lheiro Andrade Figueira, cm acceitar a 
objecção do nosso distincto collega, comtanto 
que fique bem claro qual seja o meu pensa
mento e o meu intuito. 

E' app1•ovado o artigo com a citada emen
da do Sr. AndradP Figueira ao n. 1. Sio 
approvados os ns. 2, 3 e 4 do mesmo artigo. 

O art. 303 é approvado sem emendas. 
O art. 304 é app1•ovado com emenda da 

Faculdade de Minas, accrescentando depois 
das palavras-oiitor_qa da 11utlher, o seguinte 
-«que d1ve1·à ser fei!o po1· instrmnento pu
blico.» 

O SR. PRESIDENTE -Ao art. 305 propoz 
o Sr. conselheiro Andrade Figueira uma 
emenda suppressiva. 

O Sr. Oliveh•a Figueiredo 
(pela ordem) -Sr. Pi•e.,idonte, entendo que 
o supprimento judicial da outorga valida o 
ac-to do marido e devo obrigar os b:m ~ com
muns, os bens da commuohão; não, porém, 
os bons particulares da mulher. 

O Sr. Anizio de Abreu (pela 
ordem)-O pensam,mto do honrado Sr. Dr. 
Oliveira.Figu!lirildo ú manter, nosto ponto,a 
inteira reciprocidade de diMitos, en \rc o 
marido e a mulliet•, se bom o comprehondi. 

o SR. OLIVEIRA FrnUEIREDo-E' manter o 
valor da outorga suppr·ida pelo juiz, afim de 
obrigar os bens communs. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Sim, senhor; o 
valor da. outorga Bupprida nas mesmas con
dições em relação, quer ao marid<', quer á 
mulher. 

Pois bem, o projecto satisfaz perfeitamen
te o objoctivo do Sr. DL'. Oliveira Figuei
redo; si S. Ex. quizcr ter a bondade de um 
pouco adeanto con~ultar o parecer e ler a 
emenda apresentada polo Sr. Dr. Sergio 
LorJto ac arL 318, a qual foi formulada 
nos seguintes termos: 

«Art . O supprimento judicial da outorga 
valida o acto da mulhm•, mas não obriga 
OJ bons do marido, n,Jm a sua meiação nos 
communs». 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Em occasião 
opportuna votarei contra esta emenda. 

O SR. AN1zro DE ABREu-Então já V. Ex. 
não cogita do principio da reciprocidade. ' 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Tanto cogito 
quJ em occasião competente votarei contra 
a emenda do Sr. Sergio Lo·:eto. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-A emenda do 
Dr. Sergio Lorota vem estabelecer do modo 
bem terminante e insophismavel · a recipro
cidade. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá outro 
aparte. 

O SR. AN1zro DE.ABREU-V. Ex., portanto 
pefo a rejeição desta parte final do artigo, . 
não porque offenda o principio da recipro
cidade, que foi adaptado, em geral, pelo Pro- . 
jecto. mas, porque acha que, nesta parte, o 
principio da reciprocidade não deve ser 
acceito. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-V. Ex. está 
enganado ; quando for annunciada a vota
ç},o da emenda do Sr. Seegio Loreto votarei 
contm. O meu pensamento é que o suppri
mento judicial da outorga da mulher pro
duza o mesmo elfoito que a outorga volun
taria. 

Em votação nominal, contra os votos dos 
S1•s. Seabra, F. Tolontino o Alencar Guima· 
rãeil, é rejeitada a emenda supprcssiva do 
art. 309, ap1•Jscmtada pelo Sr. conselheiro 
Andrade Figueira. E' ap})rovado em seguida 
o art. 305 com a emenda no momento apre
sentada polo Sr. Oliveira Figueiredo, suppri
mindo as palavras finaes-nem a sua rn.1U:1ção 
n~s cormnuns,contra os votos dos Srs, Anizio 
de Abreu e Sylvio Romero. 

O art. 306 é app1•ovado sem emendas. 
O art. 307 é substitu ido por uma emenda 

do relator, assi.m redigida: 
«Polo casamento a mulher. toma o nome 

da familia do marido e do marido torna-se 
companheira e socia.-Anizio de Abreu, re
lator.» 

Os arts. 308 e 309 são approvados sem 
emendas. 
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O àrt. 310 ·é approv:.ui.o, salva a emenda, · O Srt. ANIZIO DE ABREU ( pela ordem ) do
sendo cm segulda rr.joitada a emenda addi- clara que ha um cr1•0 de impressão no fü. 
tiva do Sr. Andrade Figueira. lheto distribuído, pois que, em voz da pala-

D art. 31 l e approvado, salvas as emon- vra-prescreoe,-deve se ler-prevalece. 
das, sendo oro seguida approva.das: a E' approvada aquella. emenda do relator 
emend,\ do .re:a.tor que mantemo n. 1 até a ao n. 4, ftlita a c-Jrreção necassaria. 
pa.lavra. p1·opri·1s e o n. 2 até a palavra E' tambem approva.da a emenda do Sr. An
outrem,supp1·imida~ as demais,do um O outro; drade Figueira ao n. 5 do mesmo art. 317, 
e as emendas do St•. Andi·ade Figueir,t, qno accrescentando no fim, depois das palavras
consistem n:i.s alterações seguinte., : administraçtTo do marido - estas outras - e 

ntTo sejam animaveis. «Elimino.-se tambem do artigo o diga-se 
assim: no n. l, em vez do-salvo si o regi- o Sr. Pre sident.e declara que vae 
men for o da separaçlTo QUALQUER QUE SEJA o interromper a. votação para que os mem
REGIMEN. N. 2, suppl'im:i.m-se. as palavras br.,s da Commis~ão desçam a occupar-se 
mantida a. cfousula restric/.iva do numero an- com as votações no seio da Ca..mara que pre-
terior.» fere('. todoJ 03 demais serviços. 

Sii.o approvados, sent emendas, os arts. Fica su.,ponsa a sessão da Commisiio até 
312, 3l3, 314, 315 o 316 do P1·oje:ito. tol'minar as vo~ações da Camara. 

E' a.pprJ vado o a1•t. 3 l 7, sa.l vas a1 emen- ( Suspende-se a reunilTo ás 2 hoi-as da tarde, 
das. reabrindo- se ás 2 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE-Ao n. 4 deste artigo O S r. P res idente-Faltam apenas 
apresentou o relator a seguinte emenda: cinco minutos para dar a hora da outra 

!Acc1·e~ccnto-so depofs ao n. 4 - Este di- reunião, p:i.ra continuação da discussão do 
rmto proscrevo, esteja ou não a mulher parecer do Sr. Araujo Góes. Amanhã, á. l 
om ~ompanhia d..> marido e ainda que a hora da tarJe, haverá. nova reunião extra
d0aça,o se disfarce cm venda no outro con- ordinaria, para continuação da votação dos 
tracto o a reinvindicação se fa.rá indepen- arts. 218 e 411 e emendas apresentadas. 
cl.ente do qualquer pa.ga..-Anizio de Aln·eu, Termin,\ a reunião ás 2 horas e 55 mi-
relator.» nutos da. t:irde. 

Vol. VI 16 



DISCUSSÃO 

DA 

PARTE ESPECIAL 

Arts. 1.482 a 1,687 

l4a REUNIÃO EXTRAORDÍNARIA EM 17 DE 
DEZEMBRO DE 1901 

Presidenda do Sr. J. J. Sealrra 

~A's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. 
Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto,Arthm· 
Lemos, Luiz Dominguos, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Araujo Góes, José Monjardim, 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alenca1• Gui
marães e Rivadavia Corrêa (18). 

Faltam, com causa participada, os Srs. Ta
vares de Lyra, Hermenegildo de Mora.e$ e 
Azevedo Marques (3). 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Didimo da. 
Veiga, M. F. Correia, Solidonio Leite, Sal
vador Muniz, Fabio Leal, João de Sá, Carlos 
Perdigão e Cunha Vasconcellos. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
38ª reunião ordinaria, realizada no dia ante
rior, ás 3 horas da tarde. 

O S~. F . TolenUuo (secreta1·io) 
commumca haver o Sr. presidente do Insti
tuto dós Advogados enviado tres exemplares 
do Estudo; do D1•. Sergio Loreto, sobro os 
a.rts. l. 765 até l. 789 do Projecto do Codigo 
Civil. 

O Sr . ·presidente - A Commissão 
agradeco a collaboração do illustrc mPmbro 
llo_ Instituto dos Advoga.dos e mandará, pu
blicar, logo que seja possível, o seu tra
balho. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecei· do 
Sr. Araujo Góes, sobre os arts. 1.482 a 1.687 
da parte especial. 

São lidas e postas om discussão, com a 
ma.teria do pareçer, as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 1. 505 - Supprima-se. - Salvado,· 
Moniz.- F. Totentino. · 

Supprima-so o art. 1.623. --Of.ovis Bevi
iaqua. 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP. XIV 

Da parce,·ia rural 

1.636-1.687 

Substitua-se todo este capitulo pelo XI, 
sob a mesma. epigraphe do projecto do Dr. 
Clovis Bevilaqua, com as seguintes a.Itei·a
ções: 

SEIÇÃO l 

Parceria agi·ico"la 

Art. 1.636 (l.538 do projecto Bevilaqua). 
Dá-se parceria agricola quando uma pessoa 
cecle a outra algum predio rustico, para quo 
seja cultivado mediante divisão _de fructos, 
na. proporção c1ue for entre ambos estipulada, 

Art. Em falta de clausulas expressas 
nos eontractos de parceria agricola, sel'á. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 123 

observado, além dos dispositivos geraes sobre 
sociedades civis, o seguinte : 

1.0 ( art. 1.539 do projecto Bevilaqua.) 
2. 0 ( art. 1.540 idem.) 
3. 0 ( art. 1.541 idem.} 
4. 0 ( art. 1.543 idom.) 
Art. ( Art. I .542 idem. ) 

SECÇÃO II 

Pa1'ceria pe.cuaria 

Art. ( 1.544 projecto Bevilaqua.) 
Art. ( 1.545 iu.em, supprimida a alínea.) 
Art. (1547 a 1.552 idem).-S. R.-Fabio 

Leat-F. Tolentino. 

Esta faz rovo1•ter a administração a todos 
os associados cm commum, que podo1•ão no
mear um liquidante. 

Art. Polo patrimonio social serão pagas 
unicamente as dividas da sociedade, compro , 
hendida;s as que houverem sido contrahidas 
para com um dos socios. 

·Art. Pagas as dividas da sociedade, pro
ccder-se-ha á restituição das entradas com 
que cada soc.io houver concorrido para a 
formação do fundo social . 

Art. As entradas que não consistirem 
cm dinheiro serão pagas pelo valor que lhes 
houver sido da.do, p01• occasião de serem 
acceitas como elemento do capital da socie
dade. 

Art. Para o effeito do pagamento da.s 
Ao art. l.585: dividas e da restituição das entradas, o ca
Pelo contracto de sociedade duas ou mais pital da sociedade será reduzido a dinJ10iro, 

pessoas obrigam-se a entrar com prestações salvo. estipulação em contrario no contracto 
em dinheiro, bons ou indu~tria, aflín de ob- social. 

EWEND.A.S 

torem a realização de um juro commum. Art. Si pagas as . dividas da sociedade e 
Ao art. 1.586 : restituídas as entradas houver saldo, consti

tuirá elle proventos sociaes e será parti-
As sociedades civis, ainda quando reves- lhado entre os socios, na prop01·ção do di

tirem qualquer das fó1•mas das sociedades reito aos lucros qt10 lhes conferirem as en
commerciaes, reger-se-hão pelos preceitos tradas, segundo o contracto social. 
deste Codigo. 

Deverão, como todas as sociedades civis, Art. No caso de não ser o fundo social 
inscrever-se no l'egistro civil, sob pena de sufficiente para o paga.monto das dividas e 
não produzirem effoitos para com terceiros restitui('ão das entradas, respondem os socios 
os actos de funcção social que praticarem. pelo deficit nn. proporção em que participani 

Ao art.1.596: das perdas. - ·Didimo da Veiga. - F'. To
lentino. 

Accrescente-se : 
E' valida a e.~tipulação do contracto que O Sr. M. F · Correia-Para bem 

isente o socio de industria da coparticipação pocl.er examinar a ordem do dia, na pai•te 
nas perdas. relativa ao deposito, tive de coiJsulta.r pri-

meiramente o projecto primitivo, em ~c-
Ao art. 1.623: guida as emendas da Commissão Revisora, 
Redija-se assim : depois as que foram propostas pelo illus-
os Crodores da Socl.edale - d trado Sr. Dr . Solidonio Leite e, afinal, as in-, r sao pagos, e d' · · d 

preforencia, aos do ca,da ltmdos socios, pelo, 1cadas pelo nqbre relator, o honra o repre-
bens sociaés; aos credo1•es particulares dos sentante das A1agoas. 
socios assiste apenas o direito, emquanto Tive, portanto, do fazer ti.ma reclacção ~e 
dura1• a sociedade, do executar o.:J lucros li. accoru.o com q que de tudo resultava, paea 
qnidos que o socio devedor possuir na socie- bem apprehender qual era verdadeiramente 
dado. a proposta que se fazia. 

Accrescante-se á secção 4ª: As grandes questões que se prendem ao 
assumpto do deposito voluntario, do deposito 

Art. Dissolvida a sociedade, procede~se necessario, do deposito judicial, dosequestro 
â liquidação do patrimonio ·e â partilha do etc., foram já tratadas pelos conspicnosju
mosmo entre os socios.. risconsultos que se occuparàm do assumpto, 

Art. A sociedade reputa-se continuar o ainda mais o serão Mm o3 discursos do 
para a terminação das operações encet.adas, autor do projecno O do reiator. 
1·oal1zação das nova.~ operações neco.ssarias 
~ liquidação e effectiva operação do patri- · Limtto-me a um ponto especial que tive 
monio so.cial. de verificar, e com o qual não se occupa o · 

Art. A autorização confêrida a um socio parecer. 
para gorie a socioclade termina com adis- E' o que se refere ao art. 1.431, do pro-
solução. jecto primitivo do Ulu:,itre e semp·l'e aqui 
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citado com louvores Sr. Dl'. Clovis Bovi
laqtm. Dizia o artigo : 

«O depositante deve pagar ao dopo
sitario as despezas que este fizer, para 
conservar a cousa e os prejuizos que do 
deposito lhe resultarem.» 

Este artigo foi suhstitnido polo 1.495 da. 
Commissão Revisora, que so acha cm dis
cusdão, e dispõe : 

«Ao depositante incumha pagar as dcs
pezas feitas com a conservação da cousa 
e os prejuizos que dahi 1•esultarcm.» 

Querendo cu pilrceber por que motivo se 
havia alterado a p1•oposta do Sr. Dr. Clovls 
I:!cvilaqua, que mo parecia conforme aos 
pr~ncipios de justiça, pois que cumpre que o 
depositario, que exerce gratuitamente o en
cargo, não so.tfra prejuízo algum pelo ser
viço que assim presta, procurei nas actas da 
Commissão Revisora a razão de ser da re
stricção contida nas palavras · « conse,·vaçüo 
da coitsa e p,·ejuizos dalii resultantes». 

Nada adeantei, 
Na acta da 36ª se3são em 10 do julho 

de 1900, oncont1·a-se simplesmente isto : 
«A1•t. 1.431, altera.elo. O r~epositante 

devo pagar ao depositario as despezas 
feitas com a conservação da cousa e os 
prejuízos que do deposito lhe resul
tarem.» 

Não ha sinão uma pequena mmiança de 
redaci:ão, entre a proposta do Sr. Dr. Clo·.-i.i 
füvilaqua e a que foi votada pela Commissão 
Revisora. 

Na, redacção final é que houve alteração. 
Mas os motivos que influíram para, esta 

mudança não estão expostos em do,mmento 
algum quo eu pudesse consultar, para bem 
ajuizar do fundamento da emenda. 

O que conclui foi que, 1anto o D.-. Clovis 
B }Vilaqua, como a Commissã.o Revisora,con
cordam no p1•incipio da completa indemni
zação ,Jos p1•ejuizos, que julgo· o mais acer
tado. 

Eis porcino submetti á illustrada Com
mis.gão uma emenda restabelecendo o artigo 
do p?ojecto primitivo. (Muito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Salvador Muniz-Sr. Pro
sident.o, tive occasião de dar um aparte, 
creio que ao Sr. conselheiro Andt•atlo Fi
gueira, a proposito da questão da pl'lsão do 
depositario infl<JI, sustentando que, 0111 face 
do rogimen mesmo do -ci.ireito vigente, c0nsi-

. derava-so revogada a d:sposição do Codigo 
do Comme1•cio, art. 284, da Ord. do Li v. 4°, 
Tit. 76, § 5° o do decreto n. 737, do 25 de 
novembt•o de 1850, a11t. 275, em virtnde do 
que prescreve o Codigo Penal, art 410, por-

que nã.o é uma pena disciplinar, oxceptuada 
neste dispositivo. 

Tive a fortuna de ve1· a minha aflirmativa 
tamb:nn depois sustentada no seio da Com
missão pelo illustrado Sr. Deputado Dr. Al
fredo Pinto, cuja palavra c:l sempre autori
zada (apoiados), e cujas doutrinas e lições eu 
costumo acatai·. (Apoiados; mi,ito bem.) 

Precisava, no ent1•etanto, des1mvolver me
lhol' as minhas idéas, para que não parecesse 
que ou tinha vindo ao seio da Commissão 
sustell'Gar uma opinião impensada, o, J)Ol' 
consegu:nte, de recorrer aos meus apon
tamentos e por e3cripto hoje apresento, em 
melhor ordem, as considerações que tenho 
nocesüdado dJ expond01•. 

V. Ex. me permittirê.'t que eu leia o que es
crevi, fazendo depois in~erir, os aponta
m:mtos, que trouxe no meu pequeno d:s
curso, para si merecer poderem servir ao 
estudo do illustro relator da parte do projecto 
em discussão . 

« O dispJsitivo.do art. l.505 não se contém 
no projecto do illustrado Sr. Dr. Clovis Bevi
laqua ; foi incluido no projecto em discussão 
om consequencia de emenda da Commiss'ío 
Revisora. 

Entendo que elevo ser supprimido. 
A pena de prisào na acção de deposito est..'i, 

expros;amente abolida, e não pôde mais te1• 
applicaçilo. 

O novo Codigo Penal ostatue: 
Art. 410. As disposições das leis e regula

mentos de fazenda e commercio, de admi
nistração o policia geral o regimentos dos 
amlito1·ios, que decretam penas pecuniarias 
e disciplinares, continuarão a ser ob.:ierva
das na parte em que não tiverem sido espe
cialmente revogadas por este codigo. 

Basia ter noçõe3 sobre os p1•incipios e 
regras sôbre a abrogação o derogação das 
leis, pira se concluir que· es.3a dispo.3ição 
expressamente - revogou as do codigos Com- · 
mercial . art. 234, a da Ord. 4", 76 § 5. 0 e 
doer. n. 737, do 1850, a1•t. 275, quanto á 
prisão na acção de deposito. 

O citado art. 410 só manda subsistil• as 
pena.1 consignadas no Codigos Penal, isto é; 
as pecunial'ias e disciplinares, previstas nos 
regulamentos de fazenda o commercio, de 
adminis:,ração e policia geral e regimentos 
dos auditorios, não especialmente revogadas 
pelo mesmo codigo. 

Ora, a pona de prisã.o. na acção de depo
sito noo é uma pena disciplinar ; por conse
guinte, nfo póde estar coinprehendicla entre 
as que ficaram subsistentes. 

Ha ahi uma. abrogação expres;;;a, não em 
termos goraes, como a do art. 412, que se 
expressa - ficam revogadas todas as leis em 
contrario,-mas em tei·mos particulares, por 
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não ser comp1•ehendida a pena do que so 
trata na excepção estabelecida. 

que prescreviam a.prisão elo depositado infiel, 
o, sendo assim, não ha conveniencia alguma 
de 01·,lem public:.t, que autorize ,t restaura .. 
ção desh providencia.» 

o SR, ALI'REDO PINTO-Neste artigo dJVO 
estar incur.1) o cl.epositario. Tinha trazido o 
codigo para mo itra,r ao Sr. conselheiro An
drade Figueira.. 

Si est'.t não é a i1itelligoncia, e a significa
ção do art. 410 do Codígo Penal, é força 
concluir que este cJdigo não tem sentido 
algum, porquanto, em relação ,ts disposi
ções especialmente revogada-; no contexto 
do codigo, era desnecessario o a.rt 410, por
que seria uma redundancia excusada de-
claral-as de novo revogadas. O SR. SALVADOR MUNIZ- «.\. coexistencia 

O sentido daquelle dispositivo é claris- ina:lmissivel das duas- disposições, uma ci
simo, porque detel'mina que só continúa a vil e outr.1 crimioal, impJda a coexistencia. 
subsistir a pena- de prisão, quando seja de de duas pen:i.s, t\a.nclo logar a. julo-amento3 
caractOL· disciplinar, 0 isto mesmo, quando contraclict9rios, cm juiz9 diffcrento~ 
não ti vcl' sido esp2cialm:mtc revogada. Assim, P Jclerá. acontecer que seja abst,1-

A não serem a8 penas ele prisão, denomi- viilo do ped:do um depositario inllel no juizo 
nadas disciplina.l'JS, não existem outraq que civil, aliás tentlo sido peocossado e con
não sejam .J.'l mencionada;; no Co:lig.J Penal. domnado no juízo criminal ms pena·: do 

Tanto mais assim devo ser entendido, art. 331 n. 2 do Codigo Penal. 
quanto esse princi'pio, cxplicitamento con- São inconciliaveis as duas disposições ci
sagrado no art.. 4LO cita.do, do mencionarlo tadas, om suas applicações, porquJ a peisão 
Codigo Penal, dorogatorio da pJna. de prisão do. deposita.rio infiel nã.o _é uma. pena clisci
em mataria civil O cJmmercial, é O que vae plmae, excaptuada 1!º Cod1go Po~al, al't.410, 
triumphando em todas as legislações mo dor- mas _mna. d.n.s modahdades do crup,e de farto 
nas, que tonel.em ao preclominio do preceito q~e, ~orno tal, deve dar log.1r ~ um proce,_:!O 
humano e chistão consio-rado na. lei fran-' crumoa.l e C.JnJequontemente a condemnaçao 
oeza de 22 de julhd de 1867, art. 1•: d?, culpado, vI1to que a apropriação indo-: 

« La contrainte par col'ps est supprimée bi.Ga ~o depJJ~to é uma figura do ~eli?to 
en matiere commercialo civile et contra p10v1sto no at &. 331, n. 2, do nosso Cod1go 
los étranaera.» ' ' Penal.» _ . 

• 0 . Com osb.s obs,wvaçoJS, Sr. Pns1donto, 
. O ~od1go Penal Franc.3z, a1•t. 484, tambsm cNio quo consegui aprosJnt w ,t Commisilão 

dispoe: as razõos p'.llas quaos dis.33 nv mou apart), 
«Dans toutes los ma.ticre.3 qni n'ont _p.1s eté do ha poucos dia1, nJ quo afüís fui contos

regléos par le présent code, et qui sont re- tado por alguns membros da Commissão o
glées par de;; lois et réglements p:i.rticuliei·s, convidados, qu'.l ora minha opinião firmada 
los cours, et los t ribunaux: continueront dn na lei o na jueisprulcncia do nosso püz, na 
les obsorver.» . logislaQãO dos paize;; cultos, que, não devo 

Este preceito é semelhante ao do art. 410 sor mais rJstaurado na foi civil, por S Jl' 
do nos~o Codigo Penal, com a clilferança de matol'ia estranh:i., o dispositivo dc,tormi
ser este mais restrictivo, só excaptu'1.ndo as !1ªn~~ a prisão do dopo;;1itario infi Jl, porquo 
penas pJcuniarias e disciplina.res, ao passo isto Jª era uma. figura do dolic&o cJnsugrà.da 
que o do art.. 48'1 do Codigo Penal Francez é no ar&. 331 do Codigo Pooal, intitulada ap-
mais geral. pr!)pl'iaçio indobita. 

No emtanto, todos os commentadores, e Sio e.3&:1,s as ob,:nrvaçõosqu:i tinha afüzor. 
bem assim a jurisprudencia franceza., como (Muito bem ; muito bem.) 
a.ffirma DALLOZ, Repe1·t1ire verb los n. 550, o SR. PRESIDENTE-V. Ex. quoira manda.r 
são de accordo em firmar a seguinte regra, a omonda supprJsiiva do artigo. 
deduzida do dispositivo mencionado, a sab:il': 

e O Codigo Penal Francez art. 484, abeo- . O Sr.Didh n.o da Veigai-Sr,P1'J· 
gou indistinctamente todas as disposições sidonte, vou a.pr..is:intar algumas omendas 
relativas ás mat:wias .que são objec~o do ao cap. 13 do projocto do Codigo quo tl'a.ta 
nosso Codigo. da sociedade. 

Do mesmo modo, tendo o nosso Codlgo Como já tiv J ensojo do dizer, paroco-mJ 
Penal disposto especialmente no art.. 331, que qu:i 0111 gJral os p1•0ceitos consio-nados no 
é crime de furto, sujeito ás mesm1s penas, Codigo satisfazJm perfoitam:mte ~ situação 
e guardadas as distincções do artigo prec3- aptual do dirrito. M:Jsmo quanto á pa.rt:J quo 
dente; 2•, apropriar-se de cousa allleia, que entendo com a l'J6ulamontação da sociodado, 
ll:~c houver sido confiada, ou consignada pJl' se divü:jo om um ou ont:o ponto, o pol' isto 
qualquer .titulo, com ob'"igação de a resti- a.prosJnto omonda.s., ont.mdo que o Codigo, 
tuir, on fazei• della uso determinado, é bem principalment(} o projccto primitivo, orinn
de ver qu_e revogou os dispositivos existentes tou-se b'.llll, 
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A situação das sociodados civis, para sor 
éonveniontomente áprooiada, devo tur como 
proliminar a fixação das regras quo domi
nam sua entidade jurídica . E' sobro a perso
nificação da sociedade civil quo descança, 
por completo, a theoria actual que regula 
a situação das mesnias sociedades. 

Ora, em referencia â personificação . das. 
socicdadef) civis, como é sabido, a doutrina 
a principio vacillou o grando numero dos 
oscrlptoros o de cqdigos tendeu a recusar 
a personificação âs sociedado.3 civis. 

V. Ex. sabe, o sabom todos, os ingentes 
esforços do Troplong para demonstrar quo 
as sociedades eivi8 são sociedades dosdo o 
momento cm que s:, organizam o consti .. 
tuem com obso1·vancia das condições inter
nas o oxtornas exigidas no Codigo Oivil ; 
dosdo entã.o, diz aquollo jurisconsulto, aso
ciodade constituo um corpo moral distincto 
dos associados considerados individualmont0: 
elle forme une pe1·sonne absti-aite, envers 
laquelle les assodes ont eles clevoirs d rem
plir. 

l!:sta noção T1•oplong amparou com a 
do direito romano expressada por Floren
tino na lei 22 do Digesto do Fidr!jussoribus 
qnanclo ostatuo quo a societas persona vice 
fungitur .• 

Si é certo que o modo de ver do Troplon"' 
tem sido impugnado po1• muitos, contestc1,n"'.. 
do-se mesmo o apoio que pretende encontrar 
sua doufrina no systema do direito romano, 
segundo o qual a sociedade civil non li.abebat 
co1·pus ora apenas a resultante de um con
tractO' de que nasceu uma communhã.o de 
in~eresses e d~ cousas instituida com o obje
ctivo de auferir lucros, 1rn.1s de modo · algum 
uma uníversi'.ti;is, um corpus ou coUegium dif
forento das pessoas dos socios, com patri
monio e creditas distinctos dos individnaes 
dos socios, doutrina defendida entre outros 
por Georgio Georgi no seu Tratado das Pes
soas ~uridicas; si e igualmente corto que a 
doutrrna de Troplong encontrava-se em anta
gonismo com a de Pothier, Domat e Merlin 
e a de escriptoros modoruJs fl>ancezos, não é 
menos corto que a doutrina moderna o aju
risprudencia francoza da actualidade reco.,. 
nhecem a personalidade êis sociedades civis. 

Sem precisar lembrae a grande autori
dade de Laurent o pam não recorrer sinã.o 
a tratadistc1, reconte e de justificada nomea
da, Planiol, teremos deste escriptor os so· 
guintes e judiciosos conceitos : · 

«Pour les sociétés civiles, la porsonn.
lité est uno nouvoauté. Reconnue d'a
bord par la loi elle-même aux sociétés 
miniél'es, e\le a été étenduo ensuite aux 
sociétés ci viles à forme commorciale, . ce 

quine peut plus faire douto depuis que 
la loi du 1 er aôut 1893 a doclaré ces so
ciétes commerciales au fond. Enfin, la 
jurisprudence a fini par roconaitre · 
d'une maniére générale la pe1•sona!Hé 
dos sociétés civllos. ( N. 2. 002. )» 

Ora, si a peesonalidade jul'idica dessas so
ciedades parece um füeto reconhecido, to
davia, a despeito da jurisprudoncia franceza, 
citada por Planiol em decisões de recente 
data, ainda se levanbm contestações nos 
casos cm que a sociedade, senqo puramente 
civil, toma a fórma commercial. Neste ul
timo caso, entendem muitos que lho deve 
caber a qmtlidade jul'idica, não como socie
dade civil, mas como sociedade que se amol• 
dou á fórma commercial. 

Este conceito é condonmaclo 11a doutrina 
e jurispruelencia, que conJ justo fundamento 
juridico não veom na iuvostidura ela fórma 
commel'cial um processo singuiar elo trans
formação da sociedade civil em commercial, 
ainda quando a socieuado revista uma dessas 
modalidades que parecem exclusivas da as
sociaçã.o de cunho commercial, como a ano
nyma e a commandita por acções, como se 
pôde ver dos funJ.amonto.:i citados om Lau
rent, no volume 26 de seus Principias do . 
Direito Civil, n. 220, por não considerar ta.os 
fórnms e modalidadas do associaç,ões incom
pativois com a índole das sociedades civis; o 
fücto,porém, é que, a legislação franceza, es
tatuindo, de encontro á doutrina e â juris
pmdencia, sujeitou, no art. 6° da lei de 
1 ,de agosto do 1893, á jurisdicção e liquidação 
commerciaes as sociedades civis que reves-
tirem a fórma commercial. · 

Dil'-se-hüt que as legislações, muitas vezes 
no intuito ele facilitar a ,tp1·0oiação do re
lações de direito, oriundas dc1, situação das 
sociedades civis, principalmente aquellas em 
que a responsabilidade é limitada, proferem 
equipara1· ambas as especies de sociedade, 
quanto â rogencia dos preceitos legaos que 
lhes . d<wa sor applicad,t, isto, no intuito do 
evitar graves duvidrts a que podiam dar ori
gem a obsel'vancia das regras do direito 
commum êis sociedadtJS civis de fórma ano
nyma. 

O nosao direito escripto s.ubordina á mesma 
legislação as s,ociedades anonymas, qu01· de 
objecto civil, qu01• de firma commercial ; 
assim o estatuira a lei de 4 de novembro 
de 1882, quando determinou que as socie
dades quorcommerciaes, quer civis, quo to
massem a fó1·ma anonyma, reguli:w-se-hiam 
pelos preceitos nolla estabelecidos para as 
sociedades anonymas ; mas teve a cautela 
de não declarar de fórma alguma, que por 
força de tal preceito as sociedades passariam 
a ser commerciaes. Subordinando a sociedade 

-~ 



COD!GO crv1L BI~.AZILEIR~ 127 

civil â legisfa.ção da sociedade commercial, (vol. 8º, n. 509). Ricci (vol. 9°, n. 6) a 
por haver adoptado uma modalidade espe- Giorgio Georgi (yol. 1°, n. f!7 o 27 B), 
~ial a esta, nem por isso declarou que creou vigor a que füzia depender a perso
perdia ella a sua natureza de sociedade nalidade jurid[ca das sociedades clvis da 
civil. publicidade dos &etos da constituição, e 

Foi principalmente em França que muito reconhecia personalidade a. todas as asso
SJ accentuou a controversia, por occasião de ciaçõ;is que se fizessem inscrever nos re
discutir-se o projecto, que é hoje a lei de I gistros dos actos civis, cuja validade depeil· 
de agosto. desse de tal facto. 

Bardi:mx apresentara no Senado, por occa- À esta doutrina deu consagração, entre 
sião da. discus3ão, uma emenda assignada nós, a lei n. 173, de 10 do setembro de 
tambem por Le Royer, Trarieux o outros, no 1893, que reconhece a personalidade juri
sentido de declarar que as sociedades civis dica ás sociedades civis não já do caracter 
comquauto ficassem subord inadas á lei economico, qias füól gue teem como objectivo 
de 1867, conservariam o caracter civil, a a consecução d!'l fins m01•aes, scientificos, 
tlespeito do tomarem a fórma anonyma, artistices, politicos, ou do simples recreio, 
condemnando a terceira resolução do con- desde que publiquem a organização defipi
gresso das- sociedades por acçõe.;, de 1889, tiva da sua entidade, inscrevendo no registro 
que declarétVa dever-se comidorae commee- civil da circumscripção de sua séde o con• 
cial toda. ét sociedade anonyrna. QU em com-. tracto social. · 
mandita por acç,ãcs. Qualquer sociedada civil, devidamente 01·· 

Mas, a despeito de ter sido defendido por ganizada, que se inscrever no registro, civil 
Jules Goc1in, p1·evaloceu a opinião de Thove- ainda quo tenha fins exclusiva.monto moraes. 
not,que fôra. o relator e impugnou a doutrina como aquellas de que se faz menção na lei 
da emenda; ficou o preceito consagrando o de 10 de setembro de 1893, tem personali
principio da commercialidade das iiociedafos dada juridica, dependendo apenas a suaper
civis desde que revistam em França a fórma sonificação do regist1•0 do contracto social. 
anonyma ; a sua commercialização é com-
pleta; não só taes sociedades são reguladas O Projeoto de Codigo amoldou-se a esse 
pela legicltação commercial, mas a.inda pas- modo de ver e estabelece no· art. 2iJ : 
saro a ser de natureza commercial. E' a. dis- . «Sãopessoasjuridicasdedireito privado: as 
posição do art. 68 incorporada. na lei de sociedadescivi::1 e as f'undações,quando devida-
1867, e que constituiu o art. 6° da lo,i de menteinsoríptas,easso,cieqades commerciaes, 
l de agosto de 1893. observa.das as dísposições do direito com-

No nosso direito actual, nem se·recusa. a mercial.» 
peraonaUdado jurídica ás sociedades civis, Isto na sua pdmeira. parte. Na secção 2", 
nem se consagra a commerctalização das arts. 24 e seguinte.3, regula a situação de 
que adoptam a fórma anonyma ou qualquer taes sociedades e os consoctarios que deco1•-
ot1tra fórma commercial. ' rem da personificação. 

Como s~ trata, porém, da confecção do Q facto capital para o nosso ponto de 
Colligo Civil, isto é, de jure constituendo, e vista éter ficado estabelecido, como criterio 
são os movimentos inteiramente Jivres, a para o reconhecimento da personalidade das 
apreciação da legislação actúal, assim como sócie:fades civis, a inscripção. 
o exame da de outros paizes, não passa de As sociedades civis que não inscreverem no 
um elemento instructivo, para melhor or- registro civil os seus contractos ficarão sem 
ganização do Codigo. personificação. 

Pretender-se perante os princípios desco- Ora, dosclo o momento em que o codigo 
nhecer a personalidacle â sociedade civil é estabelece que o facto da inscripção confere 
cousa. que de modo algum se 1:1,justa á auto- á.s sociedttdea civis a personalidade, parece 
ridade da dout1·ina e da jurisprudencia, que o aré. 1.585, como se acha retligido, não 
suggerÍl' que, entro nós, não se rec:-nheça. o do Projecto primitivo, mas o do projecto 
tal pordonalidado é preconizai· doutrina con- revisto, estabelece um principio que não 
trarh a preceito concreto de lei, qual o da pôde de fórma alguma ser acceito, qual o 
de 5 de setembro de 1893. que dá como fundamento da sociedade civil 

Como é sabido, ao lado das doutrinas ex- a commu11hão nos bens. 
tremadas que reconheciam a personalidade a Sr. Presidente, a communhão é um estado 
toda sociedade civil devidamente consti- absolutamente distincto do de sociedade : 
tuidà, e que a recusaram a tod,i as asso- esta é mesmo a negação daquella e tem como 
ciações de caracter civil, ainda quando objectivo fazei-o desapparecor. 
legalmente formadas, doutrina que pr~ncipal- A sociedade, bem longe de suppor a. oxis• 
mente na Italia encontrou apoio na auto- tencia da communhão do fundo social com 
ridade de .escriptores coxw;> De Felippi os as.'loctados, tem antes, como caracte\' 
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difl'erencial daquelle estado presuppor a exis
tenciade um patrimonio, distincto do3 bom 
dos socio!! que .são cousas de todo o ponto 
dilferentes e distinctos do patrimonio social. 
A communhão é necessaria ou convencional; 
sob qualquer destas duas feições não ha por 
onde confundil-a com a sociedado; a cJm
munhão não co-existe, pre-existe á socie.~ade. 

A sociedade, em sua ultima phas@ func
cional-partilha dos proventos, tom por fim 
a. discriminação dos quinhões societ-lrios e 
com ella a. verifica.ç-,ã,o dos proventos ou in
teresses. 

E é por isso que os que su,tontam que 
não teem personalidade jurídica as socieda
des civis, e que a copropriedade dos socios 
é simplesmente latente, porque preenchido 
o fim social pelos meios que 1110 propor
ciona o conjuncto de recursos fornecidos 
pelas entradas é que so discriminam o direi
to de cada associado á partilha dos bons, 
estão accordes em que durante a vida da so
ciedade não pôde ser o patrimonio social ac
cionado pelc,s credores pessoaeil dos socios, o 
que não podia de modo algum ser vedado 
si o estado da sociedade fosse um estado 
de communhão patrimonial. . 

Em face do systema do codigo que admit
te sociedades civis com personalidade jurí
dica. as que se inscreverem no registro civil, 
não pode ter consagração a noção de pa
ctuarem pelo contracto de sociedade, duas ou 
mais pessoas, a communhão, do seus bens e 
industria. · . 

Parecendo-mo preferível a redacção do 
artigo no projecto primitivo; o:lfereço emen-
da neste sentido: · 

«Pelo contra.cto de sociedade duas ou mais 
pessoas se obrigam a combinar seus esforços 
ou recursos, da maneira convencionada afim 
de obterem a realização. de seus fins com~ 
muns.» 

Não é exacto tambem que o fim da socie
dade civil seja o maior lucro. Quando se 
congregam as forças individuaes para ex
plorar um objectivo qualquer, no contracto 
de sociedade civil, o fim é, em primeiro 
logar a partilha dos lucros e proventos ; não 
é unicamente auferir o maior lucro, o in
corporal-o ao fundo de operações ou ao ca
pital social, o que parece poder se admittir, 
dada a redacção geral do artigo do co1igo ; 
o primeiro objectivo da sociedade, quer civil 
quer cornmercial é, não obter um maior 
lucro, mas partilhar o lucro, auferido por 
meio da exploração do objectivo social. 

O Codigo Civil Hespanhol, si na noção da 
sociedade (art. 1.665) incorre no defeito de 
encontrar na communhão do dinheiro, dos 
bens e da industria o assento do apparelho 
funccional da sociedade, salienta como 

objecto a intenção de _partilhar os lucro . 
entre os socios. 

O Codigo Allemão, nos artigos 705 o 718 
evitou do mosmo modo o mais segurJ o es
colho da communhão, q ~o so vê no art. 1.585 
e que se oncontr,t reproduzido em disposi
ções de outros codigos adiantados como as
sento do contracto de sociedade. 

P 1·eferindo o regímen de formular as tho
ses dispositiva~ do codigo, com o cunho ele 
generalisação, corno aliás e bem inspirado 
andou o organiza.dor do codigo, em seu P1•0-
jecto primitivo,o Codigo Allemão evitou c0m 
criterio os escolhos em q~e a discriminação 
pôde fazet· incidir o legi~latlor. 

Paragrapho unico. As sociJdades de fins 
economicos ou de fins idéa'ls, que tiverem 
pcrsonalidttdo jul'idicét, rcgula1·-so.Jüo pelus 
seus ost:.ttutos, guardadas as disposições da 
lei lª, tit. 1°, cap. III, da par~o geral deste 
CodigJ. . 

Sobre este paragr,tpho, mtfa tenho a 
accrescentar, a não ser que mo parece quo 
o Codigo Ho.3panhol offerece um crite:io 
seguro quando trata de discriminar as so
ciedades que toem per.JoualUado das que a 
não tecm; 0.3s0 criterio é Justamente aquelle 
es',abelecido no p:-ojecto do Codigo, nos 
artigos da pa1·te geral, que citei; o que 
elle repete, quando trat:1 do assumpto na 
p:i.rte eapecial. 

O Codigo Hespanhol considera., no art. l.669, 
sem personalidade jurídica as sociedades 
que con~e1·vão secreta~ as sua.s cJnven
çõcs ou clausulas sociaes o nas quaes cada 
socio age om seu proprio nome para c.Jm 
t-,rceiros. Taes sociedades manda o Codigo 
regular-se potas disposições que rogom o 
es!;aio docvmrnunhão. 

O art. 1,586 dispõe: « Quando as socie
dades civis revestirem as fôrmas estalDleci
das nas l~is commerc'.aes, ob3d1cerão aos 
preceitos dessas me3mas leis, que não forem 
contrarios aos do pr~ente codigo ; mas de-. 
verão ser inscriptos no registro civil e res
ponder no foro civil. 

A primeira parto da disposição« quando 
as sociedades civis revesiirem as fórmas 
estabel9cidas nas leis cornmerciaes, obedece
rão aos prec.:iitos des.1as mesmas leis, que 
não fürem contrarios aos do prasente co
digo » foi inspirado pelo art. 1.660 do codigo 
civil hespanhol que dispõe : «As sociedades 
civis, por força do objecto a que se consa
gram, podem revestir as fôrmas reconheci
das pelo codigo do commercio. Em . tal c:.\so 
as disposições deste codigo ser-lhe-hão ap
plicavcis, no que não forem contrarias ás do 
presente codigo . 

. Sr. Presidente, pelo que tenho expendido, 
pôde se concluir que acho precisar esta dis
posição de completa modificação. 
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E' certo que ella não consagra, em abJo- a fórma anonyma. e de commn.ndita por 
luto, o principio de que a3 sociedades civis, a~ções, sem perderem a n'.'.turez~ civil, 
pelo facfo de revestirem a forma commer- porquanto ellas podam estipularem seus 
cial, tramformam-se em sociedades com- contractos nã.o sómente a solidariedade, 
merciaes; mas, sem guardar a devida cohe- como a limitação d:i. responsabilidade, 
rencia sujeita-as, ora á legislação civil, o;.•a desde que tornem publicas ostas clausulas 
á commercial, ora, a este codigo, ora aos para. conhecimento dos terceiros com quem 
p1•eceitos das leis que regulam as socieda1es contractarem. Ainda mais que pelo facto 
do fórma commer0hl, cJmo as anonyma~ e de tomarem a fórma anonyma ou a de com• 
commanditas por acções, com as quaes en- mandita por acçõeJ não fica1h sujeitas aos 
tende especialmente esta disposição, com- tribunaes commerciaas e isto porque-«la ju
quanto não o declare de modo expNsso, risdiction eJt d'ordre publique; la loi la. de-· 

termina tt raison de la qualité dos personnes 
Parece-me que h1:1, nisto uma pequena re- ou de la nature dos actes. or, les personnes 

stricção que não impede de sujeitai-as todas non marchandes qui fvrment une société 
ao Codigo Civil: de fü~to, si naquillo em que civile ne deviennent p:is commcri::.a.ntes en 
as leis commerci.l.es collidü-em com- o co- l 1 fi 
digo a clisposiç-ao civil é que pr,1valece, será empruntant i:~ Ia, loi commercia o cs ormes 

d"une société de commerce et les a.ctes de _la 
essa a regra,semp;·e que não importar o regi- 1,1ociété rcstent elos actes civils; donc'ils ne 
mcn da sociedade de fórma commercial peuvent pas être soumis tt la jtirisdiction 
collisão com a lei civil. Or-1, Sr. Presidente, consulaire.» 
a dout..-ina mais censentanea cvlll a índole F'inalmento, a jut•isprudeocia franceza foi 
da, sociedade civil, que nã.o perde a sua na- sempre no sentido de reconhecer que as so
tm•,,za pela. investiduI"a da fürma comme1·- ciedades civis podem tomar a fórma ano
cial, e que que pôde tomar todas as modali- nyma, sem que O facto de adoptar eata fórma. 
dades dessa fórma, sem mudai· a sua essen- tenha como effeito-d'imprimei· ti une société 
eia, inclusive a fórma anonyma e a com- purement civile par son objet le caractere com- . 
mandita por acções que não são de modo mercial. · 
algum irl'econciliaveis com os princípios que Estes páncipio3 de doutrina; esta ol'ienta, 
dominam a sociedade civil; 11ara que sujei- çfo da jurisprudencia franceza, encontram• 
tar eslas, sob qualqupr investidura, unica. e se consigna.dos nos Princípios do Direito ci
cxclu~ivamente ao Codigo Civil i vil, do Laurent, volume 26, ns. 218, 220 

E' certo, Sr. Presidente,quea lei fra.nceza de e 222. 
1893 consagrou o principio da commerciali- Desde que ás s:,cieJadcs civis é licito limi
sação das sociedades civis pela envestidura tar a responsabilidade dos socios ás entradas 
da fórma commercial das anonymas e das . por elles reJ.Lizadas, podem adoptar a fórma 
commanditas por acções; é igualmente certo anonyma, que não collide com uma especie 
que as leis belgag de 1873 e de 1886 (art.136) de associações em que a responsabilidade li
declarão que as sociedàde3 constituídas mitada, elemento fündament'.\l e caractcris· 
para a exploração de minas e pedreiras tico do anonymato, pôde existir; 
podom tomar a fórma. commercial sem per- o Codigo Civil melhor inspirado seria si 
der a naturesa civil,. ainda que a fórma em vez de no art. 1.586 sujeit'.tr a, socieda
adoptada seja a anonyma; si emfim, é des anonymas civis ora á legislação commer
certo tambem que o nosso dil•eito sub- cial, 01•,1 ao Codigo Civil, as declarasse su
ordina as sociedades anonymas civis ao jeitas unicameute a este. A sociedade civil 
mesmo regimen legislativo que as commer- pôde, no seu contracto, limitar a rcsponsa
ciaes, como so vê dos dispositivos dos artigos bilidada de cada um dos socios á quota de 
3• do decreto de 4 de julho de 1891 e 16 sua entrada; pôde estipular a divisão do · 
da lei de · 10 de sotembro de 1893, nem por capital em ac~·ões ; não pe1·de a sua natu
isso taes dispositivos devem ser tidos como reza civil por qualquer destes _füctos ; no 
consagrando os verdadeiros princípios da cmtanto, fica sujeito á legislação commer
materia, o que se deprehende do discurso cial, a despeito de não perder sua naturaza 
havido no senado francez durante o qual civil. 
Bardoux patenteou o que hade injuridico em Sr. Presidente, V. Ex. permittirá que 
pretender sujeitará f'allencia, á escriptura- eu torne ainda saliente a incoherencia do 
ção, aos proceJsos commorciae3 sociedades regímen francez, que alias em sua feição 
anonymascivisquetenhamporobjcctoopora.- radical nãofoi adaptado no Projecto, lendo 
ções de co.nstrucção, reconstrucção, locação de a opinião de Planiol, que é de todo ponto 
immoveis .ou exploração de minas e ped1•ei- füvoravPl a que só o Codigo Civil deve reger 

- ras e que os doutrinadores de mais eleva- as sociedades anonymas civis e increpa. com 
do conceito, como Louvat, professam a opi- justo fundamento o expediente a.doptado pelo 

· nião de poderem as sociedades civis tomar legislador francez de 1893, de commerciali-

17 
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zar as sociedades civis que tomarem a fórma 
commercial. (Lê.) Eis o que diz Planiol nos 
numeros l.988 e 1.989 do volume 2º do seu 
Tratado elementar de direito cfoil : 

«Dans quelle mesure cet emprunt d'une 
forme étrangêre au droit civil modífialt-il 
la condition de ces sociétési Jusqu·en 1893 la 
doctrine et la jurisprudenco admettaient, ot 
três justement, que la formo seule était 
changée : commercialcs dans leur fürme, 
cos sociétés restaient au fond soumises au 
droit civil et à toutcs ses reglcs, sauf, bien 
entenclu, la limitation des risques pour les 
actionnaires. limitation qui etit inherente à 
fa forme de l'action. Cette solution n'allait 
pas sans inconvénients. P,ir exemple cesso
ciétés, bien que faisant appel au crédit et 
s'a.ddressant au public, n'etaient pas adstrein
tcs à tenir leurs livros-dans les formes spé
ciales usitées dans le commercc ; par exem
ple encore, lours fondateurs et directeurs 
n'encur,iient pas les pénalités corrcbtionalles 
établies par la lui du 24 juillet 1867, qui sont 
pour le pnblic et pour les actionnaires des 
garantias d'honnêteté. Il y a.vait donc quel
q ue. ~ho~e à fa.ire. On aura:it ~íl se borne-r 
a decider q ire la forme des_ sociétcs par actions 
n'ava·;t rien de spécial au comrnerce et d 
introduire le p1·incipe dans le code civil · et 
d àécider en mêrne temps que l'emploi' de 
C!3tte forme, à raison des dangers pal'ticu
llers qu'elle p11ésente, entraínait certa.ine.J 
conséqnences à titre de gamntie, telles que 
1~ . tenue regulíere das livres et la responsa
b1h té pénalc des fondateurs et administra
teurs.» 

Desde o momento que nada existe entre 
nós que impeça. a adopç-ão do expediente 
aconselha.fo por Planiol, porque creando-se 
u~ coJ.igo civil inserir nelle o regímen esta
tmdo no art. 1.586, que não encontra justi
ficação perante os pr:incipios e nenhuma 
vantagem pratica offerece i 

A emenda que o.lfereço,tem por-fim estabe
lecer que as sociedades civis, ainJ.a quando 
tomem a forma commercial, fiquem exclu
s~vameate sujeitas ·aq regímen do Codigo 
Civil, alterados os dispositivos do decreto 
n. 434, de 4· de julho de 1891,e da lei J.e 10 de 
setembro de 1893, que os sujeitam a.o regímen 
commercial, que é na actua.lidade do nosso 
direito, o ti.as societlades de forma anonyma 
e em comma.ndita por acções. . 

Tenho uma emenda a offerecer ao art. 
1.596. . 

Dispõe o artigo: E' nulla quaequer clau· 
sula que attribua todos os lucros a um dos 
socios_ ou is~nte do contribuir para a.s perdas 
o capital com que algum delles entrar para 
a sociedade. 

A emenda que proponho é a seguinte: 
«Accresconte-se: E' valida a estípulaç.:1,0 

do contracto que isentar o socio de industria 
da co-participação nas perdas.» 

o SR. PRESIDENTE - E' uma emenda addi
tiva e em conseg_uencia conserva o artigo. 

o SR. DIDIMO DA VEIGA - Conserva, com 
este accrescimo. 

Para. fuuJ.amentar, Sr. Presidente, esta 
emonq_a, ou poderia à.penas referir-me ao 
que diz Baudry L<~ Cantinerie, que re
pelliu o ponto de vh;ta dos que entendem que 
o 8ocio de indu~tria não póJ.e responder pelas 
perdas. 

Combcitendo os-ta opinião, o argumento 
que eHe apresenta é tão fraco quo me parece 
devo prevalecer a opinião ura contrario. 

Diz ollo: Como tratar do isentar das perdas 
o socio do industria, quando elle por oc
ca.sião da díss Jlução da sociedade, si . o orça.
men to acha-se em deficit, pela propria. força 
das cousas esie associado perdeu a sua en
trada neste sentido que clle torá fornecido 
sua industl'fa em pura perda, o q uo a lei 
julgou desnecessario dizei•. 

Qual, pois, a situação creada para elle .,ç 
Perdeu o .sou trabalho e si ti ver sido socio 
proeminente pela sua capacidade tcchnica 
estando ligado á sociedade, evídentementé 
ninguem teve maior prejuízo. 

_Mas, Sr. Presidente, não é unicamente a 
perda daquil_lo que cons.títuó a coparticipação 
no fundo soe1al de que trata: o é!,rtígo. A pri-· 
meira parte_ trata sem duvida de isentar da 
perda . o capita~. Ora,. desde o momento que 
o capital do , mdustr1a perde-se offectíva
me!1te pelo ~acto de falhar o fim, o objectivo 
social, precisamos entender quo ha mais 
alguma- cousa a repamr no caso de deficit da. 
sociedaLl.e. · 

Por consequencia, Q socio de capital res.;. 
ponde pela~ e pelo resultado do de
ficit ; o. socio de industria, quando se dér o 
naufrag10 da sociedade, si tiver perdido em 
apsoluto o seu c;i.pítal, como ternal-o, sem 
grave quebra da justiça, responsavel pelo 
que póde resultar do estado de insolvencia 
da sociedade? Não vou ao ponto de pretender 
que se lhe remunero o traqalho, ainda no 
caso em q uu a sociedade tenha falhado obje
ctívo e deixado de preencher o seu fim ; mas 
pretendo quo se consigne disposição . díffe
rente dado_art. 1.6~1 do ~odigo füspanhol, 
que subordma o somo de rndustria. de modo 
absoluto e completo ao princípio de ros
ponder pelas perdas . 

O proprio Baudry La Càntínorie contrário 
á esta immunidade do socio de industria 
externa o seguinte conceito no final do n. 280 
do seu tratado de 1:1ociedade: «Pódo-se toclêivü. 
pa~tuar que o socio de industria não con-. 
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tribua. para a perda além do seu teabalho, isto 
é, que nas suas relações com seu co-associado 
supportem estes o excesao do passivo da ilo
ciedude sobre seu activo». 

De accordo com este pensamento redigi· a 
emenda assim: 

«E' valida, porém, a estipulação do con
tracto que isenta o socio du industria da co
participação nas peruas.» 

o SR, PRESIDENTE:__ E' artigo em sepa
rado i 

o SR. DrnIM:O DA VEIGA - Não senhor, é 
um alinea do artigo l .599. 

O meu atJ.ditivo está de accordo com a 
doutrina sustent,\do por Lyon Caen que no 
segundo volume do seu Tratado de direito 
commercial expõe com clarez.a t). doutrina 
consagrada, na emenda por mim apresen
tada: 

O SR, DrnrMo DA VEIGA-Nenhuma dessas 
disposições que regulam as sociedades com
merciaes ropellem a natureza da sociedade 
civil, e por isto não ha inconveniente em su
bordinai-as á legislação civil. Em que influe 
o modo da osêripturação das operações sobre 
a natureza das socie<lades~ Tanto não influa 
que o proprio Planiol no numero 1.989, já 
citado, parece aconselhar cnt1•e as forma.lida-. 
des e condições a impôr ás sociedades civis, 
que ti.verem a fórma commercial o pro
cesso de .escripturação que proporcione as 
mesmas garantias que o commercial. 

o SR, SOLIDONIO LEITE dlí. um aparte. 
o SR. DIDIMO DA VEIGA- Ninguem póde 

fazer, como diz Fam•e, que a sociedade civrl 
se torne commercial. ' 

o SR. SOLIDONIO LEITE - Mas si a socie
dade anonyma não revestir a fórma com
niercial ... 

«Un associé qui n'opporte que son in- O SR. Drnrno DA VEIGA - Perdão, a fór., 
dustrie, peut-il convenir qu'il ne contribui- ma anonyma não collide com regimen das 
rapas aux pertesi L'affi.rmative doit être sociedades civis, como já tive ensejo de fazer 
en ce sens qui cet as:;ocié n'aura pas à pay- sentir, quando expuz a doutrina geral
er de suo, mais supportera bien, en deli- mente acceita de ser licito !J contracto 
nitive, les perte., dans une certaine mesure, de sociedade civil não somente ' estabe
puisque l'absence de bénéfice:s fera qu'll ne lecer a responsabilidade ·solidaria, como a 
sera pas rémuneré de son actívité. Laurent limitada, que é o assento e o criterio difl'eren
professa igwü opinião num. 292 do volume 26 mal da fórma anonyma e dos outros modela
dos seus Principios de direito civil; é a dou- dores de sociedades. 
trina geralmente seguilà e que o proprio Ao art. 1.623 proponho uma emenda que 
Planiol não repelle, como se pàde ver no, atrecta a redacção do mesmo, que deverá ser 
numeros 2.018 e 2.019 do segundo volume do esta : · · 
seu Tratado Elemenbr de direito civil. «Os credores da sociedade são pagos de pre• 

o SR. SoLIDciNIO LEITE-Quanto á emenda ferenci.a n.os de cada um dos socios pelo:,1 
anterior, Planiol sustenta opinião diversa bens sociaes, a.os- credores particulares dos 
d d f d t socios assiste apenas o direito, omquanto 
a e V· Ex. e pensa que com un amen °· durar a sociedade e executar os lucros liqui-
O SR. Drnrno DA VEIGA- Comoi dos que o socio devedor possuir na socie-
O SR. SOLIDONIO LEITE - V. Ex. não quer dade.» 

que na hypothese do artigo as sociedades fi. Reconhecida a personalidade jm•idica na 
quem sujeitas aos preceitos da lei commer- sociedade civil, ,não_comprehendo 9.ue se fa-
cial culte ao credor a acçao em referencia aos bens 

· que pertencerem ao patrimonio da sociedade, 
O SR. DrnrMo DA VEIGA- Quero que fiquem 'distincto dos associados. 

sujeitas á lei civil. Durante o funccionamento da sociedade, o 
O SR. SoLIDONIO LEITE - Neste ponto ha patr~m?~io soci~l é exclu~ivamente da. pes-

desaccôrdo com Plao-niol. soa Jur1dica, _a mterferencia. de qualquer que-
º se intitule creclor vem afl'ectar os direitõs 

. O_ SR· Drn_IMO l?A,, VEIGA- De modo algu~, que assistem á socieda.do sobre sou patrimo
Já tive enseJo de ler O que expande Plamol nio, e como consequencia a:lfectar tambem a 
nos ns. 1..988 e 1.989 d~ ~egundo volume _de situação creada pela per,::1onalidade jurídica 
sua º?ra; no do 1.9~9 critica ellecom_a ~ai.?r reconhecida pela lei. 
sever1da:de o expediente da ~ommerc1ahsaçao Parece, . portanto, que somente naquillo 
das soc10dad_es usado na lei de 1 de agosto que constitue o provento social, póJe âs• 
d~ 1893 e diz for_m!),lmente q~e - dever-~e- sentar a prctenção do credor pes:Joal dos 
hia tei· apenas decidido que a foi·ma das socie- socios. 
dacles pot· aações nada tinha ele especial ao Dissolvidã a sociedttde, por qualquer dos 
commercio e int1odiuir este pt·incipio n,o co- modos est,ibelecidos, entre os quaes o codigo 
di[Jo civil. não incluit' oste Uo pa1·agrapho unico, isto é, 

· O Sr. SoLID0NIO LEITJ<l dá um aparte. da acção do cre<lor, dissol viela a sociedade, di-



132 cobtGO CIVIL BRAZILEIRO 

remos nós abre-se largas â disputa entre o 
ceedor pessoal e o social. 

Estabelece-se então a possibilidade do cre>
dor pe;isoal do socio pagar-se por aquillo que 
possa ser sobra do seu quinhão social. 

De accordo com a disposição estabelecida 
no Codigo Allemão, eu proporia mesmo que, 
dissolvida a sociedade, pagas as dividas so
ciaes, se levantasse o quinhão do socio que 
ficaria sujeito á acção dos ceedores pos-
soaes. · 

Esta. ú a solução unica possivel. Admittir, 
porém, que. na duração da sociedade, entre 
na sua vida económica o elemento pertu
bador da acção do credor pessoal, parece-me 
que affecta, de modo absoluto, o principio da 
perso'1alidade juriJ.ica das sociedades civis, 
principio que o Codigo respeita e adopta, 
desde que i'cl.çam ellas a inscripção dos seu~ 
contractos no registro civil. 

füita disposição foi transportada do Codigo 
Civil Portugucz; proponho, porém, que 
seja ella substituida pela dispo3ição do Codigo 
Civil Hespanhol, qne offcreço, corno emenda, 
tanto mais acceHavel, quant.o consigra o 
systema do nos::io Codigo Commercial. 

Não desejava entrar em m,tioresdesenvolvi
mentos, no exame dos dispositivos do Codigo, 
mesmo porque a rnaterü\que está consignada 
nos outros tit.1los parece-me acceitavel, 
JJroponho, todavia uma emenda adclitiva. 
E' reproduc(;ão do que está e3·tabelocido nos 
a.rts. 730, 733, 734' e 735 do Cocligo Allemão. 

A' secção 4ª, accrilscente-so : 
Art. Didsolvida a socied<J,de procode-se á 

liquidação do patrirnonio social o a sua par
tilha entro os socios. 

Art. A sociedade presume-se continuar 
pa1•a a terminação d'.tS opera.ções executadas, 
pa"t'ti as operações nece:,~:.trias á liquidação o 
para os actos desta. , 

Art. A autorização conferida a um so-
cio para gerir a sociedacle termina com a 
dissolução; esta faz reverter a administração 
a todos os associados ou em cornmum, que 
poderão nomear um liquidante. 

Art. Pelo patrimonio social serão pa-
ga.a exclusivamente as dividas da sociedade, 
ainrla quo contrahidas para com um dos 
socios. 

Art. Pagas as dividas da sociedade 
procede-se a restituição das entradas com 
que cada socio houver concorrido para a 
fül'mação do fundo social. 

Art. As entrad,1s que não se converte-
rem om dinheiro serão pagas pelo valor que 
lhe houver sido dado por occas:ão de sua 
aceitação como elemenl;o · do capital da so-
ciedade. 6 

Art. Para o elfeito do pagamento das 
dividas e restituição da:s entradas o capital 

da sociedade deverá ser reduzido e descon
tado. 

Art. Si, pagas as dividas sociaes o 
restituídas as entradas, houver saldo,consti
tuirâ elle proventos sociaes e deverá ser 
partilhado entre os socios na proporção do 
direito aos lucros, que llles conferirem as 
entradas segundo o contracto social. 

Art. Si o fundo social não for suffi-
ciente para o pagarnont-J das dividas e resti
tuição das entradas, respondem os socios 
pelo deficit na mesma proporção em que par
ticipam das perdas. 

O Codigo Civil Allemão foi escrupulosa
mente redigido no pensamento de evitar 
dispositivos doutrinaes, antes de consagrar 
o principio da generali.sação no seu precei
tuario, decorridos dos actos supplementares 
á doutrina â jurisprudencia á explanação do 
conceito jurídico concentrado noJ preceitos 
do codigo. 

Ainda assim em materia de sociedade re
gulou elle com segura precisão o período d,t 
liquidação,sobre a qual o projecto sentenciou 
ofJ:'erecendo omissão que a nenhum outro 
codigo póde ser reparar. 

As emendas que proponho supprem a defi
ciencia, que n<>nhum subsidio de legislação 
estranha pó:le reformar. 

Os dispositivos que proponho são, como 
disse, tirados do Codigo Civil Allemão; sirva 
isto do titulo de apresentação ao exame da. 
nobre Comrnissão cuja solicitude tanto o tem 
recommendado a.o respeito o a. gratidão c1.o 
quantos reconhecem o valor do esforço em
pregado para' dotar o paiz de um cocligo 
civil. · 

Tenho concluido. (.3Iuito bem. muito bem. 

O Sr. Solidonio I ... eit.e - Sr. 
Pte3idente, não pretendia occupar mais a 
atteu(;-ãQ da Commissão. Quando sahi daqui, 
hontern, tomei algumas notas, muito poucas, 
destinadas a serem lidas, para justificação 
ele um aparte que dei ; mas resolvi doixar 
de lel-as, tanto que não pedi a V. Ex. para 
me inscrever. A' vista, porém, das consi
derações que acaba do fazer o Sr. Dr. Didi
rno da Veiga, tenho necessiclade de dizer 
alguma cousa, o então aproveito o ensejo 
para ler o que havia escripto. 

Era o seguinte : 
«Em aparte que deihontom, quando fal

la.va o insigne rnestre,Sr. conselheiro An
drade Figueira, disse que, pelo art. 1.586 
do Pr- ,jecto, as sociedades civis, por terem 
fórma commercial, não perdem o seu 
caractee civil, resultante do seu objecto. 
S. Ex. insistiu em que taes socioo.ades 
ficam sendo cornmerciaes, e até que o 
art. 1.586 revoga o Codigo Commercial 
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na parte relativa ás sociedades. Apez,.r 
do que eu tinha lido, no estudo que tive 
do fazer, nada mais disse. Peço agora 
permis3ão para apresentar, succinta
mente, as razões da minha afflrmação. 

A lei mais radical que a tal respeito 
existe é a lei franceza de l de agosto de 
1893, provocada pelos escandalós do 
Panamá. Diz um dos artigos - o 68 -
que incorporou á lei de 24 de julho de 
1867, sobro sociedades por acções, a que 
veio modificar : «Qualquer que seja o seu 
objecto, as sociedades om commandita ou 
anonymas que forem comtituidas de 
accordo com as fórmas do Codigo do 
Commorcio ou da. presente lei, serão 
commerciaes e submettidas lis leis e usos 
do commercio.» 

Pois bem, me3mo em face dosta lei, 
commercialistas e civilist:Ls de nota sus
tenhm em França. que os actos das so
ciedades anonymas ou em commandita 
por acções, commercializadas, con.3er
vam o seu caracter civil. 

Diz Lyon-Caen, na Revista do Commer
ci:J e Industria, 1894, pag. 148 : «Ne
nhuma ra.zão existe, nem pratica, nem 
theorica, p:i.ra Imprimir-se o caracter 
commercial, quando praticados por so
ciedades, a actos que teem o caracter 
civil quando praticados pelos indivi
duos.» Afflrmando que essas sJciedades 
são commerciaes, _poll(,l.era Planiol, o le
gislador afflrmou uma cousa que não 
depende delle: « il ne pent p:i.s faire que 
ce qui n'est pas le commm•ce soit com
mer, ial et qu'un non:,commerçant soit 
commerçant.» 

Qra, si em face dessa l_ei, que sujeita 
ao foro commercial e á füllencia as so
ciedades civis e commercia.lizadas, auto
res de nomeada sustentam tal doutrina, 
parece não haver duvidas quanto á dou-· 
t1•ina consagrada no art. 1.586, que 
dispõe : «Quando as sociedades civis re
vestirem as fórmas estabelecidas nas 
leis commer..:i:l.es, obedecer/i,o aos pre
ceitosdeasas leis (sublinho) que nero forem 
contrm·ios aos do pi·esente Codigo ; mas 
deverão s01• inscriptas no registro civil 
e responder no foro civil.» 

Essas r.onsiderações, que eu j:L tinha resol
vido não apresenf;ar, mostram que- era ver
dadeira a opinião por mim sustentada, no 
aparte que dei hontem quando fallava o il
lustre Sr. conselheiro Andrade Figueira. 

-· Considerações s:cimelhantes acabam de ser 
feitas pelo illustrado S L'. Dr. Diclimo da 
Veiga, que veio; a,:nim, com a autoridade 
do seu nome, em apoio do que eu havia dito. 

Justificando a sua primelra emenda ao 
art. 1.585 do projecto, S. Ex. veio ainda 
om meu apoio. 

Esta.mos perfeitamente de accordo. 
Qusi,nto, porém, ,t segunda emenda do 

S. Ex., eu infelizmente não posso, com a, 
devida venia, concordar, e baseei-me justa
mente na opinião autorizada de Planiol. 

Este emerito civilista, censurando severa
mente a lei de l de agosto de 1893, em re
lação á qual,diz elle,toda a cens1ra é pouca, 
diz serem tão conhecidos os preceitos geraes 
cuja conveniencia se tem notado no com
mercio, que não havia dificuldade pal'a. o 
logislador em aproveitai-os, consagrand?·OS 
no Codi.,.o Civil; e lembra as regras relativas 
á oscl'ipturaçã,o mercantil e â responsabili
pena.l dos administradores e funda~ore~ da 
sociedade, mostrando que ellas sat18faz1am 
perfeitamente na legislação civil. 

Os diversos preceitoa que devem ser apro
veitados por esta legislação,diz elle, poderiam 
ser facilmente enumerados, ã vista do co
nlrncirríento que se tem dos perigos, abusos e 
inconvenientes das socieJades por acções. 

Ora, pela doutrina do Codigo, no artigo 
de que se trata, as sociedades civis cJmmer
cia.lizadas serão regidas pelos preceitos da le
gislaç;_"ío commercial ; mas somente por 
aquelles preceitos que não forem de encon
tro ao que se der minou no codigo civil pro
jectado. 

Parece que assim fica tudo conciliado. 
A sociedade, que tem objecto civil, con· 

tinúa a ser sociedade civil ; mas, por isso 
mesmo que tom,L a fórma anonyma ou de 
commandita por acções, rege-se pelos pre
cl)ito3 commeeciaes que n"io fürom contra.rios 
aos do Codigo Civil. 

O legishtdor, diz Pla.niol, devia limitar-se 
a declarai• que a fórma dtts sociedades por 
acções nada tinha de espacial ao commercio 
e que o emprego desta f'órma acarreta certas 
consequencias a titulo do garantia; não 
devia, não podia declarar commercial o que 
o nã:J é. O Projecto não incorre em igual 
censm•a.. Não altera a natureza da SJciedade 
que sa commercializar. 

Jâ lembrei que si em Fra.uça, em face da 
lei dr 1893, que é terminantíssima, ha di
vorgencias na doutrina quanto á natureza. 
dos actos praticados pela s~iedacle, duvida 
não pôde havee em face da doutrina consa
grada pelo art. l.58ü. 

Em Fi·ança, ha mesmo, depois da leJ lle 
1893, tres doutrinas a respeito da c1uestão. 

Ha a doutrina de Lyon-Caen e outros, sus
tentando, apezar dos termos terminantes 
dessa lei, que os actos das sociedades civis 
não perdem a sua natur0za civil, pelo facto 
dellas se terem commercializado; ha a opi~ 
nião contr,wia, segundo a qual os ~çtQs da. 
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sociedade civil perdem a sua natureza de A sociedade constitua uma pessoa <l.istincta 
civis, opinião sustenta,Ia por Pelloux; e ha dos associados ; e como consequencia. disso 
ainda uma torcoira. doutrina sustrntada por não pôde um aswciado oppor compensação a 
Thaller, segundo a qual, alguns actos civis um seu credor sob o fundamento de que este 
perdem a natureza de civis e deve-se-lhes deve á sociedade e inversamente. 
applicar a legislação commorcial, e outros o SR. DrnIMO DA VEIGA.- E' uma differen
actos não perdem esta qualidade, devendo ça muito importante esta que diz respeito â 
ser regulados pola legislação civil. compensação. · · 

Em relação á outra emenda apresontada 
por s. Ex. nada tenho a dizer. O SR. SoLIDONIO LEITE-Outras differenças 

existem, enumeradas pelos citados Planiol e Não vejo ob3curidade no capitulo das so- Negulesco. 
ciedades, nem encontro entre essas dispo- Ha, portanto, toda a conveniencia cm .dia
sições e o que se dispõe sobro pessoas ju- tinguir bem as ~ocíedades personalidadas, das 
ridicas, na Parte Geral, as contradições a que não adquiriram personalidade. 
que o illw;tre mestre, o Sr. Andrade Fi-
gueira, se referiu hontem. O Sa. DrnrMo DA VgIGA-Por isto torna-se 

Algumas contradicções que existiam das- obrigatoria a personll.lidade jurídica com a 
appa1•ecem com as emendas que tive a hom·a inscl'ipção. 
de apresentar á digna Commissão, e uma ·, O SR. SoLIDONIO LEITE- Na Parte Especial 
dcllas consistia nas palav1•as-epi eommunhiío trata o Projecto das societlades sem personali
-que se vêem em diversos artigos. Em nota dada e o que ahi dispõe não está em contradi
ao art. 742 da ConsoliJ.ação, diz Teix{lira. de ção com a Parte Geral. O que era preciso era 
Freitas que, constituindo a sociedade uma que nos artigos em que se define sociedalle, 
pessoa moral distincta dos socios, o seu pa,. se désse uma definição tal que no caso de 
trimonio é constituído pela entrada destes, adquirirem personalidad!3, as sociedades não 
e, portanto, não podem estar em com- ficassem della excluídas. 
munhão; e accrescenta, a respeito da ex
pressão-fim de maior lucro,-qua a socie
dade pôde ter por fim. qualquer utilidade 
não apreciavel em dinheiro. 

Em face dessas considerações, não ha du
vida que as expressõed-em commum e fim 
de maio,· lucro-não teem razão de ser, e 
por isto pedi o restabelecimento do disposto 
no projecto primitivo. 

Ha alguns artigos em que se mostram os 
caracteres distinctivos das sociedades uni
versaes e particulares ; esses tambem se 
a.pplicam, quer a sociedade tenha. personali
dade, quer não. Nos demais artigos, os das· 
secções II e III, o Projecto dispõe para as so
ciedades que não tiverem adquirido perso
nalidade. 

Não vejo, pois, confusão. 
.São essas, Sr. Presidente, as considerações 

que tinha a fazer. 

O illustrado Sr. Dl'. Andrade Figueira 
disse que se devia exigir que a sociedade 
com patrimonio fosse registrada, que era 
preciso ter patrimonio e ser registrada para o Sr. Clovis Devilaqua - Sr. 
obter a personalidade, sem o que não havia Presidente, rompeu o debate, nesta parte, o 
socieu.ade, seria communhão, e que na par- Exm. Sr. Dr. Amaro Cavalcanti; por elle 
tilha tudo seria resolvido; mas S. Ex. mesmo devem naturalmente começar a.s observa
referiu-se aos interess[)S dos teréeiros, que ções que vou ligeiramente expender, para 
devem ser regulados, Apezar de se exigir serem apreciadas pelo alto criterio e sapo-
registro, muitas sociedades podem não se doria da Commissão. · 
registrar, e, nessas condições, como acau- s. Ex. não se apresentou desta vez como 
telar intePesses de terceiros para com socie- impugnador das doutrinas do projecto ; ape
dades que não tivorem adquirido a persona- nas pediu que se restabelecesse um princi
lidade jurídica? E' justamente para isto que, pio consignado no projecto primitivo e que 
na Parte E,pecial, ha diversas disposições se accrescentasse uma definir.ão. Compre
relativa~ ,ts s,otü!3~ades que não adquirirem hende v. Ex. que, tendo eu redigicJ.o o pro
personal~dade JUI't~ica. ~a entre estas o as jccto primitivo da fórma conhecida, e tendo 
p~rsonallsadas muitas d11ferenças que Pla- oExm. Sr. Dr. Amaro pedido o restabelo
mol e Negulesco enumeram. cimento de um principio pol' mim alfi con-

Nas sociedades personalizadas não ha pro- signado, é natural que estejamos de inteiro . 
priedade commum, as entradas dos socios acc01•,lo, porquanto, ne~te ponto, não fui um 
ficam constituindo patrimonio da sociedade. convencido por parte da Commissio R.e-

Como con8equencia disto, as partes dos so- viso1·a. 
cios, ,1cções, ou interesses, devem sempro sei' Em relação, pol'ém, .1, delitüç,ã.o do que 
considerados moveis ainda mesmo quando seja sociedacle anonyma, tenho ·duvidas em 
haja immoveis. aconselhar, si me é permittido usar deste 
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termo, á, Commissii,o que aecoite a. indicaç.IT:o O primeiro resulta. ela vontade regulal'
de S. Ex. Não porque a definição apl'esen- mente manifestada. e conservando sua natu
ta.da contenha algum defeito: não porque me ral expontaneidade. 
pareça defLciento, ao contrario, parece-me O segundo é imposto por uma. ciroumstan
que está formulada ele accordo com os pre- eia. que coage a vontade, que a dispensa, 
ceitas da logica, isto é, apresenta o de(inido agindo como força. maior . 

. e todo definido, mas sómente oste. Os cara- O primeiro é volunta.rio, portanto, o o se-
cteres essenciaes que distinguem a~ socieda- gundo necessal'io, porque necessario é na 
dos anonymas de todas as outras estão ahi linguagem de philosophia, tudo quanto se 
consignados. Mas, sendo esta sociedade de tem de 1•ealizar forçosamente. Este deposito 
natureza mercantil,é em uma lei commercial necessario pôde ou resultar de uma injuncção 
que se deve procurar a sua definição não no da lei ou de uma circumstancia imprevista. 
Codigo Civil. No primeiro caso temos o deposito judi-

Depois, Sr. Presidente, eu sou muito ave~so cial. 
ás definições nas llis. Os conceitos que hoje No segundo caso tomos o que se chama 
nos parecem p:wfeitos, qno pare~em tl'aduzi.r orelinal'iamente deposito miseravel e temos 
de um modo completo O que a sciencü1 co- o deposito que se a-isimila ao miseravel, quo 
nhece, passados dias, passados annos, ou se é o indicado no art. 1.502 do projecto. 
modificam ou se restringem . ou se ampliam Assim, boa ou má, é uma doutL'Í!Ht ; con-
excessivamente, de modo a não satisfazerem suravel ou não, é um systema. 
mais a consciencia jurídica. Põde a Commissã.o, achando poderosas as 

Assim penso que será melhor cleixar l'.e razões apresentadas em contrario, modificar 
I d d fi - d d d o artigo a o a e niçao e sacie a e anonyma. Esta modificação nã.o importa absoluta-

E' uma definição boa, perfeita, mas nem mente om depreciação do projecto, quero 
o Codigo Civil deve estar a definir as di- crer. 
versas sociedades, assim como se tem abstido Todas as outras obsei•vações ele S. Ex. 
de definir outras figuras jurUicas salvo uma encontram da minha paete inteiro e com
ou outra excepção determinada por necessi- pleto apoio. 
dades do ordem social ou tte ordem pratica, Infelizmente, não tenho deante do3 olhos 
nem, adrnittindo-se a convoniencia dessa de- as emendas apreséntadas pelo illustrado 
finição, o Codigo Civil seria o logar mai~ a:lvogado sr. Dr. Fabio Leal, mas li.o qQ.e 
proprio para inseril-a. s. Ex. brilhantemente disse hontem pe-

Limitou-se o Si·. Dr. Amaro à apresentar . rante a Commissã.o se póde deprehender que 
estas emendas. veio mais uma vez collttborar efficazmente 

Seguiu-se-lhe com a pJ.lavra o meu distin- para o aperfeiçoamento do projecto, veio 
ctis.simo amigo Sr. Dr. Solidonio Leite, cuja,s contribuir para qne se eliminem dispositi
considerações em geral veem em apoio do vos, ociosos uns, e outros tendentes a tortu
projecto. Está S. Ex .. de inteiro accordo com rar institutos perfeitamente definidos na 
o illustrado relator, divergindo apenas om doutrina. 
dous pontos que me parecem secundarios, RJsta-me agora tomar cm consideração a 
aliás sem insistir nossas divergencias. ci•itica apee~entada pelo Exm. Sr. Dr. An-

Quero tau.avia úestacar uma tlollas porque drado Figueira . 
sinto-me um fanto culpallo e recebo, por- Começou o di .tincti,Himo jm·ista pela 
tanto, as censuras feitas ao a.rt. 1.499 do prisão do dopositario infiol. 
projecto como a mim feita~, porquanto nesta Já a ost:J prop1.;ito a Commissão ouviu a8 
parte o projecto primitivo foi mantido. Não corulidcraçõe.; judicio :a1 do illustra.do Sr. 
desconheço que sobram razões para a ceíl- do.mmbargador Salvadoi• Moniz o, portanto, 
snra, porque muitos oscl'iptores adaptam a estou disp3füado de apreciar mais demo1·ada.
opinião do Sr. Dr. Solidonio Leite, mas mente e.;ta materia. O qu:i ou dü:1:::ei::1O s wia 
creio que posso apresentar razões, si não muito p:tllido, insignificn,ntiBsimo doante-das 
mtl.Jaes, ao menos st1fficiontes par,1 se afüsht· consideraçõo, valio:::a·i do S. Ex. 
a crença do que houve iMdvortencia da O s·a. SALVADOR MoNiz-Seria mais uma 
parte do a.ntor do projecto. lição quo ou teria ·d i ouvir. 

Concebo o deposito como apresentamlo O Sá.. CLovIS BEVILAQUA - Como sabe a. 
.duoo l'aces precipua-., o deposito volunta.rio Commi.;s1o, no proj.1cto primitivo não 
ou contractual e o·deposito quo não é doter- uxistia. urna lli,;posiçlo corre:,:pondentn êí.quel
.minatlo por um accor.:lo da vontade. · la que S. Ex. pediu que 1,;.1 elimina.~se e; 

- A este qLtO não é nnm resnlb nte d1t rlccla- ne.;to ponto, o illusteado SL'. de,eml.Jaega.dor 
ração da vontade, elta.mei, elo accortlo cJm e.;Ut om antigoni;mo completo com o Sr. 
alguns escriptores, deposito . noces.1ario, por- Dr. Andrade · Figueira, que pedo, não só a 
que constitue uma verdadr.ira antitl.lese, prisão do depositaeio infiel, mas uma pri-
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são indeflnicla., aM que _o depo,ibrio pagLie teria de c0ntl'aeto e, assim sendo, não sei se 
ou restitua a COfüJa. a proposição a que alludiu o Sr. Dr. An-

Não impre3siona-se S. Ex. com a hyp:>- drade Figueira é attribuida a mim ou ao 
these de não toro depositario recurso alg11m Se. Dl'. Amaro Cavalcanti. 
com que indemnizar o depositante o pae- Em qualquor das hypotheses, necessit.o de 
manecer detento por bda vida, quando os varrJt' a minha tJstada. 
mais temiv<'is criminosos não s:>ffrem prisão Não assaveeei absolutamemcnte que a lc-
oxce:lento de 30 annos. são, em ma teria de. contracto, estivcssJ ba-

Mas a injustiça, dé fado, é manifesta. nida de tofos os codigos modernos; ao con-
Creio que hojJ, não só em fü.ce da loi, ti·ar1io, mo.,trei a sua origem no diL'eito ro

como em face da doutrina, CJ!UJ cm. fü.ce mán, o sJu apparecimento nos Codigos Por
mesmo das noções de equidade e de justiça. tuguez3.3 antigos, depois de um período 
que devem guiar o logislarloe, a doutrina em qu 1, n'.1 legislação ilnrica, tinha olla 
de S. Ex. não encontra abJJluta!Uente sül.o afosbda ; indiquei que, entr,3 os codigos 
g1iarida. . . moderno3, o'ffüncez, por exeinpl'o, o _italia-

S. Ex. surp1·0hondeu-se de:mte do3 aetigo.3 no e o c!til:cno füzcm della expressa consa-
1. 422 e 1.519 do pr,)je~to. . gração, urrs dando mai>r, outros meoor am-

Estcs artigo3 e3tão em se.!çi"íe.3 in tL•Jdu- plitude a e3s:i. lígura, jurídica ; ·m'.13, cm todo 
zidas pela Commis,ião Rev/Jora, cuja elimi- o caso, mautendo--a. 
naçã'J esforcei-me inutilmi}nto por C'Jll30· O que affirmei foi que os codigos civiil mais 
guir. . 1•ecenbs haviam afastado de seus disposi-

0 primeiro dc3tos aetigo.3 est,t incluirio na ti vos o vicio da lesão. Es ta é que foi a minha 
secção-dos ser1Jiç9s irnmate1·iaes-3 o se- us3e1·ção e em apoio dona· ci tei o ·codigo po1'-
gundo na secção-do rnanclalo .fwlioial. tng110z, o codigo argentino, o mexicano, o 

E' eeeto que o .illustrado Sr. Dl'. Soliiioniu federal sui~so das obrigações e o allemão. 
L!Jito não pediu a ravogaçã.o do,ta sacçã), O allemãJ-dis,e S. Ex.-si bem que não 
mas propoz emenda., de accordo com o rela- d0Jt:1quc o instituto, todavia, n1 sua parte 
tor da Commissão, no sent.id) de ser ella g<1ral, o consign:1 sob uma fórma generica. 
modiflcau.a. Precisamos do no3 explicar a este respeto. 

Creio que, depois das alt3raçõeJ sofl'l'iJaq E' certo que o codigo civil allemão, no 
desapparecerã.o , o, inconvenientes . e a~ sor- a:t. 138, consigna um dispositivo que até 
prezas do sr. conselheiro Andi-ade Fig1Jeil'J., ceeto ponto autoriza a affirmação de S. Ex.; 
sorprezas que oram mJtivallas pela c0ntra- mas que, bem examina.d.o, nã 'J está em 
dicção entl'e a:i_ueHas disposições cond3mna- contl'a.dicção com o que allegei pol'ante u. 
das e os pl'inclpios d'3moceaticos a 1ui defün- Comrilissão. 
didos por mim e p3lJ illus ;r.1:lo S1'. Dr. Al- Vou ler poran te u. Commissão o dispositiv-0 
fredo Pinto. Ma.s não sendo nós os autoras do Codigo, para. que ella me· poss:i. dar razão .. 
dag_uelles artigo,, nem SJ tendo ostabJlecUo o art. 138 do codigo· civil allemio diz : 
que a illustr•ada commis:São l'o3VisorJ. arlo- « O ac\o juriilico contmrio aos bons cos
ptasso 03 alludid.os, princípios pela. fü1·m:i. tumes, é nullo ... 
que aqni O fizemos, (í cli1ro quJ a. pi'eten- Peço ú. Commissão que attenda ao ponto · 
didà. contra.dicção não existe. elo vista. do tegislarlor allemão: . 

Si tivessem)s a autoria dos faes artigos, 
ou si a Commi3:lã::i tiv.esse a1o_pta.1o os nos- « O acto jiwidico contrario, CONTRARIO Aos 
sos princípios, b3m; entfo teriamo:S incor- 130NS cosTu11rns E' NU{,LO. E' nullo, cm par
rido em contradicçã.o. Mas não tendo nóa a lf.~iitar, iirn aclo jitrídico pelo q_ieal, EXPLO· 
respomabilidade do pen~a.r da. Commissão, R.ANDO A NECESSrDADE, A LEVIANDADE DE ES· 
nem ella a do nosso, parece que não ha con- PIRITO ou A INEXPERlENCIA de outrem tira 
tradicção absolntame:1t) nenhuma. proveito ela situaçiío. porque este lhe pi·omelte 

S. Ex. encontrou. oppor&unid,tele ainda ou de out1·0 modo lhe assegura, ao explorador 
paru. rafel'ir-se á ma.f.eriu. da loJio, quc1, diz ou a terceii·o, vantagens de valor pati-imonial, 
S. Ex. não é inteira.manto estranha á SJcção que exaedem o valo1· da prestaçtío fornecida, 
quo sc1 discut:i presentemonto. de tal modo que, leMndo em conta as cír-

Peemitta a Commi::1:São que a o.JtCJ raspeib citrnstancias, as vantag3n.s qiie forrnam ·o equí-
diga duas palavra3 ainda. · valente estejam em relaçcí.o a essa · p1·estaçcro , 

S. Ex., allLtdiu a uma affi,·ma.çã.o que aqni em uma despropo1·çao chocante. . · 
fôrJ. feUn, üe qne a lesfo e.,hva b:i.niaa do.:; fato,- S1•. P1•esidente, não ê absolutamente 
oodigos modernB. o vicio de lesão qua nó3 conhocemos nas di-

Não fui o unico a me occupa.:' p lr,in&n a vet·.n~ leg·i,laçõ~,-;. desde o dirJi to romano. 
Commissão do~t.t nut3rh. O Se. D<'. Ama.ro Neasa., clivers1s legislações, a. lesão inter
Cavalcati tambem exhibiu-so como um atl- vem simplesmen \e om contractos onerosos 
ver.sario destemido e fl'anc-> da le:ião cm nn- ou ,uais par tlcularmente no.3 contraetos com-' 
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mutativos. E' um vicio particular desta es- dos contractos-a lesão . Apezar de reco
·pecie de contractos, e não de todos os con- nhecar que S .Ex. tinha alguns motivos para 
tractos, e menos de todos os actos jurídicos. fazer as ponde1'aç1les que foi, acho que não 

Este vicio determina a annullabilidadc, pôde contest:).r a verdade do que acabo de 
ma':l não a nullidade ab3oluta do contract:J, affirmar. 
e este pJnto,poe si só, acJentua bem a ditre- Depois destas observaçõ:3s, ent rou o illus-
rença que d3.,ejo assignalar. trado Sr. conselheiro Andrade Figueira a il• 

Para a determinação de le3ão não se at- luminar a discussão, examinando com a sua 
tende sioão ao objecto e ao seL1 valor. Os conhecida mcstri:J. a theoria das sociedules 
intuitos do agente não pi·eocJupam os legis- fal como é apresentada pelos dispositivos do 
ladoros que, como o pat-áo, teem regulado a Projecto. · 
ma.teria. . Notou, em primeiro logar , que o pro-

Dá.-se o vicio do le3ão qri:111do, por exem- jecb adaptava um:i. doutrina inju.{tifi.cavel, 
pio, se compra uma cousa por mais da me- declarando que as sociedades que revestis
ta.de do valor. O-'ª· no Codlgo Allemão se som as fôrmas estabelecidas na lei commer
diz que o acto viciado pela macula de que cial obeclecesscm aos principios communs 
,aqur se trata é nullo. desta lei não contra.rios ao codigo civil, mas 

A palavra allemã -nichti.::- correspondo ficassem sujeitas ao registro civil, reS:i!OU· 
oxactamente á nossa palav1·a- portugueza - dendo p:wante o fàrJ civil. 
nullo. · Pareceu a S. Ex. que havia aqui revo-

Nifo faz o legislador tude ,co comp1ração gação do direito commercial. Este assumpto 
entre o valor do objecto e a peestação por já. foi sufficientemente elucidado pelo il
meio da qual foi elle adquirido. luatrado Sr . . D;•. Soli<.lonio Leite. As socie

Att~nde--se, porém,principalmentc, ao lado dades de que trata o art. 1.586 do Projecto 
psychologico, á situação anímica, quer do são sociedades civis, que se commercializam 
uma, quer . da outra parte. quanto á fórma. 

Em relaçfo ao agente, exig,He que tenha Adoptam os dispositivo:s do Codigo Civil, 
ltaviLl.o inteoçfo rle explorar o estado de ne- da lei commercial, mas, por isso,· não perdom 
cessiJade ou leviandade ou inexperiencia o s:m caracter civil, como acaba de reconhc-
de outrem. cJr o muito illu, trado Sr . Dr. Didimo. 

Da parte do que sofl'reu, da parte da E,to dispositivo do Pl'ojecto não toca cm 
victima exige-se que se ache nestas con- uma linha siquer rl.a legi.;lação commercb l e 
d.i,,ões, isto é, que se ache no estado li.e neccs- esta fica no seu poJto, circumscripta dentro-
sidade ou seja um inexperiente. dos seus limHos. 

Digo estado de necessidade po1•que a ex- Sr . Presidente, as sociedades ou são com 
pressão allemã é Nothlage, que just:i.mente moreia.os ou civi ; . A distincção entro umas 
corre.,ponde a estado de penuria ou esfado o outras deve ser feita do ponto dJ vista do 
de necessidade, segundo a t echnica do direito 1·,1,pectivo objecto. Si o objec '.o é mercantil, 
natural. O. individuo qua so aclta nestas si é um conjuncto do acto., de int romidsão, 
cornlições é, bem se va, um coacto, mas cl.e de mediação ent1•.J o productor' e o conclnmi
uma c.)acção excepcional e que lhe tira por dor. emfl.m üm conjuncto d'.l actos que a lei 
completo a autonomia da von tade , e foi por considora commerciae.~, a sociedade é com
isto que o legislador allemífo dec1•eton a rnercial. Si, pJrém, o objecto da sociodado 
nullidade e não a simplei annullação elo acto. não é dessa catcn·oria, a sociedade é civil. 
Quanto aos outros indivíduos, os inexperi- Entro as sociedades civi; umas são de fins 
entes e oa levianos, as . expressõe1 allemães ideaes, 01.J.t.ras do . fins lucrativos, m.:i,s 
s5,o : Seichsinn e Unerkahr·enheit que com- nem por ser,,m de fim lucrativo scgtte-se 
prohendem o., f.L!<l.cos do espirito e os menores. c1uo se confundam com as commorci,11s. I-Ia 
A situaç:io juridica, portanto, de que trata o caracter ns 1nm conhecido:J que accentuam a 
art. 138 do Codigo Civil Allemão e a le3ão differenciação entro os sociedadns cominer
dos diverdos codigos sio cJusas inteiramente ciacs e as civis mesmo t nndo fins lucrativos. 
divm'das. O Co::ligo Allemão estabelece uma As sociodades civis podem so comnierciali
regra de bons coJtmues, de ordem puhlic:i. sar, iilto é , podem atrcctar as fórmas particu
em beneficio dm menores e dos fracoJ de lare3 das.sociedades commeeciacs . Estas for
o.;pirito; os outros codigos não cogitam de -mas são propriamente as das sociedade, em 
menore ,, no caso, nem de mentecaptos, mas commandíta por acções e as das socied.:i.des 
de indivíduos que, apezar c'.e sua sã razão e anooymas. São e.3t:J.s as duas formas que em 
da sua experiencia, 8e deixaram enganar ou geral as socieda::lccl civis de fins lucra t i vos 
se dizem enganados. procuram assimilar. Mas, a pezar dellas 

Por consequencia, continúo a affirmar que assimila1·em essa<; formas, não perdem o sm1 
nos codigos mais reoeu-tes, inclusive o alle- caracter civil, pol'que o set-t objoctivo é di· . 
mão, não se comprellende este vicio especial ve-,·s) do objecti vo das sociedades me1·cantis. 

Vil!. VI · i.l 
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Além disso, as sociedades civis que não as
sumem formas commerciaes, differençam-se 
das sociedades commerciaes, sob o ponto de 
vista da fórma, em uma particularidade 
muito notavel. · 

As sociedades commerciaes são publicas, 
cahem no domínio da publicidade, pelo re
gistro, apresentam-se como taes a terceiros. 

As socieu.ades civis, propriamente taes, 
aquellas que se regulam exclusivamente 
pelos preceitos -da lei civil, as denominadas 
sociedades simples ou communs são apenas 
contractos entre as partes, são juridica
mente como não existentes para com ter
ceiros. 

Dahi uma primeira consequencia que é 
conhecida em toda a doutrina: membros 
da sociedade civil não são solidariamente 
responsaveis. Sabe-se que Pothier, para ex
plicar este principio, que dominava então a 
dout1•ina e que foi adoptado para as legisla
ções modernas, apenas encontrou esta razão 
que absolutamente não satisfaz :-é preciso 
q_ue nas sociedades commerciaes haja solida
rte.l.ade, porque esta exigencia importa mais 
uma garantia em beneficio do commercio, 
que se apoia nos dous conhecidos pilares da 
celeridade e da segurança. 

Estudos mais aprofundados do assumpto 
vieram mais tarde mostrar que o insigne 
jurista não tinha visto claro nesta questão. 

A solidariedade não se dá em regra na 
sociédade civil, porque esta não existe para 
com terceiros, é um méro contracto entre 
as partes, e não existindo não havia po;;sibi
lidade de ser decretada a sulidal'iedade entre 
OB seu, membros. 

Outra consequencia que resulta da não 
!3xbtencia publica dá sociudade civil é que 
toàos aquelles que em nome della agirem 
em publico, tratarem com terceiros, devem 
sel" pessoalmente responsavei; e se agirem 
dous ou mais conjunctamente, solidariamente 
responsaveis. E1:1ta solidariedade, porém, 
não implica com o principio a que ha pouco 
me referi, de que <'I. sociedade civil não de
terminava a solidariedade entre os seus 
socios, porque estes agent:is do c1uo agora se 
trata não são con::iiderados em sua qualida
de dl} ~meios. São indivíduos que contrahom 
rnlaçõe1:1, firmam negocios por sua conta e 
risco, ainda que se digam representanb:i de 
uma socioda.de. Sua respolldabilidade é pel'!
soal, mas tornar-se-ha solidaria, dosdo que 
agh·em conjunctamente. O publico a cltes 
sómente -vê, elfos sómente rcsponclem polos 
actos quo praticarem. Os outro : sucio:i 
e.~tão ná penumbra e suri. existencia é indif
ferente aos extranhos. Si ha um contt>acto 
que os liga entee si, es,u contracto é pa1;a 
terceil'o::1 res inter aUos acta. Servir,t apenas 
para que o socio que foi obrigado a pagar 

a terceiros o que promotteu em nome da 
sociedade, possa agir regre.3sivamente contra 
os seus consoc:ios que devem partilhar as 
perda,s e os iucros. · 

Até aqui considerei a sociedade um sim
ples contracto. 

Mas a sociedade civil pôde sahir desta som
bra, em que existe como simples contracto, e 
apresentar-se em publico, agindo como um 
corpo jurídico. Pelo systema do Projecto, 
para isto basta que se faça inscrever. 

A respeito ha, segundo já expuz em out.ra 
occasião, tres systemas principaes. Um é o 
da. liberdade corporativa, que é o systema 
de Troplong. Segundo este douto jurista 
francez, desde quo a sociedade se constitne 
e se annuncia, adquire a personalidade civil. 
Por muitos annos a jurispmdencia fi·anceza 
andou vacilando entre a doutrina de Tro
plong e a de outros escriptores que o contes
tavam. 

Depois parecru que a Côrte de Cn.ssação 
havia firmado definitivamente a jurispru
denciu. no son tido de que toJ.as as sociedades 
civis eram pessoas jurídicas, adquiriam a 
personificação pelo simples fac:o da sua ex
is~encia. 

Mas, apezar dessa jnrisprucl.Pncia, a dou
trina dos escriptores ia seguindo o seu ca
minho de modo diverso, até que interveio 
a lei, jâ aqui muitas vezes citada, de l de 
agosto de 1893 e determin_ou que as socie
dades civis que se commercializassem, isto é, 
queseregul~ssem pelos preceitos da lei com
mercial, acl.quiririam, como as sociedades 
commerciaes, per sona,lidado jurídica. 

Segundo alguns escriptores, osta, lei veió, 
por assim dizer, dar um golpe na evolução 
que se ia formando na doutrina, no sentido 
de attribuir a personalidade jurídica a todas 
as sociedades civis; purquo se argumentou: 
si o legislador determina que as sociedades 
ciyis, reguladas de accordo com as prescri
pções da lei commercial, são pessoas juri- · 
dicas, é porque rejeita este predicado a todos 
os mais. 

domo quer que seja, ainda no momento 
presente nós encontramos divergencia na 
doutrina francoza. · 

Eu, ainda hoje pela manhã, relendo um 
dos mais distinctos commentadores do codigo 
francez Théophile Huc, deparei com este 
trecho confirmativo de quanto acabo ic 
affirmar e que me pareceu interessan1ie, nao 
só pa,ra mostrar o estado da r1ue_stão na 
Fra.nça, mas u.inda, pn,ra, elucidar os que tr<1-
tam 'de elaborar codigos civis. 

Depois de discutil' esta questão da perso
nalidade jurídica das socieda(les, conclue o 
citado escriptor por este modo: «Por conse
guinte, pôde-se afilrma,r qne, no esfado 
actual de nossa legislação, as socie!i1Ldes ci-
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vis, salvo uma excepção relativa {ts socie- não e ha uma, vantagem muito grande em 
dades de minas, não constituem um ser de que, accentuamos, a-distincção entre a socie
razão distincto da pessoa dos associados. dade, puro contracto, e a sociedade, pessoa 
Depois da lei de 1 de agosto de 1893 é pre- juridica. 
ciso admittie uma outra excepção pa,ra as Ainda ha pouco a Commissão ouviu o 
sociedades cujo objecto é civil e que,todavia, Dr. Solidonio Leite ler clifferentes citações 
revestiram a fórma de sociedade anonyma de escriptores . francezes empenl,ados cm 
ou de sociedade cm commandita por acções» mostrar as mais nota veis di.fferen~as entre 
(úommentario VIIIns. 24 e .25.) Em apoio as sociedades simples e as personificadas. 
de sua assersão invoca o conceituado civi- Retomando o assumpto, tentarei, poe mi
lista as autoridades de Thyry,Aubry et Rau; nha vez salientar quanto divergem para os 
Alauzet, Demangeat, La~rent,_ Lyon-Caen, e.ffcitos jurídicos a sociedade civil l'!imples 
Guillonard e Baudry-Lacantinerie. contracto da sociedade periDnificada, 

Conseguintemente, para este escriptor, só A sociedade, que adquire a personalidade 
são sociedades civis personificadas, na Fran- juridica, constitua, em peimeiro log<1r, uma 
ça, as sociedades de minas e aquella_s que se ·pesson, inteiramente d,stincta da dos mem

.submettem á fórma de anonyma ou de que a compõem ; segundo - por isso mesmo 
co nmantlita por acções; e para se ver que que é uma pessoa distincta, tom ou pódo t::ir 
seu modo de ver não é pessoal, sua opinião um domicilio distincto, visto que é pJssivel 
não constitua nota discordante, invoca o que os socios, como pessoas indiviqqaos, es
parecer de seus pares, os nomes de rriais tejam domiciliados em um ·ponto c a socie-· 
brilho da jurisprudencía franceza contem- dada se ache domiciliada em outro ; teri!ei
poranea. . . ro - a sociedade personifica.da pó.te se fazer 

Uma das autoridades invocadas, Baudry- representar activa e passivamente em juízo, 
Lacantinerie é radical; é daquelles que âl- o que não deve acontecer em r .:lação á so
luclCJm tt intervenção fune.,ta da lei de 1893 ciedaéle despojada de personificação jurídica. 
para a evolução da doutrina no sentido da Alguns escriptores francezes contestam 
personificação das sociedades civis. este carJ.cter; mas; a meu vm•, desarra.zoa-

Assim, continuando, retomo o fio de meu damente. · 
pensamento·. Si a jul'isprudencia tem admittido a 

Ha, para a dete1•minação da personalidade representação de socios que, perante o 
das sociedades, tres sy~temas principaes: juiz, vão defender os interesses da socie
primeiro, o da liberdade corporativa, que dade, isto é um alargamento de noções, que 
eea o de Troplong, aquelle a.que acabo de me não deve absolutamente prejudicar a pureza 
referir e cuja sorte procurei apresentar em dos .princípios. No rigor destes, para que a 
um eapido bosquejo; segundo-o das conces- sociedate se possa füzee representar activa 
sões que é por alguns escriptores apresentado e passivamente, em juízo, é necessario que 
como systema f'rancez e pelo qual as so- esteja personificada, e é por isto que, tanto 
ciedades só adquirem a personalidade civil o Codigo Allemão, como o Federal Suisso 
pelo i•econhecimento expresso do poder pu- das obrigações, dizem, e esta doutrina foi 
blico; terceiro-o systema de registro. acceita pelo Projecto, que aquelles que agi-

A este systema se alliou o projecto,_ como remem nome da sociedade se obl'igarão pes-
se havia alliado o Codigo Civil Allemão. soalmmte. 

Não é porém, um sydtema puro ; por- Quarto-O patrimonio da sociedade perso-
quan to, para algumas sociedades, ainda exi- nificada pertence a e.:ite ser jurídico e não 
giu o Proj!;lcto a neces~idade ' da concessão aos socios, de onde outras consequencias, o 
do poder publico. Podemos; pois .dizer qlJ.e o são: -
systema do projecto, como O do Codigo Alle- Quinto-O activo social não é possuidor por 
mão, é mixto. 

Fundamentalmente basta para a personifi- indiviso entre os socios, como a~ontece na 
cação da sociedade que esta se faça i•egis-· sociedade civil não personificada; é uma 
ti•it.r : para um numero limitadíssimo de propriedade attribuüla ao ser social, á pessoa. 
sociedades, é preciso mais que o poder 1 u- juridica; 
blico dê a sna autorisação. Sexto-,0 patrimonio social é garantia dos 

Vê a Commissão que o P1•ojecto se colloca credores da mesma, isto é, os credores da so
em um ponto de vista iuteiramento div.1rso ciedade teem direito, com exclusão dos cre
do que tomo11 aqui o illustrado s.r. Dr. Ap- dores sociaes, de se fazei' pagar pelo patri
qrade Figueira, pam quem a sociedade civil, monio social i 
pelo simples facto de so constituir, é uma Setimo-Não é po~sivel admittir compeusa-
peeaonalidade jueidica. ção. J,t so fez aqui allusão a este principio, e 

O Projecto distingue, acha que as socic-· o Sr. Dl'. Didimo com razão affirmou que era 
da:les civis podeiu ser pessoas jul'idicas ou importante, Nãó se pôde admittir compen 
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sação entre a divida de um terceiro á na doutrina, esposada pelos escriptores que 
, sociedade e a divida de um socio a este ter- mais aprofundaram a ma teria e pelos Co

ceiro; e vice-ver,:1a, entre a divida· de ter- digos que, neste particular ,devemos con
ceiro a· um socio e a divida da sociedade ceituar de maior autoridades Mas, outros 
a esse terceiro ; apresentam realmente as pessoas juri:dicas 

Oitavo- Os diri;iitos dos socios são sempre de direito privado, como as apresentou o 
moveis, embora o patriotismo da sociedade Projecto: sociedades e fundações, na5 so
seja total ou parcialmente composto de immo-1 ciedades se comprehendendo qualquer aggre
veis; porque o direito dos socios não recahe miação de indivíduos, ou seja o que entre 
dire:itamente, não se vincula, immediata- nós se chama corporação, ou seja simples
mente a este patrimonio; elle vae directa ou mente sociedade civil registrada. Assim, 
remotamente recahir sobre os lucros, os di- para uão citar autores, o que aliás me seria 
videndos e estes são sempre moveis. facilimo, destacarei o que encontrei em al-

Vê, portanto, a illustrada Commissão que· guns codigos civis modernos, onde se vê essa 
ha grande interesse doutrinario e pratico orientação do Projecto, orientação que é a 
em estabelecer distincção entre sociedade verdadeira, por iss:> que reflecte uma con-
personificada o a não personificada. strucção jurídica solidamente architectada. 

Entre as sociedades personificadas podemos O Codigo Civil Allemão apresenta. as pes-
distinguir espocies diversas, porém, o soas jurídicas sob tres aspectos : associa
p1'ojecto englobou todas ellas. sob a denomi- ções; fundações e pessoas jurídica$ do direito 
nação generica do sociedade com persona- publico. 
lidado. Pela mesma fórma o P rojecto que se 

Apenas no projecto se encontra referencia discute apre3enta as pessoas jurídicas sob 
a uma distlncção de sociedade de fim ideal trea aspectos: sociedades, fundações e pes
e sociedade de tlm lucrativo; mas isto não soas jmidicas do direito publico. 
·quer dizer que outras esp3cies, outras va- Cito o Codigo Oi vil Japonez, e.a Commissão 
riedades não se possam distinguü• entre as não estranhará a citação desse Codigo. 
sociedades. Entre as sociedades de fim ideal, Sabe que ha muito tempo o Japão, por 
·sabe a commis~ão .que ha uma grandissima assim dizer, se transfol'mou, emergindo da 
variedade. obscUl'a civilização asiatica para se atirar 

Umas so destinam á consecução de fins em cheio na civilização accidental, assimi
sciontificos ou religiosos, outras á consecução laudo o que ha de mais culto e de mais apor
de fins meramente recreativos, e assim por feiçoado em sciencias, artes e industria iia 
deante. Europa, mandando vir da França, da Alle-

Esta variedarle de tlns é natural que vá manha o da, Inglaterra os directores do pen
determinando diversidade lle meios, diver- samen'.o japonez. 
sidado do fórmas, diversidade no modo de Tratando-se do reformar a legislação, quei• 
construcção. Mas perante o direito todas constitucional, quer civil, quer criminal 
essas sociedades se · apresentam sob estes dess3 adoantado paiz asiatico, o preparo do 
dous aspectos fundamentaes : sociedade de Codigo Civil foi entregue á competencia re
fins idéaes e sociedades de fins lucrativos. conhecida de Boissonardi, mas, ou porque 

O projecto não considei'ou entre as pessoas no momento em que este notabillissimo ju
juridícas de direito privado sinão dous rista · ,1,presentava o sou Projecto já estava 
generos: as sociedades e as fund&çõos. cm decadencia a preponderancia mental 
Por sociedade entendeu toda a agremia- franceza no Japão, ou por outrn razã0, o que 
ção de pessoas, o poe fundaçã:> todo con- é carto é que o seu Projecto, depois de con
_juncto de bens personificados polo fim a que cluido e approvado, foi posto á margem. 
se destinam. Um outro se teve de preparar, que hoje é 

E' possível quo, para fazei' funccionar a lei e já é conhecido entre nós pola traducção 
fundação, app:ireça a pessoa physlca, indi- franceza. 
vidual ou associadamente; donde resulta E', por conseguinte, um documento legisla· 
um terceiro genero mixto de sociedade o tivo da mais alta importancia o Codigo Civil 
fundação. Este g,mero mixto aliéí.s é muito Japo.0ez, onde é visível a influencia da dou
commum. trina allemã. Este Codigo, no art. 34, diz: 

. ~a maioria dos casos, as fundações siio di~ «Toda a associação de pessoas ou aggl'ega<!,o 
r1g1das por corporações, de bens concernente ao culto, ú nli!Jião, á 
· K;tou, Sr . Presidente, dirigindo a atlen- ben.eficencia, ás sciencias, .ás artes ou a oiitros 
ção _da Comi:nissão para este la_do, porquo. o interesses geraes, e néío tendo fim de lucro, 
ProJoct~ foi censurado por nao ter d.esta- póde constituir-se como pessoa jurídica com 
cado o que commumente entre nós so aiitorizaçlío da autoridade competente.» 
ch'.1-ma ~orporação. O Projecto seguiu a Associação de pessoas é o que o Projecto que 
orientaçao que lhe pareceu proponderarite discutimos denomina de sociedade, e aggre-
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gado de bens é o que o projecto chama.fun
dação. 

O art. 35 diz: « Toda associação de pes
soas, tendo fim de lucro, pdde constituir-se 
como pessoa juridica, conformando-se com as 
condições requeridas para a constituição das 
sociedades comme,·ciaes. 

Todas as disposições refotfoas ds sociedades 
commerciaes siío applicaveis, por analogia, ás 
associações personificadas de que trata l! pre
cedente alinea.» 

O Projecto apresenta a sociedacle sob duas 
modalidades: sociedades de fins ideaes e so
ciedades de fins lucrativos. Estabelece prin
cípios ditforentes para ambas e approxima 
as ultimas das commorciaes sem as confun-
dir com ellas. · 

O Cod.igo Civ.il de Zlirich distingue as pes
soas juridicas de direito privado em corpo~·a
ções (arts. 17 e 39) e fundações (arts. 40 e 
47). 

No art. 17 diz: 
« As corporações e associaç,ies (Genossen 

scliafien) de dirito pri-oado qi,e não incidem sob 
a disposição dos arts.512 a 715 do. Codigo Fe
deral das obrigações e das sociedades (Vereine) . 
tendo um fim intellectual ou moral e que ncio 
se fizerem inscrever no 1·egístro do commercio, 
na conformidade ilo art.716 do mesmo Codigo, 
serão t·egidas po1· seus estatutos sob reserva dos 
principio/! imperativos enunciados nos arts.70, 
71 e 75 seguintBs. Naquillo que os estatutos 
forem silenciosos se regularão pelos preceitos 
elos arts. 18 a 29, 32, 33, 36 a 39.» 

Assim,na denominação da secção refere-se 
este Codigo ás corp01·ações de direito pri
vado o no primeiro dos artigos da indicada 
secção trata de corporações o associações, 
claramente para estabelecer.uma synonomia 
legal. 

Corporação é no Codigo Civil de Zi.irich 
um termo generico para abranger todas as 
formações associativas, assim como no pro
jecto llo Codigo Civil Brazileiro a expressão 
sociedade é uma oxp1•ossão gonerica para 
abranger todas as modalidades do associa
ções 

O projecto suisso, na inscripção do titulo 
2°, referent!l á spossoasjuridicas,d1.stingue-as 
em corporações e estabelecimentos. 

Corporações são as sociedades de que falla 
o nosso projecto; estabelecimentos são as 
fundações. Isto claramente se vê dos capitu
los li eIIIdossse mesmo titulo:Das sociedades, 
le-so na primeira; Das fundações, lê-se na 
segunda. · · , 

Assim, vê a Commissão que o projecto 
trilho11 um-caminho batido, seguiu por uma 
estrada perfeitamente illuminada pela dou
trina e por documentoo legislat.ivos da mais 
alta. importancia. 

Não houve, por conseguinte, nem tloscuido 
nom lacuna. 

As cJrporações, segundo a denominação 
actu:il do direito braziloieo, estão comp .·e· 
hendidn.s' sob a denominação genorica. de 
saciou.ade. 

Podia ainda citar em apoio outros codigos, 
particularmente o da Suissa. 

O Codigo do C,tntão d'.l Grizões, quo é apre
sentado como um dos melhores, adoptou o 
mesmo systema, apenas abrindo mais umrt 
casa para o quo chama ê\S::1ociaçõ.es. 

S:igundo este Codigo, as pessoas jurídicas 
são: corpo1•açõcs, associações e fündações. 
Cm·porações são reuniões de homens quo não 
tcom direltos :;inão t omados em seu con
juncto, e que os exercem com unida.do de 
vontade. Associações são reuniões do homens 
que teom individualm:int-1 direito de usu
fructo o nmrt quoh parte no hwor social. 
Fundaçõo.; são conjunctos de bens, tendo um 
fim especial o uma admini::!tração propria. 

Associctçõos, acabamos de ver, são aquelhs 
aggremiaçãos_clo pessoas nas quaos 0s socios 
toem sobre o patrimonio social uma quota 
parte e um direito do usofl>ucto. 

Este matiz não me parJc)u de vantagem 
destacar no nosso projecto. Achei que a 
doutrina era apresentada com mais pm•eza, 
com mais regularidade nos outros codigos a 
que acabo do mo referir. Mas, como quer 
que soja, ainda ahi ha uma expressão gene
rica para abranger diversas modalidades 
do sociedades. 

E::!ta explicação era indispensavol depois 
da critica hontem exibida polo Sr. Dr. An
drade Figueira, maxim!! porque cllo on
chergava uma contradição entro os dispo
sitivos da Parto Geral e os da Parle Espe
cial. 

Creio que, tendo-se em attonção que, na 
Parto Especial, se trata da constitui{:ão da 
sociedade o, na Parte Geral, considera-se a 
sociedade já personificada, contradição abso~ 
lutamente nenhuma se pôde deparar. 

Dadas estas explicações, Sr. Pre.1idento, 
despeço-me da attenção da Commissão ; mas, 
antes de fazel-o definitivamente, pede a. 
delicadeza que me refira ás pondera~·ões ju
diciosas aqui apresentadas ha pouco por um 
dos no:,;sos mais distinctos jurisconsultos, o 
Sr. Dr. Didimo da Veiga. 

S. Ex. abundou em considerações, que 
veem apoiar osystemasoguido pelo projocto, 
maxime pelo projocto primitivo, pelo qual 
manifestou f1·ancamente as suas proforoncias 
o fez seguir as suas ponderações de algumas 
emendas. 

Pela simples audiç,ã.o dessas emendas, 
comprehende a Commissão que é natural 
que me tenham escapado alguns dos sous 
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intuitos; mas, cm geral, parecem-mo· todas 
dirigidas pelo vordadeiro senso juridico. 

Não me posso conformar, todavia, com o 
que S. Ex. disse em attinencia ao art. 1.586. 

Como vê a Commissão, este artigo tem 
sido a causa principal dos debates aqui 
feridos em ma.teria do sociedade. A sua 
dontrina-continúo a suppor que é sã. 

Desde muito tempo que, no Brazil, como 
em outros paizes, as sociedades civis se 
acharam habilitadas a adaptar a fórma com
mercial, e, por isso, não se entendfa nem se 
deve entender que perdem o seu caracter do 
civis. 

Neste ponto, estamos de inteiro accordo, 
penso eu. 

S. Ex. tambem acha que,pelo simples facto 
da sociedade civil se accomodar á fórma dada 
pela legislação co:rp.mercial, não perde o seu 
caractei· proprio; mas, não quereria S. Ex. 
que o Projecto disse.'ISe que taes sociedades 
se regularão pelo. direito civil naquillo em 
que a legislação commercial não estivessa 
tle accordo com a civil. 

No seu pensar, ainda que a sociedade civil 
adopte fórma commercial, devia·, não o b
stante, estar inteiramente submettida ao 
Codigo Civil. 

Parece-me, em primeiro logar. que nos 
achamos diante de uma difficuldade. 

Haverá hypothese em que realmente o 
dispositivo da legislação commercíal não se 
conforme inteiramente com o dispositivo da 
legislação civil. 

Supponha-se que, em uma sociedade ano
nyma, sociedade civil, que se organizou se
gundo a fórma anonyma e que tem de se 
aJfeiçoar aos dispositivos da legislação com
mercial, os organizadores encontram um 
preceito desharmonico com a legislação 
civil. Perguntarão elles naturalmente : a. 
nossa sociedade civil, tendo a fórma anonyma, 
deverá obedecer sempre e em todos os casos 
dos preceitos da legislação commercial, por
que é esta que regula a sociedade anonyma i 
Jt:starâ sujeita a este dispostivo que o direito 
civil não apoiai 

Segundo o determina.do no Projecto, esse 
dispositivo, uma vez antinomico com a de
terminação da lei civil não se·applica, deve 
ser afastado. 

o SR. DIDIMO DA VEIGA dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA :__ Conseguinte

mente, a socieJade da nossa ltypothese sub
motte-se inteiramente ás prescripções da 
lei commei·cial em tanto quanto e.;tas não 
contrariem os preceitos d0 Codigo Civil. 

Daqui, concluo que estamos de accordo. 
O SR. Drnn.10 DA VElGA-Pareco que não 

estamos; porque·dahi ou tiro o argumento 

de que é inutil e desnecessaria. a applica.ção 
da legislação commercial. 

Desde o momento que V. Ex. estabelece 
que a legislação commercial deve dominar, 
porque a sociedade é de natureza commer
cial, mas, no entretanto, não applica a 
disposição, quando ella. collide com a civil, 
vê-se que é inutil e desnecessaria a applica
ção da legislação commercial. 

o SR. CLOVIS BVILAQUA - Paroce-me, 
Sr. Presidente, que, no fundo, eu e o Sr. 
Dr. Didimo da Veiga estamos_ de accordo ; 
a nossa. divergencia-parece-me-está exclu
sivamente no modo de manifestai' o nosso 
pensamento. 

Eu entendo que, sendo a lei commercial 
a reguladora das sociedades anonymas e das 
sociedades em commandita po1' acções, desde 
que uma sociedade -de objecto civil, de na
tureza. civil se adapta a uma destas dua.s 
fórmas, se ha de submetter necessariamente 
aos preceitos legislativos, que encontra, os 
quaes são todos da legislação commercial. 

Mas sómente se poderá sulJmetter a esses 
preceitos tanto quanto forem elles har
monicos com o direito civil. Deverá afas
tai-os, toda. a vez que, por serem especiaes 
ao commercio, contrariarem princípios posi
tivos do direito civil. 

O SR. Drnn,m DA VEIGA..L.Por isso é que 
d~go que é desnecessaria a disposição, ou, 
por outra, que a disposição deve ser modi
ficada. 

o Sn.. CLOVIS BEVILAQUA-Isto é que não, 
a disposição refere-se exclusivamente ás so-
ciedades civis: · 

«Quando as sociedades civis revesti
rem as fórmas estabelecidas nas leis 
commerciaes, obedecerão aos preceitos 
dessas mesmas leis que não forem con
trarios aos do presente Codigo; ~1as de
verão ser iuscriptas no registrv civil e 
responderno fôro civil.» 

(Trocam-se varios apartes, que interrom
pem o orador, enti-e os Srs. Solidonio Leite e 
Didimo da Veiga.) . 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Passaudo ao 
largo desta quéstão, Sr. Presidente, insisto 
em declarar que me p:i.rece que a nossa. di
vergencia é muito secundaria. 

o SR, DIDIMO DA VEIGA-Como entender. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Mas, uma vez 

que não chega.mos a um accordo, farei ainda_ 
ligeiras pond!:lrações sobre outrai emendas. 

S. Ex. ueseja modificar o art. 1.62:3, em 
que se diz: 

« Os credores das sociedades preferem 
aos de cada um dos socios, pelo que toca 
aos bens. sociaes, 1Uas podem ested pe-
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nhorar e executar a parte social do 
devedor. Neste caso ficará dissolvida a 
sociedade e o oxecutn. to responderá por 
perdas _e damnos para com os outros 
socios.» 

Parece, Sr. Presidente, que realmente este 
artigo contém uma doutrina que collide com 
os principio, dominantes no assumpto, razão 
po_r que eu apre.;entei hoje ,~ V. Ex. uma 
emenda pedindo a sua suppressão. 

O illustre Sr. Dr. Didimo, em vez de sup
pres~ão, 11ed0 modificação. 

O SR. Drnmo DA VEIGA- Peço o art. 7.25 
do Codigo Allemão. 

0 SR. Cr,ov1s BEVILAQUA- E' possível que 
a, emenda tle S. Ex. satisfaça melhor do que 
a minha. Eu achava dispensavel que so tra
tasse desta mataria, porquanto aq_Lli nós 
tratamos do org11,nizar as socicdad.o;:1; mas, 
como a providencia lembrada por S. Ex. é 
boa, e como acabou de dizer, procede de 
optima fünte; não duviJ.aria de retirar a 
minha emenda. 

o SR. PRESIDENTE-Pela occasião da vo-
tação. • 

o SR.CLOVIS BEVILAQUA-AS outras emori
das são, por assim dizer, detalhes, minucias 
para a liquidação das sociedades, são provi
dencias attinentes ao momento da dissolução. 
O Projecto, segundo o seu systema de limi
tar-se a preceitos geraes, tinha proposital
mente deixado de providenciar do mesmo 
modo; mas não serei eu quem encontre o 
que dizer em contrario ás providencias 
apresentadas. Parecem-iµ.e todas boas, todas 
consagrando doutrina excellente, tanto 
quanto pude avaliar pela simples audição, 
embora esta fosse uma recordação de prin
cipios conhecidos. 

Ficará por consequencia ao criterio da 
Commissão decidir si é de vantagem ou não 
descer-se a esses detalhes. Si achar que sim, 
as providencias contidas nas emendas são 
satisfactorias ; si, porém, quizer manter o 
systema de disposiçõe~ genericas amplas, 
então conservará o que está no Projecto. E 
nada ma.is tenho que dizer. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - Fica a dis
cussão adiada pula hora e com a palavra o 
Sr. relator. A ordem do dia para a reunião 
ordinaria. de amanhã, _18, é a seguinte: 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Araujo Góes, sobre os arts. 1.482 a 1.687 
e, si houver tempo, discussão do ·parecer do 
Sr. Sá Peixoto, sobre os arts. 1.688 a 1.828, 
da Parte Especial do i>rojecto. 

·Termina a reuniií,o ás 6 horas da tardo. -

ARTS. 1.482 A 1.687 E I.688 A I.828 

3ga. REUNIÃO ORDINARIA EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

(Presidencia do Sr. J. J, Seabra) 

A's 3 horas da tartle começa a reÚnião, 
estando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. 
Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Ar
thur Lemos, Luiz Domingues, Anizio de 
Abr.eu, Frederico Borges, Camillo de Hol- • 
landa, Teixeira de Sá, Araujo Góes, José 
Monjardim. Sá Freire, Oliveira. Figueiredo. 
Alfredo Pinto, Alencar Guimarães,Benedicto 
de Souza e Rivadavia Correia (lB). 

Faltam com causa participada os Srs. 
Tavares de Lyra, Azevedo Marques e Her
menegildo de Moraes (3). 

Dos convidados comparecem, os Srs. 
Clovis Bevilaqua, Andrade Figueira, M. F. 
Correia, Amaro Cavalcanti, Solidonio Leite, 
Salvador Moniz~ Sergio Loreto, Fabio Leal, 
Bandeira de Mello e Cunha Vasconcellos. 

São lidas e approvadas, sem del!ate, as 
actas das 13ª e 14ª reuniões extraordinarias, 
realizc\das ambas no dia anterior. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Araujq Góes, sobre os arts. 1.482 a 1.687 
da Parte Especial do Projecto. 

São lidas e postas em discussão, com o pa· 
recer, as seguintes 

EMENDAS 
Supprima-se o art. 1.549, pelos fundamen• 

tos expostos na minha justificação oral.
Eduardo Ramos,-Rfoadavia Oorrêa. - Tei
a:eira de Sd. 

Livro III 

TITULO V 

CAPITULO IX 

Do mandato 

Accroscentem-se as 1:1eguintes disposições, 
depois do art. 1.506: 

Art Todas a1 pessoas maiores ou eman
cipadas, que estiverem no goso ·dos seus 
direitos civi::i, podem passar procuração 
por instrumento particular de proprio 
punho. 

§ l. 0 O instrumento particular deve ser 
escripto em portuguez, conter a designação 
do Estado, da cidalle ou circumscripção civil 
em que for passado; a data, o nome do ou
torgante, a individuação de quem seja o 
outorgado e, bem assim, o objectivo da ou
torga, a natureza, a designação e extensão 
dos poder1:1s conferidos. 
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§ 2.0 Este direito ê extensivo: 
N. 1, ao cidadão brazileiro que, residindo 

no estrangeiro, quizer constituir procurarJ.or 
para. representai-o no Brazil, comtanto que 
a firma e a id<.>ntidade do outorgante sejam 
att.estadas por agente consular füt Republica, 

N. 2, á mulher casada, salvas, quanto aos 
actos om que deva int:Jrvir, as restricções 
e.3tabelecidas neste cJdigo. 

N. 3, a qualquel' possoa no caracte1• de 
. representante de fir1rn1 commercial, as,wcia
ção, corporação e communhão. 

N. 4, a autoridade ou funccionario pu· 
blico, quando poss,t deleg,tr attribuições quo 
lhe competem. 

N. 5, aos tutores, curadores, dopositarios, 
syndicos, administradores e outras pessoas 
que exerçam funcções representativas de 
caracter judiciario. 

§ 3. 0 O substabelocimento de poclc1·es das 
procurações, feitas por instrumento publico 
ou particular, pôde ter a mesma fórma 
deste, si o instrumento publico não for o 
exigido para. o exercício do manda.to. 

§ 4.0 O reconhecimento da lettra e firma 
no reconhecimento particular é condição 
essencial á sua validade em relação a ter
ceiro;. C-) 

O Sr. Araujo Gões-Muito pouco 
tem êt dizer, não só porque não é cultor do 
direito, especialmente do direito civil, fal
tando-lhe competencia (não apoiados) para 
tratar do assumpto com o brilhantismo dos 
oradores quo delle se occupara.m, como por
que o seu estado de sande não lhe permitte 
g1·andos esforços intellectuaes. 

A sua posição, porém, no seio da Commis
são obriga-o a dizer algumas pu.lavra.s em 
deies:t do pàrecer que apresenta. 

Assignalou no seu relatorio pequemts di
vergencias com o illustrado Sr. Dr. Solido
nio Leite, a quem coube, no Instituto dos 
Advogados, o estudo da parto ~m debate. 

(*) NoTA-Esta emenda foi inspirada no 
projecto n. 22, do 1900, já approvado p3la 
Camara. 

Coube-me na Commissão de Constituição 
Legislação e Justiça a honra de relatar o 
!llesmo projecto, justificado, em 1898, pelo 
1llustro Deputado o Sr. Julio Santos. 

Na emenda alterei o projecto referido, do 
accordo com o systema do codigo, que a re
speito não pôde ser omisso, sob pena de 
crear duvidas futuras na pratica, com a re
vogacão implicita, que se dará., da lei actual 
n. 79, de 23 de agosto d.e 1892, uma vez con
vertido em lei o Projecto do Codigo Civil. 

Sala das Commissões, 18 de dezembro da 
1901. -Alfredo Pinto. 

Essas divergencias não são do maxima. 
importancia e não está longe de chegar a 
um accorJo com S. Ex. nos pontos de dis
sentimento. 

S. Ex. propoz a suppres,ão do n. l do 
art. 1.499. 

Por não concordar, manifestou-se, no pa
recer, contrario á emenda ; mas, depois do 
ter ouvido a palavra. autorizada do Sr. 
Dr. Clovis Bevilaqua, que não reputou a 
emenda um ponto capital de doutrina, recon
sidera o seu parecer. 

Propoz ainda S. Ex. a suppressão das pa
lavras «de que é capaz» no art. L483 . 

Não vê razão para a suppressão proposta. 
Deve-se exigir do deposita.rio de cousa alheia 
mais do que o cuidado h,~bitual. · 

O Se. De. Salvad.or Moniz manifestou-se 
contrario ao artigo do projecto que deter
mina a. prisão do depositario infiel. 

Argumentou S. Ex. dizendo que oss:ts 
penas de p1•isão disciplinar já haviam sido 
revogadas. 

Si Já foram revJgadac;, pôdem ser resta
belecidas, desde que o legislador reconheça 
que ha nisso conveniencia publica. 

Si não houver uma meu.ida de coacçãó 
para os que precedem de má fé, quando â 
sua guarda se con1fo um objecto, a que ficará 
reduzido o deposito 1 . · 

E' possivel que as suas .idéas sejam retro· 
gradas, mas são as da escola a que sempre 
e3teve filiado e que não pôde reformar ra
dical o subitamente. 

Em ralação ao capitulo «das sociedades>>, 
as impugnações feitas pelos illustrados juris
consultos D1·s. Andratle Figueira, Amaro 
Cavalcanti e Didimo da Veiga, foram· bri
lhantemente respondidas pelo digno autor 
do projecto, o Sr. Dr. Bevitaqua e pelo Sr. 
Solitlonio Leite. 

O orador está, por isso, dispens 0,do de 
occupar-.se do assumpto, mesmo porque 
quanto diss:isse seria pall_icla repetição (não 
apoiados) do quo adduziram esses illustrados 
cidadãos. , · 

Termina, dizendo que se reserva para, no 
parecer que vae lavrar, manif'estar-s1 sobre 
as emondas propostas rlurante a discussão. 
(llficito bem; miiito bem.) 

O Sr. Eduardo Ramos vem, 
apenas, fazer uma simples pergunta á illus
trada. Commissão. 

Diz o art. 1.549 : « Os procuradores e ad
vogados terão direito de haver, além das 
cl.espezas que fizerem com a causá, uma 
remuneraç~o adequada á importancia elos 
serviços, valor da demanda e posses do 
constituinte; esta ramuneração, quando não 
ajustada p"r convencão, será determinada 
por arlJitr~mento.» · 
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Est:i artigo dero.:i-a duas vozes o ·p:'incipio O Sr. Andrade Figueira (·) 
es tabJ!ecirlo no ar&. 1.52a, que disp3e : diz que o assumpto submJ&tido a · de!1ate é 

« O man.Janle devi) p 1gar ao m'.l.nd'.l.- vas;issimo ; nem com pr.:izo triplica.do pode
t::wio a romuno;•ação ,Ljusktda e as despeza.s ria ab:trcar a.'3 consideraçõeJ qu'3 elle com
fo ltas c:>m a execução do mau.tato, ainda porta e m:in-s oxpol-as paeante a Com
q uo o negocio nã.o tenha, sem culpa do man- missão. 
dataria, o result'.1..lo esperado.» N:i. impo:isibilida.le de fü.?:el-o, vao a-lduzil• 

t considorJções geraes sobra os pJntos capi· 
Des a disposiçã.::> S3 conclue a contrario t n.os, que olfereca a materia, cujn. discussão 

sensu que,. não havo;id0 ajuste, o m1ndato é aca1Jn. de sor annunciada O que se contém 
gratuito. Il03 artigos 1.588 a r.82il. 

Ora, o ~rL 1.54g, além à.o oslabJlecer o projecto, c)mo se vê, abordou a materia, 
remuuoriJ,çao pat'a os c1sos de nao havei' dos se()'ura.J com') objacto do CJdigo Civil· 
ajusto, manda subrnottel-a a arbitramento .. a!asto;'i.- se ;,ssim da qu:.i.si univor.Jalidado d~ 

Todos conhe::ern as vicissitudes desta quos- legislação do todos os povos, quo relegam o 
tão do arbitramento entre nós, e o3 abusos, cJntracto de seguros para a lêgislação com-
as _violencia, do que eram victimas as partes mercial. . 
em p ,·oveito elos ad vt>gldos, até a decre- Nós mesmJs - diz o orador- usamos desse 
tação do regulamento de 1874, que, abJ- direito. 
lindo-a, declarou que os advoga.rios só teriam Peh legislação vigonto, a matoria de se• 
direito aos honorarios quo f'o.isem ajustados guros tom sido exclusivamente confiada á 
em seus contractos com clientes, o na f.1Ita jurisdicção commerci:tl, quaosquer que se
dollos is taxas estabelecidas no regula- jn.m as partos conteactantos ; o o objccto foi 
mento. l'egulado pelo Codigo Cornrnorcia.l, wi. parte 

E~.ta dii!posição salutar, cujas vantagens rela.tiva. ao segurv mariíirno, não para. re
ninguem discutiu, começJu, por6m, a so,· ro- gular unicamente os riscJs de mm·, si bem 

· vogada o muito mal pelas legislaturas os- que, pela collocação da mo.teria, outro não 
taduaos . podia ser o seu escopo ; mas para regular 

S)m attonder a este elemento historico e todos o., seguros commerciae~ •. Da~i passou 
aos gravamos rcsultante3 da ausencia de a_regular taf1?-b3m o seguro civil, visto que 
CJntracto., introduziu-se isto no projecto, cm nao temos ~ei que O faça. 
derogação até dos principias do mandato, Em theorm, concorda om que o ~eguro 
nelle estabelecido:;, o orador supprirniria, entr~, c~mo ~o.ntracto regular, na e,,phera 
pois O artiO'o. do D1eetto C1vll, mesmJ porqu~ ha_ seguros 

' 
0 

• • • que escapam forçosami>nte aos mtu1tos com-
A um apa.l'te do Sr. Solidon10 L01te, em merciaes. 

que i!3-forma de_ que já h1 urna emen~a sup- Não vê razão pal'a que um contracto da 
press1va do a1·t1go, P?r ser a ma.te!'la pro- importancia. do seguro, sobretudo.. nos tem,
ce3Sual, da com~eteuc1~ dos Estados, respondo pos modernos, seja exclusivamente regido 
o O_!'ador quo na~ o.3ta de _ac?ordo com ~.3ta sob a irispira.ção do Codigo Commercial, que, 
ra.zao; ~ m_.?,ter~a é de d1r01to substantivo, como todos sabem, é esp:}Cial p:mi. urna. 
como 1mns na.o pode sJr, classe de cidadãos, para urna certa classe 

A suppre.3são q1u indica não tem este de negocios, quando o segueo pólo ser 
fundameu-~o. porque rastituiria aos E.stad.os praticado entrJ outros individuo.3 per
e,cactamento . uma competencia. qt10 lhes tencentes a outra classe e recahir sobre ob
donegou. ijectos que não sejam prop,•iamente de cJm-

Des3jaria. que a Commissão so pronuncias.se I merc~o. . .. 
sobro e.3ta questão at3 como elemento de in- Portanto, _appr~v:a. que se_rnser1sJe o se-
t':lrpretação futura. guro no Codtgo C1vll, ~as nao app1·ova que 

. se lhe deasi> um:i. amplttude tal a ponto do 
Vao. e_nvrnr á Mes:i. ª!1ª omonda_ o pede ao abranger todos os seguros c)mmeecia.':ls 

Sr. Prn31d.:mte de allud1r aos motivos que a menos O ma.ritirno. 
dotermin:i.ram, por occasião de sei· ella vo- , , . 9 tada. (illuito bem; muito b:3m.) E o que v,e nos arts. 1.747 e 1. 7.22, 

O Sr. P.residente-Está oncermda 
a discus,ã.o do parecer do Sr. Al'aujo Gó::is. 
Havendo ai.nda tempo, entra em discussão o 
parécer do Sr. Sá Piiixoto, sobee os al'tigos 
1.688 a 1.828 da Parte Especial do Projecto. 
Tem a p:i.Iavra. o S1•. conselheiro Andrade 
Figueira. · 

YQI, VI 

G art. 1.747 dispô.): 

~ O seguro do risco de transportê 
m'.1ritimo é regido pela.'3 dispoJições 
do direito commercial.» 

("'} Este discurso não foi revis-fio pelo órador 
i9 
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O art. 1. 722 dispõe : 

« O facto de so não ter verificado o 
risco, em razão do qual se fez o seguro, 
exime o segurado de pagar o premio es
tipulado, observadas as disposições es
peciaes o d.o direito maritimo sob1•e o ex
terno». 

Quer• isto dizer - sobre a liquidaçiío das 
avarias. 

Destes dois art\gos, parece resultar que o 
projecto tem a ambição de regular todos os 
seguros qualquer que seja o ássumpto, 
meno:J o seguro do risco de transporte ma
ritimo. 

Ora, isto é invadil' o e.iphera da legislação 
commercial. 

Si approvou-diz o orador-que o Codigo 
Civil tratasse do seg11ro, tinha, entretanto, 
a pretenção de que olle se restringisse á ma
teria dos seguros civis. 

No Codigo Commercial, não ha somente 
seguros, de risco de ma1• ; ha uma infinidade 
<le seguroJ, sobre todas a8 transacçõe3 com
merciaes, que são e devem ser regulados pela 
legislação commercial. 

Na segunda parte do Codigo Commercial 
não ha somente estes seguros marítimos; 
essa parte do Codigo não é restricta só
mente aos segul'OS marítimos, mas rege todos 
seguros commerciaes. 

E' preciso, pois, discriminar. 
Elles são vastos, muito mais vastos que 

estes mesmos seguros civis, porque no com
mercio ha providencia. Todo commerciante 
procm·a mais ou menos segurai·, não só as 
transacções, que faz, como os generos, 
mercadorias, negocios, livros, emfim, todos os 
instrumentos de que usa em sua profissão; 
e, assim, o contracto é mais geral do que so 
pensa. O principio, como está, parece querer 
dominar toda a mataria.Pensa que ê preciso 
crear um artigo, di5criminando o seguro ci
vil do commercial, que continuará a serre
gido polo Codigo Con1mercial. Parece-lhe in
dispensavel, sobretudo, deante do artigo, que 
sei resalva o seguro quant0 ao risco de tran
sporte marítimo. 

A segunda observação quo fará sobre se
guros é que a sua mataria, embora esteja 
ahi disposta cm varias secções. todavia não 
.foi, na opinião do orador, convenientemente 
regulada em todas as suas relações, porque 
ha objectos, la artigos, ha generos, lta cou
sas que não podom ser objecto de seguro. 
Já não se limita ás que não podem ser 
objecto de commercio. Quanto a estas, está 
entendido; mas, além das cousas que, por 
estarem fóra do commercio, não podem ser 
object.o de seguro, muitos ·outros interosses o 
direito;; lia q uu tambem não o devem ser. 
Lembmrá ~u illust1·e autor do projecto 

uma providencia da noJsa antiga legislação, 
que é consagrada pela legislação marítima 
de quasi todos os povos cultos ; é a que pro. 
Ilibe que sejam objectos de seguro as soldadas 
de toda gente de mar, qner officiaes, quer 
empregados. 

E' uma restricção muito sabla, porque di
zem as antigas leis, que t1cm sido copiadas 
por todos o.i codigos, que segurar a soldada 
da gente de mar, officiae.i, tripulação, etc., 
ê diminuir o interes:3e que ella tem de levar 
o navio a bom porto ; é desvial-a do cuidado 
que deve ter para a boa navegação. 

E assim é; des '.e que essa gente tivesse o 
ordenado garantido p01• seguro, não tomaria 
interesse nenhum, o seu zelo resfriaria. 
Isto é uma especie de empreitada em que o 
legishdor deve augmentar o mais possível o 
interesse dos responsaveis pela navegação, 
mas nunca diminuir ou attenuar. 

Como este facto, que apenas traz para 
exemplo, poderia lembrar muitos em que 
não seria prudente permittir o seguro. 

Os mesmos navios, aLás objecto do direito 
marítimo, o nosso Codigo Commercial sabia
mente prohibiu que fc1Sbem objecto de seguro 
pela mesma razão, e com elle as demais le
gislações maritimas, sempre dominadas pelo 
interesse de evitar que ·os responsaveis 
pelo destino dos navios diminuam em seu 
zelo. Ha interesses especiaes que o legislador 
deve muito attender quando trata deste 
contracto, que ca).a vez representa um papel · 
mais importante nas transacções, mas que, 
não obstante, tem seus perigos e por isso 
deve ser estudado, afim de colherem-se os 
beneficios possíveis, evitando os perigos que·, · 
pôde acarretar. , 

Pela leitura rapida que foz do projecto 
neste ponto, parecr que elle tudo pre'tiu, 
mas que ha falhas a attender. Não pôde, 
porém, demorar-se mnifo nesta parte, por
que tem assumptos mais importante a tra
tar, e um delles é o constante do art. l.763, 
que dispõe: 

«São considerados jogo, e como taes 
sujeitos ao disposto nos artigos antece
dentes, os contractos sobre titulo de 
bolsa que se liquidarem pela di!ferença 
entre o preço ajustado e_a cotação que 
tiverem na época da effectiva entrega.» 

Tem as mais seria.s duvidas a oppor, não · 
á doutrina que o ar tigo consagra, mas á re
dacção, á fórma que elle deu; e, ·nos termos 
em que está concebido, com a generalidade 
com que foi redigido, não é possível adoptal-o. 
O artigo trata desse vicio commum na nossa 
praça dos contracto~de_jog~ sobre c:1mbio, da 
títulos ile holsa, de ltqmdaçao po1• d1.fferença, 
Mediante esses contractos, não só em nosse 
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praça, como em todo o mundo, se fazem hoje 
prodigios. Leu não ha muito um contracto 
desses firmado por um Yankee, compromet
tendo-se a_emregar maior quantidade e.e 
assacar do que era possivel produzir-se em 
todo e mundo ; e ainda um outro respon
dendo que se obrigava a vender 20 milhões 
de saccos de café, quando. a m,dor pro
ducção, diz o orador, parece que, até hoje, 
só attingiu a 16 milhões. Na nossa praça é 
sabido que não ha mendigo que não venda 
apolices aos centos, aos milhares, assim 
como lettras de cambio, titulas de bolsa, etc. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-E libras ester
linas. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- E' verdade. 
- o SR. AMARO CAVALCANTI-Pelo menos 
qualquer caixeiro vende ahi 100.000 libras 
com uma facilidade espantosa. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Já viu, nesta 
praça, um contracto pelo qual um sujeito se 
compromettia a entregar uma somma tal 
que talvez -durante todo o anno a praç:t não 
· recebesse. 

Não ha duvida que, nestas condições e no 
toca .,te ao assumpto, o artigo contém a boa 
doutrina, fato é, o contracto pelo qual o 
individuo so compromette, não só a vender, 
como a celebrar outl'as taansacções, obri
gando-se a Uqilidar por meio da ditfercnça de 
preço, comprehende um verdadeiro jogo que 
deve ser condemnado, tanto qua,nto a lei 
condemna o commum, negando apenas a 
acção. 

Mas o artigo está concebido em uma gene
ralidade tal que, a pretexto rle condemnar 
uma especie de contracto, incorre na odiosi
dade, vae abranger transacções legitimas 
que o legislado1• não pôde deixar de res
peitar. 

Esta materia foi discutida em França, não 
ha muitos annos ; lá chegou-se a um resul
tado opposto, isto é, em -vez de condemnarem
se os contractos a termo, como lá se chama, 
para entregar certo objecto, mediante a 
liquidação da di:tferença de preço, chegou-se 
ao resultado de restabelecer essa contracto ; 
mas na red..acção da lei, que é de maio de 
1885, o legislador, quo se limitava a fazer 
sob a fórma de lei interp1·etativa do Co
digo Civil uma lei nova, usou de expre.-;sões 
taes que resa.lvaram as tran:;ações legitimas 
e deixou de condemnar as transacções ille
gitimas. 

Vae apontar a.lguns exemplos do que cha.
ma trans '.tcções legitimas que o artigo con
demna quando não potlia. condemnar. 

A primeira especie dessas t ransacções é 
aquella que no commercio se chama tran-
sacção a coberto. · ; 

Antes de apresentar exemplos, dirá que 
ha corretores para tudo, não só para t; tu
los, como para mercadorias. e o a1•tigo, 
nesta parte, faz mal em limitar-se aos titu
las de bolsa porque os contractos abusivo$, 
que elle pretende impedir, se podem da;_• a 
respeito de qualquer genero, Aqui pôde-se 
verificar t imbem um·\ negociação seme-
1 ante á dos Estados Unidos, de que ha. pouco 
fallou, ue um individuo fazer contracto para 
entregar 20 mi!hões de saccas de café. 

A lei franceza é mais generica, trata não 
só de títulos de bolsa. como de quaesquer 
generos e até especifica as principaes clas
ses. 

Mas, quando qualquer cidadão dirige-se 
ao seu corretor e lhe entrega um certo nu• 
mero de titulas, que quer vender, para que 
o venda a prazo, e um outro recorre ao 
mesmo ou a outro corretai• para c.omprar 
a mesma mercadoria e os dous combinam, 
chama-se a isso transacção a coberto, isto é, 
u. entrPga está perfeita desde logo e será 
l'ealizada no dia em que chegar o venci
mc:nto do prazo. 

Ora, nes-;e caso, não póde haver perigo de 
jogo e a transacção é mujto com,uum. 

Pôde-se dizer que quasi todas essas trans
acções, sobre compra de titulas, se fazem 
por meio da bolsa. 

O negocio se füz nessas condicções ~ pódó· 
:;e liquidar perfeitamente pela diiferença. 

Primeir:1 que tudo, a venda é po:;sivel, 
por meio da entrega 1.0 objecto e do preço, 
da truet\, da dacção in soluto, porque não ó 
só na compra e venda que se dá isso, mas 
em todos os contractos translativos; e Jia 
occasião ue realizar-se o negocio podem as 
partes se arrepender e em vez de se consu
mar aquella venda, cada uma ficar com o 
objecto e com o preço que. tratando-se do 
titulas, é o da cotação Eí, tratando-se do ou
tro objecto, é o preço do mercado e resol
ver-se isso em uma di:lferença sem dar-se 
o jogo. , 

Is10 s@ dá todos os dias. 
Mas não é só nas transacções a coberto 

que o jogo é innocente: é tambem nas trans• 
acções a descoberto. 

Chama-se a descoberto quãndo se encar• 
rega o agente de fazer a venda, sem entro• 
gar o objecto. . 

Ora, mesmo nesse caso ha. muitas tra.ns~ 
acções. serias que o legislador não pôde cort .. 
dernnar. O legislador só tem em vista con• 
demnar o jogo e ha transacções serias desta 
ordem em que não ha jogo. Vae . apontar 
urna deltas cm que o jogo não é possivcl. 
São todas aquellas em que tendo todos oa 
elementos, sun(lo transacções a descoberto, 
havendo liquidação por differença de preço, 
não lla todavia o jogo ; é quando as partos 
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tccm muito seriamcnt::i a intenção de reali
zarem negocios taes, encommendando aos 
seus agentes, Iio proposito firme de adquiri
rem taes objectos e ao tempo, po1• factos su
pervenientes, tomam a resolução contraria 
de, ou não raallzarem a compra, ou dispo
rem dos bens para outra transacção, ou che: 
garem a accordo a respeito da solução da 
obrigação contrahida. 1~m tudo isio não ha 
jogo e essas transacções são numerosas. 

Ha contra.cios serias pelos quaes p1•0-
mette-so comprar o objecto e pagar, e de
pois, por um contracto posterior a osse, 
regulam-se os seus effeitos, resolvendo 
liquidar as consequencias do primeiro con
tracto por via de p::1.gamento de differença 
de preço. Nes.33 ca~o tamb)m não ha evi
dentemente jogo. 

O legislador não póle condemnar seme
lhantes contractos. 

Quando as partes tomarem a si uma obri
gação simulada de füwrem uma negociação, 
tendo em vista unicamente liquidarem-na 
pela diifcrença de preço ; quando a obriga
ção resultar de contracto anterior, então 
sim haverá jogo ..• 

o SR. ALENCAR GUHt!ARÃES dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isso é que a 

lei deve prohibir; mas o artigo esti.t redigido 
com tal generalidade que, s-i duas partes 
tent:i.rem seriamente um negocio, mesmo 
dando valores para o pagamento e entre
gando o objecto em uma transacção . a co
. berto, si ellas quizerem arrepender-se e 
liquidal-a. por meio do differença, e.:1tã0 
incursas em jogo, quando realmente não 
estão. 

O artigo dispõe de um modo generico : 

« São comid!:'rados jogo e como taes 
sujeitos ao disposto nos a:rtigos ante
cedentes, os contr:.i.ctos sobre títulos de 
bolsa que se liquidarem pela differença 
entre o preço ajustado e a cotação que 
tiverem na. época da cffecti va entrega.» 

Por con eguinte, todos os contractos ou 
transacções legitimas, por se liquidarem 
pela differença entre o preço ajustado e a 
cotaçlo, nos termos do artigo, incorrem na 
sanéção da disposição. 

A intenção do artigo era condemnar aquel
les contractos, pelos quaes ab initio as par
tes sn compromcttpm a li1uidal-os pela dif-
ferença. · 

Sobro isto não ha duvida nenhuma; mas 
não é isto que está no artigo. 

O SR. SA PEIXOTO - Este é o espírito do 
Projecto. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Mas não é o 
que está no artigo, cuja di~posição acaba de 
ler pela segunda vez. 

Atd o artigo vae além: attende ao faCJto 
da liquidação final, á maneira por que elles 
se liquidam. 

O SR. ANrzro DE ABREU-O Projecto quiz 
justamente acabar com as transacções, que 
se liquidam por di.lferança. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-O Projecto 
quiz realmenfa acabar com as transacções, 
pelas quaes as partes promotteram liqui
dal-as por este meio; mas nãG é isto o que 
se vê no artigo. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Está redigido de 
modo claro. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Então V. Ex. 
comprehenderá as cousas á primeira vista; 
ou não comprehendo, 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Isto tem sido até 
àssumpto de discu~são no Congresso. E' uma 
aspiração minha, pala qual me tenho batido. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não se tem ba
tido mais do que o orador; muito antes do 
nobre Deputado, o orador já SJ tinha batido 
por este assumpto, no Parlamento. 

As leis de orçamento doJ ultimos exer
cicios,cada anno, trazem uma disposição a este 
respeit::>, contra essas transacções, ora indi
rectamente contra os agentes auxiliares, 
aggravando os impostos, e ora directamente.· 

Sobre isto não ha duvida. nenht1ma. 
Mas trata-se de leis annuas, em que o 

legislador póde empregar, esses meios como 
cauterios de occasião, paraomalquese sente, 
para o mal presente, a que urge dar um re
medio; mas estas leis não podem ter a calma, 
a reflexão que exige um Codigo Civil, que 
é uma lei permanente para uma época nor
mal. (Apoiados. Ha diversos apartes.) 

Depois, o. que se tem verificado é que 
quanto maic1 se procuram restringir essas 
transacções, mais as especulações se multi
plicam. 

Hoje,que as leis são jií, contadas em numero 
de tres ou quatro, fazem-se muito mais ope
ra.ções a.leatorias e sobre titulos de bolsa do 
q113 antes dessas leis. 

O proprio Ministro da Fazenda, em um 
elos seus relatorios, não sabe si no ultimo 
ou no pcnultimo; já declarou que não tem 
confiança nestas medidas, porque, por mais 
previdente que a lei queira ser, a esperteza 
dos interessadds não deixa de desvirtual-a. 

O nobre e honrado membro da Commissão, 
que o. tem distinguido com os seus apartes. 
deve concordar que estamos em outra região, 
estamos fazendo uma codificação civil; não 
e3tamo3 tratando de interesses de momento. 
(Apoiados.) Não é possi vel, a ttendendo-se ás 
pertubações da pr-aça do Rio de Janeiro e 
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de outras, não é possível transportar-se para 
aqui essa~ disposições orçamentarias que 
teem caracter provisorio, que vigoram du
rante um anno apenas. Nenhuma dcllas 
define o jogo e a acção que resulta do jogo, 
porque justamente tratam de medidas espe
ciaes para um mal presente. (Apartes.) 

A nossa legislação antiga, diz o orador, 
nunca condemnou e3tes contractos com a 
largueza com que os condemnou o artigo do 
Projecto em discussão; condemnava os con
tractos pouco serias, em que as partes con
trahiam obrigações suppostas com o fim de 
depois esquivarem-se ou furta1·em-se a ellas, 
liquidando-as apenas por d1iferença dos va
lores; mas não condemnava os contractos 
serios, que elles pretendiam fazer,. embora 
deixassem depois da realizai-os, por um 
facto posterior, superveniente, alheio ao 
contracto primitivo. 

Este caso é muito diverso e o legislador 
não pô:'.e condemnal-os, porque, em primeiro 
logar, não ha jogo ahi ; o em segundo logar, 
não h:t mais do que a applicaçã.o ri
gorosa dos proprios princípios postos pelo 
legislador. 

As$im, que é que diz o Codigo, quando 
alguem é obrigado a entregar um objecto 
certo e não o entrega. 1 O Codigo diz 
que responderá pelo -preço do objecto e por 
perdas e damnos. 

Que é que o Codigo diz com relação ao 
comprador que não paga o preço no prazo 
estipulado ~ Obriga a pagar esse preço com 
perdas e damnos. · 
Assim, dado um negocio destes a prazo, em 
que as partes resolvem na oc.casião da exe
cução, em vez de receber o pr"êço,entregar o 
objecto, liquidal-o por meio de pagamento de 
di:fferença, não é mais do que execução litte
ral destes principios estabelecidos pela lei. 

Des.le que não ha pensamento primordial 
do jogo, o legislado1• não pôde condemnar 
essas transacções. 

Quanto á cotação, qual a regra do Codigo 
para títulos de bolsa e de todos os outros 
que tenham cotação, sinão esta base do preço 
que é inuicada pela cotação i 

Como o legislador ha de condemnar, a 
pretexto de · um contracto sobre objecto 
alaatorio, a cotação que acceita. por base 
para determinar o valor de todos os titulos1 
E' uma contradicção. 

Qu:!nto ao proprio caracter aleatorio 
que póde o contracto ter, já o Projecto 
dispoz, estabelecendo sobre venda aleatoria, 
venda que· recahisse sobre objecto intei
ramente incerto ou incerto em parte ; e 
achou até que o Projeóto ara deficiente, 
porque aloatorio não é só o contracto de 
compra _ o Yenda ; ha muitos outros con-

tractos aleatorios e, por isilo, outros codigos 
inscrevom-n'os sob uma denominação geral. 

Com que fundamento ha de _o lca-islador 
prohiiJir a venda de todo:i os peixes do mar; 
ha de pl'Ohibir a ~ade, 9-ue ton~a _con
tractado com intençao seria, que hqmde o 
sou negocio por maio de differença 1 

o SR. BANDEIRA DE MELLo-Todos elles se 
soccorrerão a isto. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- o legislador 
não tem o direito de, porque alguem abusa 
de um contracto, privar outros de fa.zel-o 
seriamente. 

Prohiba-se o contracto que esta.1Jelece 
ab initio a liquidação por differenca ; porém 
outro que possa vir seriamente, não pódo 
deixar de ser acceito. 

Emfim, pensa que a definição, como está. 
tem uma -latituda que reconhece não estar 
na intenção do autor. 

Conviria uma redacção que resa.lvasse os 
que podem não ser o comprehendesse os que 
podem vir a ser, como fez o legislador fran
cez. Foi até o Senado que emendou a redac
ção que foi da Camara, dizendo que 1!_ão 
ha. veria jogo sempre que, d'.l. transac~ao. 
pudesse vir a. resultar a liquidação por dif
ferença. D'ahi ficou claro que se tratava de 
uma convenção posterior pela qual as par
tes, em vez de ultimar os negocios, resol
vessem por differença de preço. 

o SR. SA PEIXOTO - V. Ex:. ap1•esenta 
emenda 1 · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não, e apenas 
con:::igna idéas que lhe parecem mais uteis; 
e, si os sanhoreJ relatores, que fazem a 
honra de ouvil-o, acharem que são real
mente uteis, aproveitarão. 

O SR. SA Pmx:oro-Conviria que V. Ex. 
redigisse. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Velho como -
é, não pôde. Hontem encerraram-se 200 
artigos, hoje outros 200, e assim seria pre
ciso fa.zer um codigo em menos tempo, do 
que fez o illustre autor do Projecto. 

Apresenta idéas de occasião. Comquanto 
seja mais velho que o autor do Projecto; e, 
portanto, tenha começado a estudar antes 
de S. Ex. , S. Ex. tem-se entregado a isto, 
emquanto que o orador só quando ás vezes 
o vão consultar, é que egtuda estas questões. 

E' tão inimigo como quem mais possa ser 
desses negocios. Ha muito tempo que se 
bate por essas idéas. Durante os annos em 
que foi Deputado singularizou-se por ser um 
dos maiores defensores da lei de 1860, que 
é o maximo das restricçõe.;: neste assumpto. 
E' insuspeito, e muito desejaria que se im
pedissem esses negocios que 1.1,tacam1 não só 
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o credito publico, como o individual ; comti- pratico, mostrou-se em inteirJ desaccordo 
tuem verdadeira l,idrueira. Não, esta não é com os ímpetos de Napoleão, e disse : 
a nodsa questão: a qustão no momento é re - « Si ru praticasse qualquer violench em 
gular o direito da~ partes e· não ::10 pôde re- i·elação a os::1os homans,era quando os títulos 
gular de modo a rejeitar a applicação dos baiurhm. Depois eu não tonho melhores 
proprios princípios do Codigo. Este caso é auxiliares para sustentar o c ·edito publico 
um delles. do que ess is homens, que jogam hoje n:.i. 

o SR. BANDEIRA DE MELLO-Acho muito baixa, mas que amanhã vão jogar na alta. 
difficil estabelecer uma restricção. Qualquer medida extr,\ordin:,ria em relação 

· a restricção da profissão dossos homens, 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está na le1 teria elfJito moral muito mais damnoso 

franceza ; basta suppor que ha uma outra para O credito publico do que uma ou outra, 
t1•ansação a que al:l partes chegam a resal- tentativa que se faça para conseguir' a b::1.iica 
var este caso de liquidação por differença do.:1 titulos.» 
em negociação ~éria anterior. Assim Napoleão que, com sei• impetuoso, 

C,impreheode que haja. abusos, mas o le- era accedsivel á bJa razão, sujeitou-se e nada 
gislador não tem o dire:to de restringir fez contra os correctores. 
tanto e-affirma o orador-não conseguirá Elle teve boutade igual no Conselho de Es-
o resultado almejado. tado, a respeito dos advogados. 

Quanto mais se fechar a porta, mais meios Isto vem a talho de foice para responder â. 
encontrarão as partes de pagar as dilfe- observação que aqui fez o illustre autor do 
ranças de preço sem ir ajuizo. Projecto, de que Napoleão impunha com de;;-

Isto acontece sempre. Toda vez que o le- potismo a sua opinião no Conselho de Es
gislador. afastando-se de princípios, vela o tado. 
que deve ser permittido, congrega contra si Não é exacto. Ha muitos annos já que o 
uma série tal de intere/3ses que, afinal, ha orador leu os trabalhos do Conselho de Es
de ser supplantado. tado; mas, por um singular privilegio da 

o SR. BANDEIRA DE MELLo-Mais larga memoria dos velhos, lembra-se muito mais 
ficará a porta, como V. Ex. quer. dessa leitura do que de ou eras mais recentes. 

, Recorda-se bem que, dessa leitura, ficou-lhe 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-O que quer é esta impressão : Napoleão 01•a muito docil a 

de~n~r a cousa de maneira que os int~res,~s qualquer observação sensata e juridica. Elle 
leg1t1mos .tenham porta aberta o os 1lleg1- tinha o espírito muito juridico, apezar de· 
timos te!lham-n'a fe~hada. _ nunca ter tido geande educação, muito menos 

Poderia haver d1fficuldade em conceber juridica · tinha o espírito naturalmente 
uma transacçio destas ; mas outras legis- recto ' · 
l~ções teem conceb~do. . . Dis~utia-se no Conselho de Estado sobre ós 

O 9-u~ o orador 1:1ªº deseJa é O despotismo advogados na lei relativa ao Codigo Civil 
do direito germamco. d d ' o- • t t - ' 

.&' commum dizer-se na Allemanha que ou an o re,,!as para _10 erpre a:_çao ou 1;11ar-
estas leis são necessarias por causa das ma- can~o os o.ffe1tos da ~01,e Napoleao, depois de 
nobras dos judeus. ?uv1r os oradores, d1~s~: «Mas para que tudo 

Lá esses contractos são todos prohibidos; isso? EI~quanto eustu:em esses adyogados, 
mas esta não é a tradição do nosso direito. es~es _ple1tea~ore~ que vivem a sopl}ismar as 

Os senhores hão de conhecer ...:..diz o ora- leis, isto - é mutll, é tempo perd~do. Em
dor- 0 que aconteceu a Napoleão, na occa- quanto n~o se acaba~ essa raça de ~eologos, 
sião em que ia empregar medidas severas, q~e se da<_> a e~sa ~1seravel profissao de ca
contra os correctores da bolsa de Pariz vilar as leis, é mutil.» 
que estavam jogando na baixa. ' E Treillat respo!lde~: «Mas, si nã_o fossem 

Napoleão mandou chamar o seu Ministro os ad!ogados, era·!.nutil fazer o Cod1go, por-
da Fazenda o disse : que sao elles que hao de se encarregar da sua 

« E preciso agarrar esses sacripantes que execução.» _ . . _ . 
ostão ahi operando em sentido inverso ao «Ora, elle~ ~ao sophismar, isso nao é _!ll· 
mou. Eu faço os maiores sam•ificios para terpretar, nao e nada», respondeu Napoleao. 
crea.r o credito publico, para dar valor aos Treillat voltou então: «Todos os plei
titulos da divida publica e esses homens tos teem duas partes: um advogado poderá · 
estãJ negociando em sentido cont1·ario . Que sophismar a lei, mas o outro sustenta·a ver-
01pecie do negocL> é esse 1 l Mando-os dadeira. intelligencia da. lei, vae ás suas 
pt·ender.» · fontes, desenvolve, ·escreve monographias, 

. Napoleão tinha destes rompant1s. inocula no povo o espírito do Codigo. E não 
1::. O seu ministro, porém, que era um ospi- haverá administração da justiça sem os advo
rito muito sagaz e ao mesmo tempo muito gados.» 



COD[GO CIVIL BRAZILEIRO 151 

Napoleão convenceu-se. E' para mostrar 
que era um espírito docil e não tinha e.;se 
despotismo ; ao contrario. discutia, deixa
va-.ie convencei• e acceitava as razões do 
advorsal'io. E ni::iso mostrot1 a sua grana.e 
supe;'iorirlade legish~tiva, porque estava 
cercado de homens eminentes nas lettras ju
rídicas; e quando as questões affect,ivam a 
política, era maispoliticu do que to"lOS elles, 
porqae mostrava o ponto de vista onde a 
conciliação das opiniões se devia fazer e, si 
se tra.t.ava de reforma, admittia-a até o ponto 
em que ella era admissível. Nisso ora de uma 
superioridade do vhitas extraordinaria. Foi 
esta impre,;são que ficou ao or.i.dor des::ia lei
tura que fez, ha muitos annos, dos trabalhos 
do Conselho de Estado Francez. 

Isto, porém, ia desviando o assunipto em 
debate. 

Parece já ter dito b'."lst.ante para lavrar o 
seu protesto contra essa genoraliLlat.le. 

Cond.emna, como quem ma.is possa con
demnar, essa traficancia de bens. 

A esse respeito tem a su L reputação feita; 
mas não pôde concordar em que se intro
duza no Codigo Civil-que é uma lei perma
nente - uma lei desconhecendo os proprios 
princípios que o Codigo Civil proclama a 
respeito das transacções entre as partes. E 
o artigo como está recligido aparta-se desse 
principio. 

UMA Voz-Seria melhor supprimir todo o 
capitulo. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA-E' conveniente 
regular este assum pto no Codigo, mas resal
vando as transacções sérias. 

Yao muito summariamente trahr dos 
titulas ao po1•tador. · 

O projecto occupa-se dos titulas ao porta
dor, como obrigações derivadas de declara
ção unilateral da vontade. 

Ora, neste sentido, acha que 03 titulos ao 
portador não podem ser clasdifümdos. 

Nunca tivemos-diz o orador-títulos ao 
portador _como derivados de declaração uni
lateral da vontade; todos os títulos ao por
tador, que temos tido e que temos, represen
tam transacções, contractos anteriores. 

O titulo ao portador, que se 'pôde consi
ra.r como obrigação derivada de declaração 
unilateral d,1 vontade, é, em rigor, sómente 
o representativo de valor que o legislador 
emitte, para fazer as funcções do moeda, ou 
como moeda subsidiaria.· Ahi ê que não ha 
sinão a :vontade unihteral. 

Oi:: títulos ao porhdor representam sem
pre uma transacção; são passados ao portá.
dor, é verdade, mas em consequoucia de 
um contracto anterior. 

«Ao-portador» quer dizer apenas - para 
ser pago a quem o apresenta, quc1· dizel' 

que não é nominativa, que a sua transfe· 
rencia não c,trece do ser feita em livro 
nem ser registra.da, que é competente para 
recebel' o pagamtlnto todo aquelle que o 
apresenta. 

Este assumpto é muito importante e, uma 
vez quo o pl'ojecto delle se occupa, vae ma
nifesiar a sua dive:gencia. 

Acha que elle está de.ilocado. 
Primeiro que tudo, elle trata do uma es

pecie que só l.)Ompct J á soberania. fato foi ' 
direito da monarchb portugueza "; antes, 
ella emittia moeda ; mas, depois da Indepen
dencia, i:ito passou, C(IJUO uma faculdade im
n;ianente da· soberarilL nacional, para o éorpo 
legislativo com a sancção do impera.dor, e 
depois qne veio a Republica é um direito 
tão precioso que, apeza1• tlo todo o favor, de 
tod:.i o desejo de aq uiohoar Estad0s, nin
guem quiz alienar da soberania nacional 
estc1, faculdade de emittír papel. 

Quanto aos proprios e;tabelecimentos ban
carios, a creação delles ficou reservada ao 
Coogresso Federal. 

Portanto, isto está fôra de questão e mes
mo não é assumpto de Codigo Civil; é de 
leis administrativas de ordem política. 

E' verdade que o projecto como que allude 
a isto ahi em um artigo, em que diz: 

«Tambem, sob pena do nulidade dos tí
tulos, ninguem poderá, sem autorização 
do Congresso Nacional, omittil-os de 
modo que obriguam ao pagamento de 
certa somma em dinheiro, ficando, om 
todo o ca~o, o emiiisor responsu.vel por 
perdas o damnos resultantes da emis-
são.» . 

Não tratemos disto, que é ma.teria estra
nha ao Codigo-diz o orador-. Temos títulos 
ao portad,or e já tivemos mais do que temos 
hoje. 

· A antiga legí$lação portugueza dava o di
reito, em favor do commercio, de acceitar 
títulos ao portador. · 

Não eram obrigações só resultan_tes do 
vontade unilateral; em qualquer transacção, 
passava-se um titulo, onde, em vez de se de
signar o nomo do credor, dizia-se-ao porta
dor-que era para. circular na praça. 

O Codigo Commorcial, que foi feito de 
accordo com estas idéas, consignou, nó 
art. 426, si não lhe fa.lha a memoria, igual 
doutrina, isto é, que as notas promissorias 
do commercio, equiparadas ás lettras de 
terra., pod,iam sor pas ;adas a pessoas deter
minadas ou ao portador a. ce1•to prazo. 

Este foi o dir0ito poetuguez e, emquanto 
não houve banco da omissão, este ero,-diz o 
orador-o nosso direito nacional. 

Aconteceu, por·ém, que hou vc ahi uma 
quadt•a em que fl<.l procm•ou inteoduzir 
entre nós ossa do'utrina, de que o direito de 
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emissão é um direito individtial, não é uma 
faculdade magesfa.tica e. u immanente da sobe
rania e compete a cada um que tenha cre
dito usa.r ou abusar de ·1e. 

E' a doutrina que fui seguida pelos annos 
de mil oitocentos e cincoen .a e tantos e que 
determinou entre nó~ a creação de uma serie 
de bancos, que foram todos armados do di
reito de emittir ; houve então uma invasão 
de notas de todas as cores, como se deu de
pois da Republica, notas azues, verdes, 
amarellM, etc . 

Era a consequencia immedia.ta . deata fa
culdade de emittir títulos ao portador; os 
proprios bancos que não gozavam do direito 
de emissão emittiam, porque, desde que 
podiam emittir títulos pagaveis ao porta
dor ,estava ahi a emis3ão e houve até bancos 
(isto é sabido)que :fizeram largas emissões. 

Mas a verdade é que aquelles mesmos que 
tinham esta faculdade a tinham limitada, 
só podiam chegar até certa somma. 

Pois bem, alguns ultrapassavam este limi
te, emittindo titulos ao portador, porque o 
Codigo permittia. 

Houve até aqui um pleito de uma quan
tia importante, em que o Governo quiz 
intervir; mas o banco disse- emitti até 
certa somma, em virtude dos estatutos, etc. 
e, além de,sa somma, em virtude do dis
posto no Codigo Commercial ; ha pessoas 
que confiam e recebem eases titulos.-O Go
verno calou-se e realmente não podia fazer 
outra cousa. 

Mas, felizmente, nesse tempo, tinha-se a 
coragem de affrontar, de cohibir esses 
abusos. . 

Era Ministro da Fazenda o finado Visconde 
de Inhomerim ;- começou a campanha e, como 
elle contrariasse muitos interesses, teve de 
ceder o passo. Veio um outro Ministei•io, 
de que fez parte o finado barão de Uru
guayana, um dos homens maid trabalhadores 
que este paiz tem tido, illustrado, intelli
gente e tambem corajoso para esses golpes 
de autoridade, quando era preciso. Esse ho
mem propoz um projecto de lei, que foi vo
tado e tem, na collecção, a data de 22 de 
agosto de 1860. 

Entre outi•os remedios constantes dessa 
lei, vem um artigo, prohibindo que títulos 
do obrigações pudessem ser emittidos ao 
portador, sob qualquer denominação e por 
quem quer que fosse. 

regalia de emittil' tituJo.3 ao portador, o que 
quer dizer que emittia a.pezar do não ter 
direito de emissão. 

Com eifeito, um banco que póde ernittir 
títulos ao portador, que emitte lo 1,tras, 
apezar de serem a prazos determinados, é 
con_10 si fizesse urna emissão de notas, J?ara 
substituil-as periodicamcate. 

O legislador entendeu muito bem; cassan-
do esta faculdade, não restringia em nada os 
direitos de quem quer que fosse e consultava 
muito a conveniencia publica, porque real
mente em um paiz de papel moeda, como~ o 
Brazil, esta faculdade de emitfü, títulos ao 
portador importa dar direi ' o de emittir 
illimitadamente sem as garantias de que 
deve ser cercado para evitar isto abu
sos. A lei não só annullou os títulos, como 
mandou que elles fossem apprehendidos, 
decretou penas ; as autoridades foram en
carregadas de processar, emfim tez-se tudo, 
foi uma legblação previdente e que ainda 
está em vigor, porque não vê nenhuma lei 
que a revogasse. · 

As leis republicanas não fizeram sinão 
confirmar, mas adoptando caminho errado 
como demonstrará. 

A thêse ficou, mas abriram-se e>xcepçõea 
muito prudentes. A primeira foi a que 
permittiu, pela fórma hypothecaria, a 
emissho de lettras ao portador; mas os 
bancos só podiam fazer emissão sobre con
tracto de hypotheca já celebrado e com valor 
correspondente . 

Por estos títulos o banco habilifa,va-s, 
a ü• ao capitalista ofl.'erecer a lettra. e 
receber o preço. O banco podia emittir até 
o decuplo do capital. · 

Posteriormente, abriu-se outra excepção 
para os debentures. Pola lei de 188.2, enten
deu-se que as sociedades anonymas que 
tivessem necessidades de capitaes pudessem 
emittir sobre o seu act.vo títulos de obri
gação ao pórtador ou debentures, com cert'.:ts 
e determinadas restricções. 

Pela lei de 1869, lei das docas, facultou-se 
a emissão de icarrants, que são titulos re
presentativos de mercadorias depositadas 
nas docas que contractassem com o Governo 
o serviço das alfandegas, cousa que de
pendia do gran~es capitacs. O _titulo de
veria rep1'esen lar o genero. Era, emfim, 
uma grande garantia que so estabeleceu 
em theoria, porque na pratica não existia. 
Na Inglaterra, porém, são tit!llos de primei
ra ordem. 

Essa lei só exceptuou o banco que fosse 
dotado da faculdade de emissão ; e, como, 
por occasíão dessa reforma, só um tinha sido 
dotado desta faculdade, que foi o Banco do 
Brazil, só tal ficou com tal direito. 

O Banco do Bl'azil habituou-se de tal modo 
com isto, que, ainda depois que perdeu esto 
direito de emtss10, contim;10u a usç1,1• dessa 

A lei de 22 de agosto de 1860 fez uma 
excepção : só permittiu os títulos ao por
tador; denominados cheques, que os nego
ciantes emittiam :por espaço de tros dias, 
saccando sobre o seu banqueiro no. lllesma 
:praça. 
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Havia todas essa~ 1•ostricções, que as islo / A esse proposito pondera ao _autor do _P.ro-
da Republica toem manticlo. i· jecto e ao r~lator que ha aln uma ~1spo-

Todos estes titulos não são ob1·igaçõJs <le sição a : e~peito do pag,:,m~nto _d~sses_ t1tulos 
vontade unilate-ral e a ellos não aproveita sem exlubll-os; ma~ est'.111spos1çao nao pôde 
o Codigo. . passar. E' esse o d~sposit1vo elo a1•t. 1. 794, 

Primeiramente, todos e&ses títulos ao por- que diz qu~ tacs titulas podem ser pagos, 
ta.dor foem uma legislaç.1.0 adequad:1, ; a embora nao se o apr0:1ente nos casos dos 
emissão dos cheques é regulada pela legis- §§ 2° e 4º do mesmo a:t1g?. 
lação commercial; a dos ioarrants pela lei No caso de perda Justifica-se_ ª. perda e 
que os creou e não. menos de dous regula- tomam-se essas cautelas que o direito com
mentos; a dos titulo~ hypothecc1rios está mum deve marc,\r. 
providenciada pela loi hypothecaria e os No§ 4• se dit : 
títulos e obrigações das companhia.s estã.o _ , . 
regulados pela lei das sociedades anonymas. «A penho,·a ou e~bargo so~r~ taes ti-

Portanto, diz O orador, para os títulos, tulos d~pende,para sua efl'ectiv1dade, de 
quo se verificam em nossa legislação, para se! notiflca~o o devedor, ~ o pagaip.e~to 
que servem os artigos do projecto, porque os feito '.1º n..9t1ficante é v3:l1<lo o ex~lll0 [!e 
poucos quo temos, e i,ão estes que acaba de l', ob:1gaçao, emb:Jra o soJa na au,sonc1a 
mencionar, todos teem um1 legislação es- do titulo.» 
peci&l muito previdente'? O SR. SÁ PEIXOTO - Devo pondcral' a 

Para que, portant", as disp'.JSições do co- V. Ex. que estes paragl'aphos se refel'em a 
di~o sobre esses títulos'? Dir-se-ha que o titulos não à.estinados á circulação. 
coaigo regula ahi a maneira de resgatal-os O SR. ANDRADE FIGUEIRA-E' um engano; 
cm caso de perda; de regular os direitos do todo titulo ao portador é de,qtinado á cir
portador, dos que os deteem por titulo legi- culação; quando não se quer que circulem, 

.timo ou não, o rendimento, etc. ellea são nominativos. A razão por que o 
Com- elfeito, se estende a este respeito, legisladoi• faculb, em casos muito excepcio

roas pensa que tambem, neste ponto, é es- naes, emittir titulas ao ]:>Jrtadoe é para 
cusad.o, primeiramente porque o assumpto facilitar a circulação. 
de que se occupa é objecto de uma lei mo- Este§ 4• a que acaba do a.Iludir diz que a 
derna., votada j.i na Republica. (Apartes.) penhora póde ser feita sobre ta.os titulas 

O orado_r substituiria a'J_uillo tudo por dous em mão do uma pesma que se diga ser dona 
simples artigos que já são do Codigo do Com- do titulo sem ser. A prcsumpção de estar 
mercio. em poder de ter~eiro e não delle denota que 

O individuo perdeu o titulo 1 não é delle. 
Pois justifica a perJa, intima por editaes o SR. ANizro DE ABREU- O artigo trata de 

o devedor, afiança o seu .valor, dá uma c ,u- títulos ao porta lor destinados á circulação 
ção, e recebe um novo titulo com que con- e titulas não destinados á circulação ; mas 
tinúa a recebe1• os juros, e isto só durante o não enume,•a. 
vigo1' da acção, porque no fim de cinco N- b 
annos O titulo que desappareceu tem perdido O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - ao sa e que 

ti tnlos são esses. todo o seu ·valo1•, e, embora appareça, e3tá 
perdido. Si o titulo JJerdido vem a appare- O SR. SÁ. PEIXOTO ~ Direi quando tiver 
ce1• ainda em tempo, o possuid01· tentará occasião de responder a V. Ex. 
acção ordinaria. e a justiça dirá quem o ver- o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Sabe agora a 
<ladeiro dono. que o illustre preopinante quer se referir; 

Tudo isto o nosso Codigo Comniercial diz é ao art. l .805, que lhe parece e;tar c ire
em duas linhas, emquanto que a lei repu- cendo da uma emenda. Mas isso não é titulo 
blicana, para dizer a mesma rousa, emprega ao portado1• ; é lettra de c::unbio. E' nomi-
20 e tantos artigos, nativo; é o que se Mi com a lettra de cam-

O SR. BANDEIRA DE MELLo--E' muito com- bio: o sacador pó.l.e endossar fazendo-a pagar 
plicada. a outro ; mas, como a nossa lei permitto 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-E tudo isto 
sem nocessid·1de, porque, si o titulo fosse 
do prescripção longa, ainda bem ; mas são 
títulos de prescripção prompta. 

Os direitos ficam resal vados com a fiança 
que durará emquanto durar o titulo ; pre
screven4o o titulo, a fiança levanta-se e 
ninguem ma.is pôde fazer valer. 

Vol Yl 

quo o endosso seja. em branco, sem alludir a 
pessoa .a quem se entrega, é o portador que 
a levou. Está claro que o portador ahi 
quer dizer peisoa. a quem se devo pagar; 
mas isso não dá ao titulo a qualidade do 
titulo ao por,ador; é a pessoa que o deve 
a.presentar. 

Dirá ma.is ao nobre relat)r que se dá isto 
não só com a letti-a de cambio, mas com a~ 

20 
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notas promissorias, com todos os títulos pa
ga veis a redsoa determinada ou á ordem. 
A pessoa a quem se trafüfei•e é portador. 
Não sendo o endosso em brc1.nco. o nome deve 
constar e, sendo em branco, seu nome não 
deve constar do titulo. 

Niio concorda com a doutrina do artigo. 
Si refere-se á lettra, estü, providenciado nas 
leis commerciaes. Depois, não admitte que 
aquelle que seja legitimo portador do titulo 
não ieja competente para recuber valida
mente som necessidade de dar caução. Si 
houver furto, o pl'Oprietario reclamará e 
ninguem levantará som prestar caução. Mas, 
si não houve furto, aquelle que apre:ientar o 
titulu _ti•ansfe:ido para receber, o portador ... 

o SR. A:llfARO CA VALOANTE - V. Ex. pôde 
distingufr em duas palavras: ahi é porta
dor do titulo e não titulo ao portador. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - ... terá di
reito de receber sem que faça caução al
guma. 

O SR. SÁ PErxoTo-Nem para essa especie 
se exige caução. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA- O paragrapho 2° 
do art. I. 794 dispõe: 

«E' obrigado, porém, a pagar ou a sa
tisfazer ao credor habilitado, embora 
não exhiba titulo.» 

A primeira habilitação de um credor, 
que vae receber a importanc1a do titulo ao 
portador, é apresentar o titulo, mais nada. 

O paragrapho 4° dispõe: 
· «A penhora ou emba1•go sobre taes 

títulos depende, para sua eífoctividade, 
de ser notificado o devedor; e o paga
mento feito ao notificante é valido e ex
tingue a obrigação, embora o seja na 
ausencia do titulo.» 

Como, si o notificant0 pôde notificar um 
quQ não é dono do titJilo i ! A presumpção é 
que não é dono, desde que não tem em seu 
poder o titulo. 

Nestes titulas é preciso conservar a dou
trina franceza do que para adquiril-os é 
necessa.ria a tradição e de que, uma vez ad
quiridos, tem-se que a posse vale titulo, la 
possession vaut titre. 

Estes titulos prestam-se a muitos abusos; a 
lei deve cerceal-os o mais possível. 

Um individuo pôde, á sombra desses ti
tulos, prejudicar immensameute a seus cre
dores, aos direitos da füzenda nas suc
cessões. 

Conheceu inventario de um individuo, 
que tinha reduzido toda a sua fortuna a tí
tulos ao portador ; os sous herdeiros esqui
va:ram-so ao pagamento dos impostos, graças 
a isto. 

Os artigos que se seguem diz o orador que 
os reduzirla a J.ous OLl tros, transplantando 
para aqui o que dispõe a legislação com
mercial . 

Este processo da lei de 1893 é muito vexa
torio, pol' causa da serie de processos, de 
medidas que ella determina. 

Desde que o individuo perde um titulú, 
faz a sua jus,ificação, dá-se-lho outro titulo 
o, durante cinco annos, as cousas ficam 
a~sim ; si aquelle que o (letem apparece, 
antes do findo este prazo, esse que se diz 
doou do timlo vae di::!cutir com o detentor 
ou com aqueUe que achou o titulo, e·, si não 
apparece, aquelle que recebe o novo titulo 
o conserva bom e válido. 

Mas, além desta critica, tem outra a fazer 
sobre a parte em discus:,ão. 

O Projec&o, polos seu~ arts. 1.803 e 1.804, 
confundo os títulos ao portador, como os tí
tulos de obrigação civil ou commercial, com 
os escriptos que possam teI' a protenção de 
fazer as funcções de moeda, porque olle 
diz ahi: 

«Art. 1.803. Tambem, sob pena de 
nullidade dos tltulos, ninguem poderá, 
seni autorização do Congresso Nacional, 
emittil-os de modo que obriguem ao pa
gamento de certa somma em dinheiro, 
ficando, em todo caso, o emissor respon
savel por perdas e damnos 'resultantes 
da emissão. 

Art. 1.804. Quando emittidos, nin.;; 
guem poderá empregal-os ou recebel-os 
em troca de objectos, valores ou servi
ços de qualquer especie, ou em geral, 
dar-lhes qualque1' applicação de moeda 
legal, sob pena de serem igualmente 
nullos todos os contractos e actos juri
dicos em que taes titulos forem empre
gados como moeda. 

Paragrapho unico. As disposições deste 
artigo não se applica.m ás obrigações 
emittida.s pela União ou pelos Estados, 
as quaes continuam reguladas por lei · 
especial.» 

Primeiro que tudo, nesta ultima parte, o 
Projecto revoga uma lei votada ha dous 
a.nnos pelo Congresso, exactamente a re
speito dos Estados e municipalidades. E' a 
lei que veda. aos Estados emfüirem títulos 
liberatorios, títulos ao portador com offeito 
liberatorio; isto se prohibe tanto aos Estados, 
como ás municipalidades. Depois desta lei, 
veio outl'a no anuo seguinte, vO"tada contra 
todos os particulares. · 

Entretanto, o Projecto diz que aos Estados 
fica salva esta fa etttdade, que a lei vigente, 
diz o orador, lhos denega 1 

A segunda lei, a que foi decretada no 
anuo seguinte, prohibe aos particulEU'CS e, 
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portanto, trata dos assumptos de que tratam 
os arts . I .803 e 1.804. 

Assim, a critica que vae fazer ao Projecto, 
nesta parte, é a mesma que faz á lei actual. 

Entende que a disposição da lei de 22 de 
agostJ de 1860, que ai.nda está em vigor, é 
mais que sufliciente. 

Primeiramente, a lei de 1860 está, nesta 
parte, em pleno vigor, porq,ue, apezar dr.sta 
divisão de soberania ou desta pl'etendida 
divisão de sobe!'ania, os Estados não fic.al'am 
dotados da faculdade de fa.z01• codigo com
mcrcial. 

A lei dp 1860 continúa a regular, como 
regulava antes da Republica, o nosso direito 
commercial; alforou, em muitos pontod, o 
Codigo e, sobretudo, neste de que ora se 
trata. . 

Ao pas3o que o Codigo dizia «qualquer 
negociante pôde emittir títulos ao portador», 
o que disse a lei ?-Não; não, senhor; é pro
hibido. 

Esta lei continúa em vigor, porque a fa
culdade de legislar sobre ma.teria commer
clal não foi passada aos Estados e a lei fe
deral tanto obriga aos Estados como aos 
particulares. 

Si as antigas provincias não podiam emit
tir títulos ao portador, tamt,em os Estados, 
em virtude da mesma lei, não o podem e, si 
emittirem, estarão sujeitos estes;titulos á ap
prehensão e os Estados á multa. 

Si o governo fetleral tivesse policia nos 
Estados, manda,ria arrecadai' todos os títulos; 
mas, como não tem, considera essa emissão 
como sendo de moeda falsa e nega e1feitos 
aos titulos. 

Como se vê, a questão é sempre enca1•ada 
sob o ponto de vista de moeda o, fóra deste 
caso, como instrumento de permuta. 

As lei.:l da Republica, que citou, e os dous 
artigos do Projecto, pôde-se dizer, não an
nullam a emissão dos títulos, apenas prohi
bem a sua circulação como mo 1da, a.o passo 
que a lei de 22 de agosto de 1860 os annulla e 
dá . outras providencias efflcazes, estabele
cendo a apprehensão de,ses títulos, a mul
ta, a prisão, etc, 

As leis votada~ pelo Congresso, tanto com 
relação aos Estados, como com relação 
aos particulares, não annullam cm absoluto 
os timlos; sómente vedam que elles sirvam 
de instrumento de permuta, o que, de resto, 
não era preciso, porque ningueni pôde tomar 
ao serio esses títulos. 

Qual o Estado que pôde fazer emissão de 
papel-moeda? Nenhum; já estava isto na 
leg.islação do Imperio e passou para o nosso 
Codigo Penal. A lei de 1860 ..• 

UM SR. DEPUTADO-A lei de 1860 ê rigo
rosa de mais. 

Ü SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não, senh01·. 
Si V. Ex. acceita que ninguem possa emittir 
esses títulos, não deve acceitar que se lhes 
dê algum e:ffeito. Isto seria contra.dicção. 

Como está no Projecto, o individuo pôde 
divertir-se a fazel-os, desde que haja quom 
os tome. 

Emfim, esta ma.teria não devia entrar no 
Codigo e sim ser regulada em lei especial. 
·o Projecto, tratando das obrigações que 

resultam de actos illicitos, contem regras a 
respeito daquellea que reclamam em juízo 
o que não lhes é devido, ou porque não seja 
no prazo vencido, ou porque reclamem 
mais. 

Esta legislação, mesmo debaixo deste ponto 
de vista, é defectiva; porque,primeiramente, 
ella nã.o annulla os títulos, e só prohibe quo 
elles sirvam de instrumento monetario, que 
elles figurem, nas transacções, como esta.Ião 
de valor monetario, como moeda para paga- • 
monto. 

O art. 1.826 dispõe: 

«As penas comminadas nos dous arti-
gos antecedentes são tambem applica~ 
veis á fazenda publica, sempre que 
promover cobrança indevida, salvo seu 
direito regressivo contra os agentes uu 
representantes culpados por prevarica
ção, abuso de poder ou negligencia -em 
verificar a extincção da divida ou sua 
importancia e:ffectiva.» 

A lei de 1860 é mais previdente, porque 
nega-lhes toda a acção e efficacia. 

Pelo Projecto, estes títulos podem ser 
transferidos de um para outi•o, porque o 
artigo não prevê a hypothese; o que prevê é 
que sirva de instrumento de pagamento de 
certa som ma em dinheiro. 

O outro artigo dispõe : 
« Quando emittidos, ninguem poderá 

empregai-os ou recebel-os em troca de 
objectos, valores ou serviços de qualquer 
especie, ou em geral dar-lhes qualquer 
appli<iaçã.o de moeda legal, sob pena de 
serem igualmente nullos todos os con
tractos e actos jurídicos em que taes 
títulos forem empregados como moeda)}, 

Parece, porém, que, em vez deste direito 
regressivo, melhor seria que se desse a quem 
fosse lesado o direito de accionar directa
mente o funccionario publico, que, infiel ou 
zeloso de mais, vae reclamar uma divida 
não vencida ou mais do que é devido. 

Este direito é perfeito e acredita que já se 
votou um artigo neste sentido, dizendo que 
o particular tem direitos contra o funcciona
rio publico pelos actos que este praticar. 
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Que tudo isto cor.ra por conta e risco do 
funccionario; ello que responda com a cadeia 
e até com a forca., si quizorem. 

o SR, ALFREDO PINTO - Muito bem; isto é 
materh fiscal. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o que não 
qu,Jr é que o Estado responda por isto. Elle 
nomeia o empregado para cobrar só o que 
elle deve, e si cobrar de mai.3, que o indivi
duo dê-lhe até a forca. 

O Estado é que não pôde reapondor por 
isto, não só porque não o autoriza, como 
porque nada aproveita e aquillo quo entra 
ha de sahir a titulo ele restituição. Além 
de juridicamente não poder nem dever.ter tal 
1•0sponsabilidade, ella constituiria uma fonte 
de abusos: haveria reclamações continuas 
dos contribu'ntos, e todos o;; imposto.:1 seriam 
poucos para restituições; a verba das resti
tuições, que costuma ser exígua, sel-o-hia 
ainda mais. 

Não pódo concordar com isso. 
O SR. SA PEIXOTO- O paragrapho unico 

de.,se artigo dá meio da fazenda nacional 
eximir-se dessa pena: é a desi8tencia da ac\;ão 
antes da contestação da lide. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Isso é o em
pregado ; a fazenda não tem voz nem 
voto, não póde fazer um · requerimento, é 
pessoa miseravel, vê-so na impossibilidade 
de defender-se por si, defende-se por agentes. 

UMA voz - Tinha a restituição in inte
grum. 

o S'a. ANDRADE FIGUEIRA-Que os senhores 
tiraram. 

Isto ha de ser reconsLl.erado, -
. O SR. SA PEIXOTO -Muitos são os privi
leg:os de que a Fazond.a Nacional já goza. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não conhco 
nenhum que seja desnocessario e este de 
não responder pelos seús agantes é um dos ne
cessarios porque, a fazer a. Fazenda responsa
vel por to_i_as a::1 asneiras dos seus agentes, ella 
voar,í pelos ares. A es~o rrspeito - diz o 
orador- já limitamos a influencia da acção 
do1 particularJ;; contra a Fazenda; é mate
ria vencida. 

Sempre que o funccionario publico prati
ca um acto de dircüo privado, orn nome do 
Esta.do, o Estado responda. Si por exemplo, 
o Estado tiver do fazer uma venda ou urna 
compra e o emprega .o abusar, o Estado res• 
ponderá como pessoa jurídica. Mas ne3Ses 
actos au.minis\rativos, como cobrança do 
dividas fiscaeJ, a Fazenda não manda es;as 
cou.~as, não manda cobrar impostos já cobra
do:s ou antes de tempo. Estes factos são cri
mes que o Eshdo pune; como, poi~, o Estado 
ha de responder por is~o 1 E' o cumulo da 

iniqui :ade. Rcspon-savol o Estado. quo é o 
primeiro intereisado em que esses factos não 
se dêem ! Abr~-se o Codigv Penal, onde estão 
capitulados estes factos ! Estão incluídos na 
parte que trata do J delictos contra. a cons
tituição do Esta.:lo. Cobrar imposto indevida
mente, antes de tempo, são crimes contem
plados nessa parte do Codigo Penal. Como o 
Estado ha de responder por es,:es delictos que 
elle é o primeiro interessado em reprimir 1 ! 

Em.nome das convenioncias, em nome da 
moralillade, o Estado não pôde responder por 
isso. . 

O trabalho do Codigo em discussãa carece 
de l!er revisto na dist1·ibuição que fez das 
ma.terias do titulo 7°, sobre obrigações resul
tantes de actos illiaitos, com a parte delle 
destacada para compor os arts. 182 e se
guintes da Parte Geral. 

Segundo expoz o illustre autor do Pro
jecto, elle havia reservado tudo quanto ·res
peita a essa ma.teria para o titulo 7°, isio é, 
para um capitulo do livro das obrigações. 

Mas a Commissão Revisora entendeu que 
havia disposições geraes sobre actos illicitos, 
que era preciso transportar para a Parto 
Geral, tanto mais que essa parte tinha um 
capitulo intitulado « Dos factos juridícos ». 
E então fez-se uma distribuição de alguns 
dos artigos, que foram daqui tirados para 
aquella Parto Geral. 

Essa distribuição foi muito arbitraria
mente feita. E' assim que não se contem
plou nella a disposição capital d.1 artigo, quo 
é a respon_sabilidade dos delinquentes ou 
quasi delinquentes, para responderem por 
seus bens pela offensa ou violação do direito 
de outl'o. Esta era a these geral que merecia 
ser incluida na Parte Geral. Transportou-se 
para a Parte Geral uma disposição toda es
pecial e até excepcional. 

Alll se diz, por exemplo, que não é respon
savel pela cousa alheia aquelle que della se 
serve em acto de defeza, quando esta the8e 
não é verdadeira. 

Esta these só é verdadeira quando a cousa _ 
do que o individuo ataca.rlo se serve pertonce 
ao seu otfensor. . 

Ficou lá, como geral, uma disposição que 
é uma excepção e ficou, como verdade, o que 
é uma mentira jurídica. e o que o demonstra 
é o p1•oprio art. 18.2 que diz: . 

« Tambem não constitue acto illicib 
a deterioração ou destruição de coust\ 
alheia, p:.i.ra remover perigo immi-. 
nente. » 

Está estabelecida a regra do dil'eito, isto 
é, que o individuo, a quem o atacado por um 
terceiro arrabatou um objecto, não sen_do 
causador do perigo cm quo este so veJa, 
tom direito n, ser indemnizado, 
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Deu-se como regra geral o que era uma 
oxcepção, potque o qu} figura como regra 
geml só prevalece a respeito do qus c:1usou 
o damno. 

Coovcrt m-so em regra gorai o que é a ox
cepção; entretanto, a regra, está aqui no ti
tulo em que se definem as pessoas que são 
ro iponsaveis pela repa.ração do mal causado 
por outro. E ahi se menciona no art. 166 o 
seguinte. (Lê.) 

O Sa. ALFREDO PINTO dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUf<.!IRA.-Esta generali

dade não é oxacta e a prova edtá no qLrn se 
lô no art. 1.813 que dispõe: 

« Si o dono da cous:i., no caso do 
a1·t. 182, não für culpado do perigo, tem 
direito de ser indemniza.do do prejuízo 
q uo ti ver soffriclo. » 

O principio geral é este. quo · vem aqui 
como especial, quando o quo está na Parte 
Qeral é que é especial, isto é, o dono 1.to 
objecto, que é damnificad.o om acto de legi
tima defeza, esse não tem direito de in
demnização. 

o SR. ALFRED'.} PINTO dá um aparto. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que consi• 

dera o principio lá estabelecido, fülso, pela 
sua generalidade; mas ello contem uma re
gra quo é verdadeira.. 

O art. 1.815 trata dog reJponsavois pela 
1•aparação civil o menciona no n. 3º opa
trão, _amo, ou committente, por seus empl'e
gados serviçae3, e prepostos, no oxercicio do 
trabalho 11•10 lhes compete ou por o.icasião 
delle e accrescenta, no art. 1.816, que a re3· 

' JJonsabilidade de que trata. o n. 3° do artigo 
anlecJdente comprehende as pe3soas jurí
dica.~ que exercerem alguma industria. 

Não póde concordar com toda a generali
dade desta. disposição. Ha pessoas j uridicas 

· que, mesmo exercendo alguma industria, no 
sentido commum da. palavra, nã.o pódem re
sponder pelos actos dos seus commissD.rios 
ou emp1·egados. Deste numero são as cJr
porações. 

Est:i.s corporações não exercem inclustria 
para tirar resultados: é. para um fim ideal. 
E ellas não podem evidentemen.to responder 
pelos actos dos seus prepostos que, si abu
iiam, são os responsaveis. 

Esta. é a regra - · diz o orador - do que 
não pJdemos nos apartar, sob pena de tor
no.1· impossível a existcncia. destas corpora
ções, que não podem ser administra.das sinão 
por mandata.rios. 

O ar·t. l.817 dispõe: 
«Cessa a responsabilidalle lias pessoas 

mencionadas nos dous artigos antece
dente;;;, excepto as meT)cionadas no n. 5, 

provando ollas que empregaram, por 
si ou seus reprasentantes, toda a n13ces
sa.ria diligencia e prccatLçõas para que o 
damno se não désso. » 

Esta disposição, na g:meralidade em qu) 
está formulada, anoulla a respon3abili
da.de em que incorrem as pessoas men~io
nadas oo ar·t. l.815. 

Esta responsabilidade d.is pessoa smencio
nadas no art. 1.815 não repousa unica
mente sobre a prosumpçãff de falta que com
mettam as pessoa, , sob cujo poder estejam 
os que praticam actos illicitos ou r!elictos. 
Si ra,pousasse só sobre esta presumpção, a ~ 
prova que essas pesso:1s fizessem da necessa
ria diligencia. e precaução poderia ro
leval-as ; mas essa responsabilidade resulta 
tambom da autoridade que ellas exercem 
sobre as pessoas que lhes são sujeitas e da 
impossibilidade om quo estas estão de re
sponder por taes factos. 

Admittir a prova de que empregaram a 
necessaria diligencia e precauçõea para que 
o damno não se désse, é annullar a obriga
ção, ou, então, si essas pessoas não fizerem 
esta prová, é t:Jrnal-as 1•esponsaveis dir.,. 
ctament1. 

O Codigo Penal de 1830, foi mais rigoroso; 
admittiu os princípios do direito romano a 
este respeito e não fez es\a distincção; esta
beleceu a regra em absoluto. 

O art. 1.817 vem renovar a theoria da 
culpa, porque realmente não empregar a 
neceJsaria diligencia ou precaução, é uma 
culpa. 

O Projecto, nesta parte, volta á doutrina. 
f1•ancoza, quando, entretanto, n:i. primeit'a 
parte, a.aceitou a doutrina do nosso direito, 
consagrada no Codigo de 1830. 

Sio observações em detalhe que faz, porque 
vê uma dissonancia. 

Tem feito observações geraes sobre o P1·0· 
jecto, nos pontos em que com elle diverge 
profundamente. · · 

Acha-se fatigado e nãÓ deseja roubar todo 
tempo a quem tenha suas observações par
ticulares a fazer. (Muito bem; muito bem.) . 

O Sr. Presidente - Fica. a dis
cussão adiada pela hora. A o,rdem do dia 
para amanhã, 19, é a seguinte: 

Continuação da discussão do parecer do 
S-1·. Sá.Peixoto sobre 03 arts. 1.688 a 1.828 
da Parte E$pecial do Projecto. 

Termina a reunião ás 6 horus ela tarde. 
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ARTS. 1.688 A 1.828 

15ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 19 DE 
• DEZEMBRO DE 1901 

(Presidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A 's 3 horas da tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domfogues, Anizio de Abre~, 
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Araujo Góes, Josê Monjardim, 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Al~r·edo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gmma-

.... rães e Rivadavia Correia (18). 
Faltam, com causa participada, os Srs. 

Ta vares de Lyra, Azevedo Marques e Herme-
negildo de Moraos (3). . 

Dos convidados pela Commissão, compa
recem os Srs. Clovis Bevilaqua, Ama ·o 
Cavalcanti, M. F. Correia, Solldonlo Leite, 
Sergio Loreto, Cunha Vasconcellos, Gabriel 
Ferreira e Fahio Leal. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
reunião antorio1·. 

ORDEM DO DIA ... 

.Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Sá Peixoto sobre osarts 1.688 a 1.828 da 
Parte Especial do Projecto. 

O Sr. lH. F. Correia - As oc
cupações que cu já tinha, quando recebi o 
honroso convite paea tomar parte nos tra
balhos desta illustrada Commissão, exigem 
no fim anno ainda maior numero de horas 
para o seu desempenr10; de maneira que não 
me sobra tempo bastante para estudar, 
·como deveria, a ordem do dia, sem embargo 
de empregar neste serviço o que m«:> resta 
disponível. 

O assumpto sobre que a Oommissão va~ 
deliberar, á vista do parecer em discussão, 
é dos mais importantes, qualquer que seja a 
parte que foi entregue ao estudo do illustre 
representante do Estado do Amazonas. 

Eu me limitarei a dizer algumas palavras 
sobre a parte concernente á herança neces-
· saria de que S. Ex. teve de tratar, levan
do-o a annunciar seu voto a favor da libei·
dade de testar. 

Diz S. Ex.: 

Pensamos, todavia, que esse artigo 
deve ser supprimido e rejeitados os 
outros que tolhem a liberdade de 
testar: e assim pensamos, entre outras, 
pelas seguintes razões: 

lª, porque o trabalho é o fundamento 
da propriedade ; 

2ª, porque a Constituição Federal, no 
art. 72, § 17, garantiu esse direito em 
toda a sua plenitude, salvo a desapro
priação por nece -sidade ou utilida~e 
publica, mediante indemnização préy1a, 
e não ha. propriedade plena sem a llvre 
disposição dos seus donos.» 

Nenhuma dessas razões autorfaa a con
clusão a que S. Ex. chegou. 

Não é só o trabalho a origem, o funda
mento da propriedade ; e neste mesmo co• 
digo já foram votadas as doações, em virtude 
das quaes ella se adquire, além · de outros 
meios, como seja a propria herança. E nada 
tem o fundamento da propriedade com o 
modo de dispor della, com quaosquer ro
stricções logaes a este respeito. 

A segunda razão tambem não procede . 
. .-

Deduzir a liberdade de testar do artigo 
constitucional que dá a plenitude ao direito 
de propriedade é levar as cousas ao ponto de 
pretender que se deve deixar comprar d~s~ 
embaraçadamento a prodigalidade. 

Não soffl'e o direito de propriedade porque 
eu casando-me, acceito espontanea e livre
m~nte o encargo de, por morte, deixar aos 
filhos parte da minha fortuna. Nem con~em ·, 
que eu posi:\a deixar um dos filhos, o ulttmo 
talvez, rico e a esposa e os outros filhos na. 
penuria. 

Poderia disputar-se quanto ao acerto da 
herança · necessaria dos ascendentes ; mas 
a.inda ahi razões valiosas justificam o le
gislador. 

E' assumpto para maior discussão, ao 
tratar-se dos artigos especialmente consa
grados á he1•ança nHcessaria. O quo. ora ~e 
adeanta é motiv?,do por estarem em discussao 
artigos que a esses se prendem. 

Ha que considerar ainda que esta reforma 
que se pretende está fóra_ absolutamente do 
sentimento geral da Naçao ; e devemos at
tender ao que diz Guizot em sua afamada 

«Entendemos que da nossa legislação obra A civilização na Europa. 
deve ser abolido o instituto da herança são palavras que se applicam · ao nosso 
nocessaria. caso: 

A sorte do art. 1. 754 depende do que 
resolve1•aCommissãosolJreosarts. l.901, « O que a experiencia tem demon-
2.086 e 2.088. stmdo é o perigo do impellirmui rapida-

E' uma providencia garantidora das mente os Estados, inesmo no uaminho da 
legitimas. verdade.»- · 
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Quando, pois, se demonstrasse que esta
riamos no caminho da verdade, estabele·· 
cendo a liberdade da testar, careciamos não 
esquecer edta reco"mmondação apoiada na 
experiencia. 

Guizot accrescenta: 
«Cada nação tem seus usos, afl'ei

ções, tradições. Aos olhos elos sabios 
aos usos podem mi8turn.r-se abusos; as 
affeições podem, no todo ou parte, 
achar-se mal collocadas ; as tradições 
podem ser falsas. Para enfrentar estes 
males é mister toda a arte do legislador. 
Não basta que pequeno numero os per
ceba; a multidão deve ser esclarecida. 
afim de que os possa julgar e conde
mn ar: só então é possivel a cura.» 

Creio podar assegurar sem temeridade 
que não está preparada a opinião do Brazil 
para receber o principio da liberdada de 
testar. Muito ha que fazer ainda para affei
çoal-a a esta profunda reforma, si possível 
for conseguil-o. 

Mas esta parte vem incidentemente no 
parecer do illustrado Sr. Sá Peixoto; e sobre 
ella nada mais direi. 

O meu principal intuito, tomando a pala
vra, foi occupa1·-me com o que se refere aos 
titulos ao pJrtador. 

Não venho discutir o que o illustre Sr.Dr. 
Clovis Bevilaqua chama o mecanismo juridico 
dos títulos ao portador ; não venho apreciar 
as opiniões de tantos escriptores de que elle 
nos dá noticia no seu bem prepara.do traba
lho justificativo do Projecto de Codigo. 

Só fwço referencia a essas clesencontradas 
e diversas opiniõas dos mais abalizados ju
risconsultos, porque ellas aproveit:J.m ao 
fim a que me proponho. . 

Não venho tambem tratar do assumpto 
sob o aspecto da emissão pelo poder sobe
rano de papel como moeda. A tal re.:ipeito 
só teria de formular um pedido em nome 
da Nação inteira, o de que nos libertem do 
curso forçado. Abolido este, firma-se a esta
bilidade das transacções, e a questão cambial 
fica circumscripta a termos precisos, desap
parecenclo as vexatorias e perturbadoras 
oscillações. 

E' dos titulos ao portador emittidos pelo 
Governo ou por associações, dos quaes 
resulta a renda, que mo vou occupar. 

No estudo retrospectivo dos votos que, 
como legislador, tive occasião de dar, con
venci-ma de que foi menos acertado o que 
dei no sentido de que figurassem om nossa 
le6islação titulo;; ao portador da ordem da
quelles a que me refiro, qmtndo todos de
viam ser nominativos. 
· Dos titulos ao portador o Thesouro nãp 

aufei'e o imposto de transmissão que, aliás, 

recahiria justamente naquelles que mais o 
podem supportar, alliviando-nos de outros 
oppressores. Polo que toca ás familias, não 
se lhes podia fazer mais funesto presente . 

No parecer do nobre relator, ha uma 
phrase que o confirma. 

E' est'.t: nada mai:i facil para prejudicar 
as heran,:as necessarias do que converter a 
propriedade em renda. 

Com effeito, si eu converter os meus bens 
em títulos de renda ao portador, quem pó
dera garantir â minha familia os direitos 
succes::iorios i 

E a que. prejudiciaes arrastamentos posso 
ceder com a facilidade de os transmittir de 
uma para outra mij,o 1 

A abolição dos títulos de renda ao porta
dor, eis o que a experiencia me tem ensinado 
como necessario para a segurança do insti
tuto da familiá, e para que o Estado não seja 
privado de renda que direitamente lhe 
cabe. 

Si estas razões servem até para a reforma 
do Codigo Commercfo.1, quanto mais para 
impedir a introducção no Codigo Civil dos 
títulos ao portador, destinados a produzir 
renda. 

O Sr. D1•. Clovis Bevilaqua diz, no seu tra
balho de justificação: 

«Uma difficuldade ha que resolver~ a con
veniencia de introduzir' a especie-titulos 
ao portador-no corpo do direito civil. O 
principio da liberdade das convenções o exi
gia, a doutrina dos escriptores e o exemplo 
das mais elevadas expressões da sabedoria 
legislativa o autorizavam. 

Não havia, po1•tanto, justa escusa para a 
lacuna. Cumpria, entretanto, attendendo ás 
conveniencias sociaes e á lição da pratica, 
já existente entre nós, conter a liberdade de 
emissão dentro de certos limites, como, 
ali:i,s, teem feito outras legislações.» 

Apreciemos estas razões. 
A primeira observação que se apresenta é 

a de que a questão de introduzir no Codigo 
os títulos ao portador é uma questão opina.
tiva.; e, portanto, não incorre em grande 
falta quem disser, como o illustre relator, 
que melhor será uma lei especial sobre o 
assumpto; e a minha derautorizada opinião 
é no mesmo sentido. 

Accrescenta S. Ex. que o exemplo de ou
tros codigos e a doutrina de sabios juriscon
sultos autorizam a inclusão; mas autorizar 
não é impor. 

O Codigo Civil póde deixar de referir-se a. 
titulos taes. 

E muito convém attendcr ás palavrM fi
naes de 'S. Ex. : importa não esquecer as 
convcniencias sociaes e a lição tl,t pratica já. 
exi3tente entre nós. 
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E', precisamente, apoia.ndo-me nas con
scioncia.s sociacs e na. lição da experlencia 
que opino no sentido da que e3te a.ssumpto 
scj.\ re.rnrvado p:wa. uma. lei espacia.l. 

O Sr. Dr. Sá. Peixoto n,ssim :,o cnn'.mcin. 
no seu parecer : 

« Melhor · fôra., tal vez re.,orvar para 
uma. lei especial a.l'I disposições sobre taes 
títulos ta.o port,ldor) regulando-os o intro
duzindo as modificações que a pratica. füsse 
demonstrando nccessarias. » 

Quantlo me referi ás opiniões desencon
tradas que o.; diversos jurisconsultos for
mam áce~ca. d-J mecanismo juridico do titulo 
ao portadJr, foi mesmo p1,ra mostrar que 
nem o.3 proprios sa.bio3 estão a.ecordes sobre 
o modo de considerar e~te instituto, quo,por
tanto,sel,'à vantajosamente arl'edado do Codi
go Civil. 

o SR. FADIO LEAL - V. Ex. não apresen
ta. emenda 1 

_O Sa. M. F. CORRETA-Isto está no pa
recer. 

O SR. SÃ PE1x0To- Eu não dei como ques
tão asscmtada, aventei a idéa. 

O parecer diz: «melhor fôra, talvez, etc.» 
O SR . M. F. CORREIA-Sei bem o que são 

notas diplomaticas (riso); l<-lio nas entre
linhas. 

Comprehendi a sua opi~ião, o seu _de
sejo, apes.:i.r de todo o cmdado rhetor1co, 
na fórma, em que S. Ex. é prBclaro, do 
que já deu prova no discurso sJbre o di
vorcio, em quo foi de extrema. e avelluda
da macieza. 

Não é de hoje, Sr. Presidente, que tenho 
a opinião ora manifestada. 

Em varias co.nferencia.s populares tratei da 
questão da riqueza irresponsavel; e na de 14 
de maio de 18\ll, proferi as seguintes pala
vra.<;: ' 

«Com o motivo de fücilita1• transacções 
crJavam-3e os titulos ao p::>rtador, abrigo 
se,.,uro para a riqueza irre3p:m3avel. 

A proposito julgo dever referir con~ei
tuos3s palavras que ouvi a um meu fü~lectdo 
amigo (o visconde de Jaguary), a cuJa me
moria rendo sempre saudosa homenagem. 

Dizia ello: «Deleitava-me muito quando 
menino com a historia da caixinha dos tres 
desejos. Quem queria andar legua.s e atra
vessai• oceano3, rapida o seguramente, to
mava a bota encantada. Quem preferia poder 
transformar qualquer objecto cm outro que 
aspirava a.Unha-se á vai-a.magica. Quem re
putava supl'erna ventura. tornar-se invisível 
reclamava o annei myste1·ioso. Mas não se 
podia alcançar da fada sinão um dos apeteci
dos tlons. D'ahi, hesitações apuros. Com os 

tHulos a.o porfador, paga.veis os juros em 
ouro, removeu-se o embarà,o. E:;:1es titulas 
vencem rapidamente as dishncias, e sem 
que delles se apercebam os campa.nheiros 
que calçam botas encantadas, aufürindo as 
vantagens do anneZ mystel'ioso, com a vai·a 
magica de S3US coupons transformam os de-
sejos em rea.lida.de . · 

E, sej'1 dito do p:1.ss::i.gJm, o,sc3 taes ·pe
quenos coupons, que em qu.:i.lquer bol10 se es
condem não deixam de t0r alguma cousa. elo 
attractivo. Parece que cada um dos ouvin
tes nã.o SCl sentiria mal si fafa b3mfü.zeja os 
cstivesie dospeja!ldo mihgrosa.ment3 em suas 
.:i.lgibeiras 

Em m:i.teria de s:icicdade3 anonym'..1.S en
tão os invisiveis titulos ao portador, enge
nhoso3 instrumentos da rir1ueza irrespon
savel, geram verdadefras s"Jrpresas, e pJdem 
assegurar triumpho a ·framoias • 

. Talvez haja alii alguma cousci a rever na 
legisfoç{ío, mesmo a bem dos interesses fiscaes 
e dos direitos succcssorios. » 

A.opinião, que aca,bo de ter a honra do ex
pôr com ma.is procisão, era a que eu queria 
enunciar com O3tas ultimas palavras: o ti
tulo de renda ao pJrlador, contral'io aos in
teresses fiscaes da naçã.o, · é absoluta.monte 
prejudicial aos direitos da familia. (Muito 
bem.) . 

O Sr. Amaro Cavaleanti - D:i, 
leitura que fdz da parte do Projecto relativa 
ás obrigações re3Ultantes de actos illicitos, 
convenceu--se que alguma cousa restava fazet• 
para. que esse instituto fosse regulado (\e 
modo conveniento no direito civil, que se 
pretende fundar, e a sua convicção mais se 
tirmou depJis de ouvir as observações feitas 
pelo illustrado Sr. Andrade Figueira. 

O Projecto teata da ma.teria com o titulo 
generico do «acto; illicitos>> ou melhor, das 
obrigações não convcncionaes que, segundo a 
tradicional classificação do direito romano, 
provinham do delicto, acto illicito com in
tenção do trazer prejuizo, damno a outrem
do quasi-dolicto-acto illicito produzido por 
imprudencia ou n<'gligencia. 

A distincção entre delicto e quasi delicto é 
dispeJsavel desde que o direito civil, enca
rando-os com o a<,pecto de damn o causa.do 
a outrem, sujeita-os á'l mesmas regras, 
apenas modificarias segundo as circumstan
cias e a indemnização. 

O que importa. é estabelecer um principio . 
geral que domine a ma.teria e delle tleduzir 
as· conseq uencias. 

Segundo uns, o damno causado acarreta. 
por si só a responsabilidade do agente, sem 
exame das circumstancias. 

S~guudo outros, para que o da_mno impor.te 
responsabilidade do agente, é mister que 
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·nelle concorram um acto damnoso ou no- independente da condemnação ou qualque1• 
clvo, um acto illidto, a Imputabilida.de ou procedimento criminal. 
a culpa do agente. - Fazendo o his,orfoo da doutl'ina sobre o 

Ainda hn. outro motivo para. excus:tr are- assumpto desdo 11 lei de 1830, diz que a de 
sponsabilidade tlo agente, e é no caso do da- 1890 sustenta principio contrario áquella, es · 
mno ter lagar por consentimento ou culpa tabel~cendo quo a materia de damno seria 
do prop1•lo lesado. regulada pelu direito civil, deixando, entre-

Já que se cogita de estabelecer direito tanto, suppo1• que a indemnização ·civil póde 
novo, convcm recordar o vigente: depender da condemnaç.ão, segundo a d!spo-

As ordena.çõ0s não continh11m disposições siç.io da lettra D do seu art. 169. O art. 68 
.explicitas a respeito do tlamno c,msado. O tléL lei dJ 184 l diz, porém, que a indemni
que nellas Bc enc ,ntra especific11damente zação será pedida em acção civil e o Pro
rcfore-rn ao damno causado polo manda- jecto em discussão parece identico a essa 
tario, polo d,,positario, pelo c1•iado e a o bri- lei. ' · 
gaçã,o do curador do indemnizar o damno Duvidas se teem lev11ntado sobre o as
c:i.usado pelo demente, p.)r culpa ou negli- sumpto e julg11dos apparecoram, quer esta
gencia dellc cu1·ador. belecendo que a illllemnização civil se tóde 

A legislação pcn11l de 1830 capitulou de pe.:lir sem proceder d11 acção criminal, quer 
um motlo safüfütorio todas as regras sobre estabelecendo a doutrina opposta, até que 
o as3umpto. em 1876 o Supremo Tribunal de Justiça de-

Não diz, porém, o codigo penal do 1830 si cidiu finalmente pelo primeiro caso. 
o que age em defesa proprla está obrigado Occorre, porém, que é geralmenie acceito 
ou não 11 indemnizar o darnno caus11do ; mas que o perdão annulla 11 pen11, mas não ex
como no art. 111 não isentou de responsaLi- tingue todas as obrigaçõe.:1 decorrentes do cl_e
Iidado os menores de 11 annos e os que com- lictJ; mas h11 quem entenda que a amni:itia, 
mctterem crimes casualmente, entendeu-se a.pagando o clelicto, extingue tambem todas 
que, tamb-1m em caso do legitima defesa, as obrigações que elle creou, theoria que 
devia o agente ser responsabilizado pelo mal acha libera,l de mais, mas que tem ouvillo 
causado. brilhantemente sustentada. O ponto prin-

Esta doutrina é rigorosa e contradicto- cipal a que quor chegar é es~e: E no caso 
ria. de absolvição do delinquente, por exemplo, 

As,;im, muito se alegl'ou vendo que o pro- ju~gado sem appellação pelo Supremo Tri
jecto do codigo em debate adaptou a boa bunal Federal, tendo por base a não exis
doutrina. tencia do delicto 1 Póilo este supposto de-

O codigo criminal de 1890, em vigor, li· linquente ser responsavel por obrigações 
mitou-se a dccla1•ar, no art. 31, que a isen- decorrentes do um delicto que não com
ção da resp:msabilidade criminal não impli- metteu 1 
011 isenção da civil, e no art. 70 est11beleceu E' da. maxim11 importancia que o Projecto 
que a obrigação do indemnizar O damno se- adapte a doutrlna que de melhor direito 
ria regulada pelo direito civil. julgar, mas que o expresse claramente. 

E' t d ,,, Pass:i. a arn.1,lyzar o art. 1.817, que o Sr. 
' 0 que se pre en e ,azer no momento. Andrade Figuefra achou inconveniente, e 
O illustrado Sr. Andrade Figueira disse que O orador, entretanto, applaude, tanto 

que o art. 1.813 do Projecto continha a boa mais quanto consigna disposição que o Di
doutrina e que a düutrina do art. 167 da reito Romano jà adaptara. 
Pa1•te Geral em vez de ser a regra devia Entende que O paragrapho unico do 
constHuir a excopção. al:'t. 1.826 devo ser um artigo distincto, ou 

Pensa de modo contrario, isto é, que a ser. transplantado para a primeira parte do 
regra geral está bem CJllocada e que con- art. 1.827. 
vem supprimir esse art. 1.813. Pa,sa a tratar da 1•ospomabilidade da Fa-

Resp:mdenJ.o a ·um aparte do Sr. Sà Pei- zenda Public11 com relação aos seus func• 
xoto, dizendo que os arts. 1.813 e 1.821 se cionarios ou prepostos. 
harmonizam perfeitamente, diz o orador O que se encontra a respeito no projecto 
que o art. 1.813 não póde subsisti!' doante fa em di~cussão t·ão a:; disposições dos 11rt~· 1.82<:i 
generalidade do art. 16G, entre rs quaes. na Parte Especial e 15 da Parte Geral. No 
acha confradicção flag;·ante. Diz mais, que o projecto primitivo havin. ainda um outro 
principio ger~l sobre 11 materia deve ser artigo, que 11 Commissã.o Reviso1•a sup
quc ningnem faz damno sinão quando não primiu. 

_ tem direito de fazer aquillo que fez. _ A:.; duas disposições existentes são; uma de 
Passa a trat11r de outro facto, not11ndo que caracter especial e referente ao oxactor das 

o Projecto nio tem disposição alguma que rendas publicas que prevarica ou abusa no 
afllrmc que a indemnização civil se pôde dar exercício das suas funcçõe;;; outra de ca

vo!. YI 
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racter geral estabelecendo que as pessoas 
juridicas de direito publico são respJusa
veis pelos damnos causailos por seus re:pre
sentantes, quando em nome u.ellas pratwa
rem actos do t.J.ireito privado,dentro do limite 
da~ suas attribuições. · 

E' uma questão muito debatida. Uns en
tendem, como Laurent, que os municípios e 
estados, como pes.;ons juridicas, estão su
jeitos ao Codigo Civil como qualquer outra 
pessoa juridica. 

Outros entendem qu@ não; que a obriga
ção do Estado assenta em um fundamento 

·mais lato e é que, como em virtude das leis, 
os indivíduos são obriga.dos a prestar obe
diencia á!I ordens destes funcciona.rios, de
vem ter, como contraforte da obediencia pre
stada, direito á indemnização pelos damnos 
causados por estes funccionarios. . 
. Outra doutrina, apadrinhada por nomes 
muito c9nheciJ.os, como Zacedarim,Lacombe, 
Girou e outl'os, estabelece uma distincção 
entre os actos dos funccionarios, que são de 
duas categorias: actos do poder publico, 
praticados jure imperii, e acto,; de gestão de 
negocios. Pelos p1•imeiros o Estado não é 
responsavel, sã.o actos institucionaes. Cabem 
nelles os actos da policia e por isto .elles se 
repetem. 

Os da segunda categoria. estão de accordo 
com os espíritos moderados, devem ser in
demnizados. O Estado se colloca em relações 
patrimoniaes com os indivíduos. E' o caso da 
desapropriação, hygiene sanita.ria, etc. 
. Ha. ainda. outros actos pelos quaes o Es
tado é tambem responsavel: são os prove
nientes de erro ou culpa de seus funccio
narios. 

na latitude da disposição do art. 15 da Parte 
Geral, tivesse aqui uma disposição mais pre
cisa sobre a responsabilida ,e da Fazenda Na
cional pelos actos de seus funccionarios. 

E' o que tem a dizer. (Muito bem ; muito 
bem:) 

O Si-. Sergio Loreto- Sr. Pre
sidente, duas palavras sómente, mesmo por
que a hora vae adeantada. 

Como um dos inuumeros admiradores da 
alta cultura juridica do eminente autor do 
projecto, sempre confiei que S. Ex. corres
ponderia ás nossas aspirações e mais uma 
vez justifica.ria a solida reput<l.ção que tão 
brilhantemente conquistara. E, com eífeito, 
ahi está o trabalho de S. Ex., acceito pelos 
mais competentes, no seu criterio. na sua. 
estructura, no seu conjunoto~ 

Venho trazer tambem uma pequena pedra 
para o grande ·monumento que se está con
struindo e que muito material levará aos 
nossos posteros, habilitando-os a julgarem da 
nossa civilização e do nosso carinho e des
velo pela sciencia que mais de perto inte
ressa á sociedade. 

Estava no proposito de não occupar apre
ciosa attenção da illustre Commissão, desde 
que o distinctissimo relator prestigiasse al
gumas emendas que eu apontara em um pe
queno trabalho publicado na Revista de 
Jurisprudencia. 

No substancioso relatorio de S. Ex., 
porém, foram apenas indicadas duas dessas 
emendas. A illustre Commissão me relevará, 
pois, (]ue eu venha insistir por mais ·al
gumas. 

São, por ex .nnplo, os damnos praticados 
por negligencias nas alfandegas, telogra
phos, vias-ferroas, etc; 

Vem aqui a propJsito a questão dos da
mnos de guerra. 

Os tribunaes italianos teem decidido, or.i. 
reputando o Estado sujeito a indemnização, 
ora acceitando a doutrina da Côrte de Roma., 
que se tornou classica. 

E' bom notar desde logo, Sr. Presidente, 
que a commissão nomeada pelo Govorno 
para fazer a revisão do projecto primitivo 
quebrava muitas vezes as suas linhas ge
raes, incluindo disposições novas, modifi
cando pontos de doutrina, supprimindo re
gras strictamente necessarias. . 

Segundo esta doutrina, si os damnos são 
provenientes de meios de que se serviu o 
E:;tado, este é obrigado a uma indemnização 
completa; são actos praticados in communem 
i,tilitatem. 

Si não teem e.3te caracter, si são dados in 
casus belli, é decisão da Côrte de Roma nos
c~nt homi?iis, só prejudicam os particulares e 
nao devem ser indemnizados porque não teem 
o caracter de communis iitilitatis. 

A e.;ta doutrina offereceu combate um dis
tincto escriptor; ma.<; a maioria dclles é toda 
favora.vel á doutrina da. distincção. 

Seja como for, o certo é que talvez fosse 
conveniente que o projecto, em vez de ficar 

O illustre jurista, Sr. Clovis Bevilaqua, 
como se deprohende facilmente do seu tra
balho, tivera o intuito de alicerçal-o sobre 
ba~_e.i solidas, sobre principi()S hoje domi
nante~ em todos os paizes, formulados gene
ricamente, de modo largo e comprehensi vel. 
E' este incontestavelmente o melho1• methodo 
a seguir na confecção de um Codigo Civil. 
Utopia. seria pretender que se incluíssem 
nello todas as po siveis modalidades dos di
versos institutos, al'ticulando minuciosa'
mante as suas variantes, discriminando 
precisamente todas as hypotheses. 

Para mim, Sr. Presidente, um Codigo 
Civil não deve ser mais que um simite de 
Com,tituição. O Codigo deve estar para a 
organização e fünecionamento do Direito 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 163 

Civil como a Constituição Politica está para 
a organização e funccion:i.monto do Es~atln. 

As bases dessa organiza.çã.o, os appai·elhus 
funccfonaes, as molas prup llsoras, o ambito 
ou circulo da sua acçã,J, eis o quanto deve 
bastar em uma ,,bra de tal n:-1tureza. E 
então o.~ a:dversarios ,fas codificaçõo.Jd senti
riam a fraqueza dos seus argumentos predt
lectos. 

Não é intuito meu, Sr. Pre~idente, dis
Qutir ag,ira as , vanta.1Nns decorren t.es da 
decretação do Codigo Civil, que alfas são 
muitas e estão n·t consciencia de todos os 
que conhecem o estado de fluidez do nosso 
direito. Uma dellas. sem duvida, e das 
mai01•es, seria a de.evitar que a ma•,eria Lle 
direito civil continuassa a ser amalgamada 
annualmonte nas leis administrativas de re
cuita e_ despeza ... 

Peço a V. Ex. que me desculpe essa li
geira digressão. Dizia eu que a illustre 
Commissão Revisora alterara em muitos 
pontos o plano do Projecto. Na parte, ora 
em discussão, encontram-se as lottras A, B e 
e da secção V sobre o contracto de seguros, 
incluídas pela mesma commissão e que, por 
se1•em incompletas, como já notou o vene
rando Sr. Andrade Figueira, não pódem 
ficar. Taes subdivisões foram tomadas do 
Projecto Coelho Rodrigues, mesmo assim 
doficientemente. As disposições geraes, rela
tivas ào contracto alludido, comprehendem 
todas aquellas subdivisões. · 

Segue-se o capitulo referente à.o ,jogo e 
aposta. Tive o prazer· de ver que o illus
trado relator· propoz a suppressão dos 
arts. 1.760, l.761 o 1.-762, por contet•em 
certamente mataria regulamentar, con
t1•avenções de policia. Feita a suppi·essão, 
ficarão apenas disposições que corre$pondem 
aos aris. 762, 763 e 764 do Coí.ligo Al-
lemão. · 

Quanto ao art. l. 763, em que se dispõe 
sob1·e os contractos que se liquidarem por 
diifürença, parece-me procedente a obser
vação do illustre Sr. Andrade Figueü-a. 

Será conveniente modificar a redacção no 
sentido de se annullar sómente o contracto 
que ab initio contiver a obrigação de se li
quidar por differença. Regula o momento da 
formação e não o da liquid,tção. 

Estudei com especial cuillado os dsposi
tivos contidos no capitulo qno se inscreve DA 
FIANÇA subdividido apenas em duas secções. 
Os casos de ea;tincção da fiança furam in
cluiJ.os na secção 2ª," sob a donominação
etfeitos da .fiança, quando tleviam constitu'r 

. uma secção â parte. Julgo-me disp.msado de 
justifica.1· todas as emendas que ora apresento, 
p;.irque já o fiz no relatorio q1,1e o In::itituto 
dos Advogados remetteu á douta Commissão 

e a mo.titlcaçã.o que prupuz na definição da 
fiança foi acceit,t polo digno relator. 

E' indu~pemiavel res r.a.belecei• a di5posic;ão 
do ,irt. l .60t do Projecto primitivo, .;uppri
mido pela Commfasão Revisora, altel'anJ.o 
apena,; um pouco a redacção. 

« A~ obrigações m1llas não sãn acces· 
síveis de fiança, excepto si a nullidad'3 
resultar apenas de incapacidade pllSsoal 
do tievetl.or. E~b excepção não abrange 
o caso do art. 1.477 (emprestimo feit:J a 
menures e outros incapazes). » 

Proponho a suppressão rlo art. 1.767 in• -
serto pela Commissão Revisora. « Com e:t· 
cepção .as mulheres casa .as, uiz esse artigo, 
todas as mais podem se obrigar por fl.anç:-1. > 
Em relação ás mullieres casa.,asjá o Direito 
de familia traçou-lhe os direitos e deveres, o 
em relação ás J.emais seri11, contradizer o 
que já ficou firmado na Parte Gerai sobl'e a 
capacidaí.le das pe8soas. 

Afigura-se-me incuerecta a disposicão do 
ai•t. l. 77 l e por isso proponho a. sua substi
tuição pelo seguinte : 

« O fiador pôde obriga-se a menos e 
não a mais que o devedor prin-eipal. 

Si, porém, obrigar-se a mais, a sua 
obrigação será reduzida aos limites da 
do devedor. » 

A disposição do art. 1.769 é indubitavel
mente superflua. O fiador só é obrigado a 
responder pela divida •. no caso de faltai· o 
devedor ao seu compl'omisso. Afiançada uma. 
divida fütura, a falta do devedor só ~e veri
ficará depois de torqada ella certa e líquUa 
e só então surgil'á o dii•eito de exigil-a do 
fiador. 

E' licito afiançar sem sciencia e até sem 
consentimento do devedor, dispõe o a1•tigo 
1 . 772; e, senclo a~sim, é preciso modificar a 
re .acção do art. l. 774, que assim está con-
cebido: · 

« Si o fiador se tornar insolvavel ou in
capaz, o credor pôde exigir outro.» 

Dada a fiança. sem o consentimento do ele- ' 
'Iledor, não sei com que direito poderá ocre
dur exigil' outro fiador no caso de insolvabi
lidade do primeiro. Lembro ta.mbem a ne
cessidade Lte suppl'imh' o art. 1.775. 

HaYendo acco:do entre o credrir e o deve
dor, jamais se lhes po,lerá contesta,• o dfreito 
de sub.,titui:em a fiança por uma gu.fün,ia 
r_eal. Accrescentando ao art. l. 776 as p:.tla
uras-ate a contestação da Ude-póde-se per
feitamente supprimiro disposto no art. 1.777. 

Por uma inadvertencia, aliás jus ific(Lvel 
em obm tão vasta e complexa, o Projecto 
ddxou de mencionar os casos em que o f1'1.
llor, antes mesmo ,.e haver pago, deve te1• o 
tdreito de exigir que o llevedor satisfaça a 
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obl'igação ou o exonere da fiança. Não é 
possi vel dcixal' o tb .o: á me1·cê t1._o devedor, 
completamente desarmado. 

o SR. FABIO LEAL-Não apoia~o; não estâ 
des:1 ,·ma'.l.o . 

o SR. SERGIO LORETO - Pelo Projecto 
e::ità. 
. O SR. FABIO LEAL -Pelo Projecto, não sú; 
mas pela, nos,a lei, não. 

o SR. SERGIO LORETO - Mas o que pode 
faze.- pela nossn, lei? Supponha V. Ex. que 
o inquHino de urna casa deixa de pagar os 
respectivos alugueis e o credor exige esse 
pagamento do fiador. Fazendo tal paga
mento, póde o fiador mover acção de despejo 
contra o inq_uilino ? 

o SR. FABIO LEAL - Ao proprietario SÓ· 
mrnte c:1be esta acção. 

o SR. SERGIO LORETO- Ei<, ahi ; ao credor 
não convém accionar, porq_ue está pléna
mente garantido pelo fiador, de modo que 
este não encon!ra remedio para livrar-se do 
seu afiançado. 

O art. l. 786, cuja rcdacção fôl'a alterada 
pela Commissão Revisora, é, além do ma.is, 
incompleto, por não excep tuar o emprestimo 
a menores e outros incapazes. 

Proponho, p::i:s, a su:t substituição pelo 
seguinte : 

,i:O fiador pódo oppor ao credor todas as 
excepções· extinctivas da obrigação que 
compitam ao devedor principal, si não 
provierem simplesmente de incapaci
dade pessoal, salvo o caso do art. 1.477.» 

Lembro ainda a conveniencia de mod.ificar 
a repacção do art. l. 788, que regula o cn.so 
de acceital' o credor cm pagamenta 0L1tra 
cousa, que a que lhe era. devida. 

Dfl passagem, alludirei ao capitulo que se 
inscreve - Dos titulas ao po1-tador. 

A Commisslo Revisora in .~eriu ahi quasi 
t odas a-, disposições do decreto n. 149 B, 
de 20 de julho de 1893. Já o illustre sr. An
deade Figueira criticJu essa ins3rçã.o. 

E' preciso supprimil-as, para que fiquem 
apena.s os artigos consignados no Projecto 
pl'imit.ivo. E' urna materfa que forços,t
mente sn ha, de regular em lei especial. Já 
tive occasfüo de dizer que Ili) · CodigJ nã.o 
ca.be regular i:or cJmpleto as diversas mo
clalidades de certos institutos. 

Não tenho duvidas em acceitar cJmo ven
c::ldora. a doutrina propugnada polo emcrità 
autor do Projecto para fundamentar o me
cn,nismo jurídico do titulo ao portador. Não 
satisfaz de certo a doutrina de Savigny, 
dando-o como um contr;:i.cto com pessoa in
certa, cJmo não sn;Lü;fazem M diversas theo
ric1s que o consideram um contr:1cto com o 

s 
publico, com o primei1;0 tomador, com o 
portadores successivo,; ou com o ultimo por
tador. E' a declaração un ilateral da vontade• 
capaz de ge1'a1· o vinculo obrigacional ent1'e 
o emissor e o dotentor do ti1,ulo, desde que 
assim o reconheça. a autoridade da lei. En
tratanto, vejo no art. 1.634 do Projecto pri
mitivo que, no caso de conter o titulo o 
nome do credor e a clausula de poder a 
prestação ser feita a qun.lquer portador, o 
devedor pót.le exigir que este jus t.i fique o seu 
direito. Pela doutrina, não se pode conside
rar um titulo d83sa natureza como tillilo ao 
portador ... 

o SR. CLOVIS BBVILAQUA- Na doutrina se 
denominam impropriamente taes. 

O SR. SÃ PEIXOTO dá um aparte. 
o SR.SERGIO LORET0-O que eu queria ac

centuar er,t que o citado art. 1.634 não com· 
prehendia propriamente uma ospecie de ti-
tulo ao portador. · 

o SR. CLOVHl BEVILAQUA-Dizendó-se im
propriamente taes . .. 

O SR. SA' PEIXOTO dú. outro aparte. 
o SR. SERGIO LORETO-Sl' . Presiden~e, ter• 

mino aqui as minh:1s considerações, pedindo 
desculpas a V .Ex. e a illustre Commissão de 
haver tom:i.do o seu precioso teinpo. E apro
veito a occasião para agradecer ao ill ustro 
Sr. Sá Peixoto, distincfüsimo relator desta 
parterl.o Projecto, as referencias honrosas que 
rez ao m )u humilde nome no s:iu l.Jem tra
balha:l.o p11,recer. (llfui to bem; muito bem.) 

São lidas e p:>Stas em dis~us,ão com o pa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Na secção 1 ª do cap. XVIII inclua-se o 
seguinte: 

Art. As obrigações nullas não são accc.~· 
siveis de fiança, excepto si a nullidade re· 
sul ta.1• apenais de incapacidade pes.3oal do de- · 
vedor. 

Esta .excepção não abrange .o caso elo 
art. 1.477. 

S~1bstitua-se o art. 1. 771 pelo seguinte : 
Art. O fü1dor póde obriga r--sc a menos 

e não a mais que o devedor principal. 
Si, porém, se obrigar a mais, a sua obri

gação será reduzida aos limites d:1 do de
vedor. 

Supprírnam-se os arts. 1. 767, l. 769, 1774, 
1. 775 e 1. 777. · 

Ao art . 1. 776 accrescente-se as pala vr:1s 
-até a contestar;ifo da lide. 

Substitua-se o art. 1. 786 pelo seguinte : 
· Art. O fiador póde oppor ao credor todas 

as excepçõei; extinctivas da obrigação que 
compitam ao devedor peincipàl, si uão pro• 
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vierem simplesmonte de incapacidade pes
soal, salvo o caso do art. 1.477. 

Accrescente-se onde convier: 
Ar~. O fiador, ainda antes de haver 

pago, pôde exigh' quo o devedoe satisfaç., a 
obrigação, ou o exonere ua fiança nos se
guintes casos: 

1°, si a divida so tornar exigivel pelo 
vencimento do prazo ; 

2°, si antGs mesmo do vencimento do 
prazo, o credor tiver direito do oxigil-a ou 
de accionar o devedor por motivo de insol
vencia ou outro semelhante ; 

3°, si o devedor obrigou-se a exonerar o 
fiador dentro do certo rsp:1.ço de tempo e 
este já houver decorrido sem que o devedor 
tenha cumprido a obrigação ; 
" 4°, havendo decorrido 10 annos, não tendo 
a obrigação principal, por convenção ou 
natureza, prazo para o seu vencimento. 

Substitua-se o art. 1. 788 pelo seguinte: 
Art. Si o credor acceitar em pagamento 

out1•a cousa que a que lhe era devida, fica 
livre o fiador, ainda no caso de evicção. 

Sala das sessões, 19 de dezembro do 1901. 
-Se1·gio Loreto.-F. Tolentino. 

O Sr. Presidente - Fica a dis
cussão adiada pela hora. A reunião de ama
nhã começará á 1 hora da tarde. o a ordem 
do dia terá t1•es partes : 

ia partB (de l ás 3 horas) : 
Continuação da votação dc,s arts. 2l8 a 

411 do Projecto e emendas apeesentadas, 
com parecer do Sr. Anizio de Abreu. 

2"' parte (de 3 ás 4 ho_ras) ; 
Continuação da discussão do parecer do 

Sr. S(t Peixoto sobre osarts. 1.688 a 1.828 
da Parte Especial. 

3ª parte (de 4 Cts 6 horas) : 
Discussão do parecer do Sr. Sá Freire 

sobre os arts. 1.829 a 1.897 da Parte E::1-
pecial do P.rojecto. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

ARTS. 1.688 A 1.828 E 1.829 A 1.897 

40ª REUNIÃO ORDINA.RIA7 El\I 20 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

(Presidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A's 3 horas da tarde começa a reunião, es
tando presentei os Sr.,. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Luiz Domingues, Amzio de Abreu, 
CamiUo de Hollanda, Frederico Borges, Tei
:xefra Ue Sá1 Araujo Góes, José Monjardhn,Sá 

Freire, Oliveira. Figueiredo, Alfl'edo Pinto, 
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães, Ri
vada via Correia ( 18) . 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Tavares de Lyra, Azevedo Marques o Her
menegildo de Moraes (3). 

Do3 cJnvidados, c)mpa.recem os Srs. Clov'is 
Bevilaqua, Amaro Cavalcanti, M. F. Cor
reia, Bandeira de Mello, Carlos Perdigão, 
Sergio Loreto, Solidonio Leite, Andrade Fi· 
gueira, Fabio beal, Salvador Moniz e Cunha 
Vasconcellos. 

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

O Sr. AmaroCavalcant,i (pela 
ordem) vem apresentar as emendas a re
speito das quaes adduziu hontem algumas 
considerações. 

Entre ellas está um additivo dofinimlo os 
casos em que a fazen fa publica devo respon
der pelo::1 acto:1 illicitos de sous funccionarios 
ou representantes. 

Como já fez sentir, trata-se d:e assumpto 
da maxima difficuldade. · 

Insiste, porém, em dizer que no Codigo 
Civil deve sei• iucluida uma disposição de di
reito r ,igulando a materia. 

Não tem a pretenção de ter definido todos 
os ca3os ; mas, aproveitando-se da experien
cia, regulou o assumpto do modo mais com
pleto possível. 

O Sr. Presidente-O Sr. Dr. Ama
ro Cavalcanti ac:i.bou de fallar pela ordem, 
afim de apresentar emendas ao par0ce1•, que 
se acha contempla:l.o n;;t primeira parte da 
ordem do dia da presentB reunião. 

Não foi possível reunir-se hõje a Com
missão, para so proceder á votação do pa
recer do Sr. Anizio de Abreu, marcada para 
a primeil'a parte d.a ordem do.dia; de l ás 3 
horas. Devo dizei• que de amanhã em deante 
a Commissão se reunil·á todos os dias á 1 hora 
da tarde, para se procedei· á votação das 
materias ence1•radas. Para este fim serão 
destinadas duas ho1•as. 

Peço aos Srs. membros da Commissão 
que compa~·eçam p1•ecisamente á I hora, 
afim de pode1•mos da1· começo ás votações. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do pa1•eco-L' do 
Sr. Sá Peixoto, sob1•e os arts. 1.688 -a 1.828 
da P11,rte Especial. 

São lidas e postas em discussão com o 
parecer as seguintes emendas 

EMgNDAS 

Art. 1.813-Suppi•ima-se. 
Art. 1.819-Ar.crescente-se: «conseguin

temente w s1;1,tisfüção do damno causado 
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póµe ser pedida sem dependencia da con- e depois da palavra pupilos, estas outras: 
demnação L~o 1·esponsavel em juizo criminal. -e curatelados. 
Mas ,t sentença a 1,soluto1•ia nestejuizo, iue~ Art. l .826. Supprima-se a primeira parte, 
vogavel ou definitiva, sob o fundamento em vista do princ 'pio adoptado pela Com
oxpre:;so da não existencia do acto deli- mi~são em relação á. responsabilidade da 
ctuoso, pôde ser invocada pelo respon,;avel União pelos actos abusivos de seus funccio
parn o fim de derimir a acção civil daquelle na.rios. 
quo se diz lesado.:\) O pa.ragrapho unico subsistirá. como artigo 

Paragrapho unico do art. 1.826 e arttgo distincto.-Otovis Bevilaqua.-Sá Peixoto. 
1 . 827, sejam reduzidos em um sô artigo, Additivo. Inclua-se onde convier : 
assim : · «Art. As apostas ou jogos de bolsa são 

Não terão loga1• as penas dos a1-ts. 1.824 nullos como o:ffensivos d.a or .... em publica. e 
e 1 825, sempre que (o mais como está. no dos bons costumes. · 
projecto). Art. E' aposta ou jogo de bolsa toda 

Additivo - A fazenda publica respondo convenção em que a intenção commum das ·· 
pelos actos de seus 1•ep:esentantes ou func- partPs é a de excluir a entrega e a rece
cionarios, segundo o disposto no art. 15, nos pção effectivas dos generos, m~rcadorias, 
seguintes casos : titulas ou valores moveis de qualquer es-

l) Quando 80 der a lesão de um direito pecie, valo1• que ell<'s só apparentemente 
privado,eJfectivamente adquirido nos termos negociam e de limitar o objecto do con-
do art. 30 deste Codigo. tracto a uma simples differença sobre a alta 

d d " d e a baixa das cotações. 
2) Quan o a a ministração ialta1· á fé os Art. São nullo;:1 pelos mesmos motivos 

cont,a.ctos · ou os romper em todo ou em parte. que as apostas ou jogos de bolsa todos os 
3) Quando, em . consequencia de mediJ.as penhores, promes.,as, hypotheca.s, cauções, 

pu-.·amente administra.tivas ou do estabele- coberturas, margens, es.tipulações ou pro- . 
cimento e execução de obras e serviços· pu- testos de commissões ou de salarios e, em 
blicos em geral, inclusive operações milita- geral, todos os actos de qualquer natureza, 
res, resultar da.mno á. propriedade parti- que tenham por causa juridica quer a aposta 
cular. ou o jogo de bolsa., quer a divida que llelle 

4) Quando, na guarda de bens e valores ou se origine. 
na gestão e exploração de serviç-os de natu- Puagrapho unico. Esta nullidade não 
reza industrial, a administração publica as- pôde ser opposta a.o terceiro de boa fé.
sumir os riscos e perigos, que lhe são pecu- Anizio de Ab_reu. 
liaros. o Sr. Clovis Bevilaqua -

Sala da Commissão do Codigo Civil, 20 de Sr. Presidente, a harmonia fundamental qile 
dezembro de 1901.-Amaro Oavalcanti.-F. se not:J. entre as id ·as expendidas no tão 
Tolentíno. simples quanto criterioso parecer do illustre 

Art. 1.794. Supprima-se. Sr. Dr. Sá. Peixôto e as minhas, dispensar-
Art. 1. 796. Supprimam-se as palavras- me-hh de quaesquer outras ponderações, a 

da camara syndical, para que não os admitta não ser o reconhecimento do que acabJ de 
d negociaçdo napi·aça . afflrmal',si outros oradores aqui nãotivessem 

Art. 1. 797-1.800. Supprimam-se. apresentado o resultado de seus estudos, 
Art. 1.801. Diga-se-«Si decorridos tres fazendo a critica do Projecto na parte que · 

annos, contados da citação do detentor dos agora se discute. 
titulas, não forem estes apresenta .. os, o juiz O parecer refere-se á constituição de 
poderá. decretar a sua cauucidade e ordenar renda, a contractos de seguro, á. fiança, á.s 
ao davedor que passe novos títulos em sub- obrigaçõei! oriunt.i.as da declaração unilateral 
stitui9c1,o dos reclamados». da vont<Áde, á.s provenientes de actos illicitos, 

Art. 1.802. Supprima.-se . ma.teria extensíssima e sob muitos respeitos 
Art. 1.807. Diga-se - « E' nullo o titulo intere&1ante , maxime porque a.presenta 

ao portador no qual o subscriptor, sem auto- alguns pontos ainda não inteiramente liqui
riza.ç-.ão do CongreSBo Nacional, se obriga dados na sciencia, sobre os quaes ainda r.eina, 
a.o pagamento de certa somma. em di- nos domínios superiores ('.a jurisprudencia, 
nheiro. renhida controvers; a, mas aos quaes era in-

Esta disposição não se applica ás obri- dispensavel que o Projecto enfrentasse, para 
ga.çõe3 emittida.s pela União ou pelos Esta- aprooenhr uma solução irradiavel que 
dos, as quaes continuam reguladas por lei interesses palpita.nte;:1 instantemente ro-
ospocial. » clamam. 

Art. 1.815, n. 2. Accresccnte-se depois Sobre o primeiro dos contracto sindicados, 
da palavra tutor, estas outras:-e o curador; nenhuma objecção appa.receu da. parte dos 
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oradores, e apenas o illustre relator apre
sentou uma emenda com a qnal eswu de 
inteiro accordo. Logo, porém, em ma.teria 
de seguros apparec01·am objecções, quer da 
parte do illustrado Sr. Dr. Anurarle Figueira, 
quer da parte do não meno;; illq.stre ~r. Dr. 
Sergio Loreto. Ambos notaram que o Pro
jecto, havendo destacado diversas modali
dades de seguro, ao envez de alargar o 
circulo das idéas, haviu. apenas conseguido 
estreitai-o. 

Afilrmam alguns · escriptores que sendo 
este objecto exploraria por companhias pode
rosas, por em prezas riq uissimas, força é ra
conhecer que se 1rata de materia commer
cial; mas pondera-se om contr•ario, pri
rn@il'o que a vida hurnanu. de modo nenhum 
pôde ser lloje objecto de commel'cio .•• 

O Sa. AMARO CAVALCANTI - E' o que lla 
de mais civil. 

o SR. CtOVIS BEVILA.QUA ... e depois. como 
observa Theophilo Huc que si, em referencia 
ás emprezas organizáda.s para explorar esta 
modalidade de seguros, se póde dizer que os 
actos são do natureza mercantil, o mesmo 
não é licito dizer d,~ parte dos segurados que 

Parece-me, Sr. Presilente, que razão so
beja da pu.rte desses preopinantes no que 
ailirmaram. O projecto primitivo havia pro
curado apresentar em seus lineamentos 
geraes a ma.teria de seguro, reservando-se 
_àpenas o direito de destacar, de salientar 
duas especies que teem caracteres especia· 
líssimos por seu objecto e pelas relações 
peculiares que pretende regular : o seguro 
mutuo e, o segu1·0 sobre a vida. 

Todas as outras passiveis modalidades de 
seguro que se pudessem organizar dentro do 
ambito do direito civil, no pensar de quem 
redigiu o Projecto, se poderiamperfüitamente 

não especulam com a sua vida. E bastaria 
que a materia se nos apl'esentasse sob este 
aspecto duplo de mercantil e civil em rela
ção ao segurado e mercantil em relação ás 
emprezas seguradas, para que a competencia 
soberana do direito civil se impuzesse, por 
duas razões principaes. Primeiro, porque o 
direito civil é o direito fundamental nas re
lações de interesse privado ; segundo, porque, 
havendo lacunas em nossa lagislação, era 
indispensavel que o legislador, organizando 
o seu codigo civil, alguma cousa dissesse a 
respeito, tal como fizeram em outros paizes 
os legisladores commerciaes. 

· regularpelo5 preceitos geraes estabelecidos 
no começo do capitulo. Havia, ao se ven
tilar a theoria do seguro no direito civil, 
uma objecção preliminar; que era talvez o 
obice mais poderoso contra a competencia 
do legislador civil. Dizia-se : este assumpto 
modernamente é sempre tratado pelos co
digos commerciaes mais modernos, todod se 
occupam da materia de seguro, procurando 
esgotal,-o, e assim até aquellas duas modali
dades, que o projecto primitivo havia des
tacado, se acham comprehendidas nos dis
positivos de~~es codigos: 

Sejam exemplos disto o moderno codigo 
commercial Portuguez e o ·Argentino. 

Quero crer, porém, que os legisladores 
dessas nações assim procederam, não porque 
estivessem inteiramente convencidos de que 
o assumpto era exclusivamente da compe
tencia do direito commercial, mas porque, 
achando lacunas em 1mas legislações, enten
deram de bom aviso aproveitar a opportu
nidade para prehenchel-as do melhor modo. 

Penso, Sr. Presidente, que ha seguro 
commercial e seguro civil e que, sobretudo, 
as duas especies destacadas no projecto pri
mitivo, o seguro mutuo e o seguro sobre a 
vida, são por sua essencia assumpto p1•oprio 
a ser tratado pela legislação civil. 

Quanto ao primeiro, nenhuma duvida ha, 
em doutrina. Todos os autores reconhecem 
que, embora se trate de uma · sociedade de 
grande capital, é sempre o seguro mutuo 
ma.teria de direito civil. 

Não ha, porém, a mesma uniformidade 
de vis'tas em referencia do seguro sobre a 
vida, 

Estas minhas observações, Sr. Presidente, 
são apresentadas no intuito de justificar e 
d..J cor1·oborar o que afilrmou, diante da 
Commissão, o illustrado Sr. Dr. Sergio Lo
reto, que pediu que se eliminassem as di
versas especies de seguro, destacadas pela 
Commissão Revisora, que aliás não fez mais 
do que transcrever o projecto do illustrado 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, porquanto esse 
destaque, em vez de vir ampliar, como-dizia 
eu ao começar estas observações, o circulo 
das idéas em materia de seguros, ao cou
trario só poderia ter por effeito re3tringil-o. 

Sobre as emendas refe1•entes ao cap. XVU 
...:.do jogo e da aposta-nada tenho que dizer. 
porque nesse ponto, sou um tanto radical, 
acho que o jogo e a aposta são actos illicito.~ 
e como taes não devem ser regulau.os pelo 
Codigo Civil, nelle se ref!ectindo apenas sob 
a sua feição de actos illicitos, peoductores 
de obrigação,como quaesquer outros. (Mui.o 
bem.) · 

As emendas apresentadas sobre fiança pelo 
Sr. Dr. Sergio Loreto, na sua generalidade 
parecem-me boas, vindo preencher lacunas e 
restabelecer alguns preceitos que estavam 
realmente mal expressos no disposüivo do 
Projecto. 

O Projecto,no titulo VI, occupa-se das obri
gações derivadas de declar"'ção unilateral 
da vontade, 
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Felizmente, Sr. P1·esidente, nenhum dos 
preopinantes achou inconvooiúllcia om setor 
aberto um titulo com esta dosignaç1.o ospe 
eia!. E faço este reparo poi·que em nenhum 
outro Codigü ainda se fez uma dassific1ç,.ão 
expressa poe esta form.i. 

E' verdade que o Cocligo Civil Allemão r)
conheceu que as declarações unilatcracs da 
vontade eram fontes creadoras do obrigaçõas; 
mas deixou que o Jeitoe, o ,juiz; o theorico 
chegassem a esta conclusão pele\ leitura dos 
artigos e não por uma inscrip~ão expressa do 
titulo. 

Excepção feita llo Codigo Civil Allemã.o, 
nenhum outro conheço que ponha em desta
que essa curiosa theoria que vae victoriosa 
no mundo scientifico. Aliás, olla tem as suas 
1•aizes me;mo no dirnito romano. Já. não 
fallo da declaração unilateral d:~ vontade, 
em ma teria de successão, porque todos reco
nhecem realmente que o testamento não é 
mais do que uma declarar;ão unilatoral da 
vontade, creando direitos importantissimos. 
Mas, mesmo no d:.Jmin'o das obrigações, 
o direito romano nos apre.mnta algumas 
manifestttçõe1:1 orodomicas dest,a cathegoria de 
obrigações. Por exemplo, o votmn ou p1'0-
messa feita aos deuses. 

Os deuses sã.o entidades indeterminadas, 
não sã.o pessoas com as qnaes se contracto. 
No emtanto, o votmn obrigava a quem o 
fazia. 

A pollicitatio , tomada esta expressão no 
sentido technico, is ;o é, de promessa feita a 
uma cidade, não (L pessoa jurídica, o muni
cípio, mas a cidade propriamente ilita, o 
con,iuncto de pesioas habit,indo um determl
nado logar, a pollicitatio 01-Jl'igava quem a 
fazia. 

Mesmo em certo momento da historia da 
evolução do dh'eito romano, podemos apre
sentai• como exemplo de obrigação formando
se pela declaração unilateral da vontade o 
caso da dotis clictio. 

Sabe a illustrada Commissão que em cart!l. 
úpoca do direito, em Roma, as ob1·igações 
tinham de obedecer a, um cer;o formalismo, 
sem o que não constituiriam vínculos ju
ridicos. 

A promessa de dote devia ser feita pela 
estíputatio; no emtanto, em beneficio do dote, 
corno se entendia quo a dotaçãJ das mulhe
res era assumpto que interessava a Repu
blica, admittiu-se que a dotis diclio pudesse 
olJrigar independentemente do estipulatio. 
Isto vem mostrar que já no direito 1·omano 
alguns gormens da doutrina gm•manica 
lrnviam sido lançados, gormens que si não 
fecundaram foi pol'que a mente tomou uma 
ontra direc(;ão. PorJm, ahi ficaram, para 
:ruais tarde so transformarem na l;>ril,hante 

vegetação qne hoje conhecemos 1u littc1•11-
tura allcmã, sobretuu.o, mas tambem nJ. 
fra.nceza e na italiana. 

São muit'l,!, as figuras em que os th2oricos 
encontram a vontiúle unilateral pl'oduzindo 
um vinculo jurídico. 

O ProjectJ,porém, acompanhando o Codigo 
Allemã.o, apenas con ,i,lerou dous casos typi
cos : o titulo ê',O por~a.dor e a promessa, !lo 
recJmpensa. , 

Totlavia, no momonlo de expor a theoria 
dos contl'actos, deixou Já consignada. alguma 
cous:i, do ornle rdsulta qu-1 a promessa nos 
contractos ,já é uma o brigaçã.o contrahida da 
parte do pl'omi~tento, indep:m.lentemen\o 
da cJnjuncçã.o da vontade rht parte dü acci
pionte. Tanto isto é exacto, que, si eu fizer 
uma pruposta a alguem, marcando-lhe um 
pr:i.zo pa1•c1, a sua resposta, estou adstricto a 
esperar que e;se prazo se esgote, preso que 
os-r.ou pila. tiimples declaração da minha von
tade, antes que venha a vontade da outra 
parLe produzir o conoubio fecundo, do qual 
surg.• o dil'eito do credito cm sua normali
dad J. 

Bem se comprehendo quo nio é i:1tuito do 
Projecto elevar a vontade á categoria de 
força unica, productora do.:i dir.:itos pi'i
vados; ao contrario, adop,ando a clontrina 
germanica, não se pretcn .. o mais do que fü. 
zera affirmação de que a vontade é impo
tente pn.ra crJar o::i dil'eitos, quer a vont,td_e_ 
unilateral, quer a vontade bilateeal, combi
nada. 

As declarações d11 vontade só teem a força 
do procluziz relações jurídicas porque ellas 
~e elfectua.m d.intl'o do circulo trJ.ç.Mlo pela, 
lei. o porque a lei as .im o determina. Quee 
se teatc de vonta•lJ unilateral, quer se tea.te 
de contracto, é sempre u vontade :-1uperíor 
do corpo social, o não n. vonbúe úo individuo 
quo determina o.; vinculo::J llM r0laçõo:i juri
dic:1.s . 

Corno cu disse, Sr. Presid.mte, apenas o 
Project'.J de.,tacou os titulas ao portador e 
as p1·omessas de recompen.sa, c.>mo figuras 
de ohrigaç,ões rlerivadu.s do de~lara.çõos uni
laterae::i da vontade. 

Em relação aos titulas ao portador, cum
pre observar que ha alguns d ispJSttivo, in
troduzidus pela Commis ,ão RoviSOi'a qnc 
visivelmente alt.:raram a cJncepção peimi
ti va e, por isto, de accordo com o illu,.:trJ.do 
relator, propu,,; á Commis.;ão Parlamentar 
que lbssem eliminados. p:ocurando redtabe
lecer o conceito tal como elle SJ apresent;I · 
no que ha do mais apurado na dou;rina. 

Foi ohjecto de reparos este capítulo.· Taes 
reparo8, porém, principalmento S3 referem 
aos aetigos cuj t oliminaÇ'ão agora poço. To
dôvia, é certo qua o a1·t. 1805 suscitJU al
gumas duvida'! da :parto do illustraclo S~· 1 
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Conselheiro Andrarlo Figueira o cumpre que 
a füSpl'Ho <le!lc soj,tm dada·i algumas expli
cações á Com missão, não porque olla do;ta i 
explicações ca.reça, ma, porqu'.l me sinto 
obrigado a clal--as. 

Todo este capitulo f-oi modJlado do accordo 
com o CodigJ Federal Stiisso, das obrigações, 
o com o Codigo Civil Allomão. 

O art. 1805, po1• consequoncia, tom a 
mesma fün+.e que o:!! outros. 

Os titulos ao portador se classificam, ou 
segundo o seu objeo~o, ou s:igundo a smi na
turezi, ou sogtmdo a sua fórma. 

Pondo de parto as outras classi:fic:.\ções e 
tendo agor.:i. sómente em vista a classifica
ção que é feita sob o ponto de vista da pro
pria natureza, da figura juridica, direi que 
ha o titulo ao por tador puro e ha o titulo ao 
porb.dor que, na sciencia, ol'a se chama im
propriamente tal, ora simples titulo do legi
timação. 

O titulo ao portador propriamente dito 
contém em si toda a obrigação, do onde 
dizem alguns juristas qno ollo assignala o 
momento do transição entre o direito das 
obrigações e o direito das cousas. O titulo de 
sirnple3 legitimação, porém, apenas tem a 
figura do titulo ao po1·t::tdor, sem que o seja 
do fücto. O suõscriptor recorre a osta fórma 
p-ir interesso proprio, não tenlo em vista a 
circulação, que é a razão justificativa. e o 
elemonto gerador do titulo :w portador pro
priamente dito. 

E' um exemplo cornmnm elo titnlo dess::i. 
especie, titulo ao portador imp:·opriamcnte 
tal, ou titulo de legltírnação, o b lhete que 
costumam distribuir ins ,itutos de caridade. 

0d pobre3 recebem mitos bilhotPs e teem o 
direito de ir exigie do ,ins tituto a promessa 
alli inscripta ; pol'ero, a di1•ec9ão do instituto 
reserva-se o dieeito de averiguar si real
monto o pol'.ador é a pessoa a quem füi o 
titulo distribuído. 

Apresento este e:omp!o, porque se trata 
do uma ospocb pm•,1.mente civil. 

No commercio, porém, ainda são m:i.is 
almndantos os exemplos a colher. 

01•a, havendo estas morlalidades, havendo 
este titulo que aprasonta a fórma do titulo 
ao podador, omlnl'a n;,i, essencia não o seja, 
de dnrts nma: ou o ProJecto destacaria 
um capitulo isolado, ou havia elo ap~esen
tal-o juntamente com o titulo ao porta
do1·. 

Vendo qu3 assim era aprmentn.da a ma.
teria n,o Codig J l•'erl Jfül Suiss0 das obr;ga :õo3 
e no CodigJ Allomão, n1io he.1itai, e s 1gui o 
caminho trilhado pE>los logi.-::ladores d·) dous 
paizjs nota.veis peln. cultura jurirlica. 

Ao passo que no titulo ao p:>rtador não ha 
cessão de direitos, não hl contraic~o. llO ~i

Ygl, V~ 

tulo do fagitimaçlo ha. uma verdadeira 
cessão. 

o Si:t. AMARO CAVALCANTI-Sei que a dii
posição do art. 1.805 é tal qual está no 
Codigo Allemão, mas o artigo diz: si o 
titulo trouxer o nome do credor. 

Do sorte que, si fosso para verificar si o 
portador está no caso do receber a esportula, 
b:nn. 

O SR. Cr,ovrs BEVILAQUA-0 exemplo que 
apresentei é frisante. O instituto dJ cari
dade distl'ibue ... 

o SR, AMARO CAVALCANTI - Com o nome 
de alguem. 

0 SR. CLOVIS BEVILAQUA-Sim. 
o SR. AMARO CAVALCANTI - A hypothese 

do artigo é que outro traga, que o portador 
não seja o que tem o nome lançado. 

o SR. CLOVIS REVILAQUA- Supponha que 
o instituto distribuiu um bilhete a José, ha
bilitando-o a receber urna cor~a porção do 
gene1·0s alimont:l.res. 

Quem di tribue pólo ser uma pessoa e o 
enca1•regado de cumprir a obrigação póde 
ser outra . . 

José tom dil'eito de receber a qu::i.ntida:lo 
de genoros cJnvoncionada ou indicada em 
seu titulo. Aprosenta-so no Joga,r compe
tente fl reclama o que lhe é devido. A pes
soa oncarregada de satisfazer a obrigação 
pôde procurai· saber si José é ou não a pes
soa a quem deve ser foEo o pagamento,_ si 
José é ou não o verdadeiro credor da p:o
staçã.o. Tom esse direito. 

Em rigor, não é esse um titulo ao por· 
tad)r; é um titulo qno tem as apparencias 
dessa especio, que funcciona regularmente 
como tal ,p1rrm,quc em uma dada hypotheso, 
a arbítrio do devedor, so tr:i.nsfürma em ti
tulo nominativo. 

o SR. BANDEIRA DE MELLO-Em l'ÍgornãJ 
é titulo ao portador. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Os títulos li.O 
porta :or, propriamente ditos, cngem o de
vedor ao pagamento pela .simples apresen
tação; estes outros não, autorizam-no .ª 
exigie do portado1• que provo a sua quah-
darle de legitimo portador. . 

o SR. AMARO CAVALCANTI-·A explicação 
serve, m::ts o adigo é que diz o contrario. 

Dado Ó bilhete a José, p:i.ra. f.1zer caridade, 
Jos1 pódo deixétr do raccbel' e entt•egar a 
Antonio qno vao. 

E' o caso em que o emissor tom o di
reito de dizer-Não pago, sem verificar. As
sbti, infelizmente, a, muitos desses ex
crnpl0s, 
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E' assim que se di-,tribuem soccorros du
rante a secca d.o Ceará. Dá-se o bilhete ao 
ind.iviuuu _çom o nnme delle ou da familia, 
vae, pJrém, ao armaz ,m receber o soccorro 
quem quer que leve o cartão, mas a Cóm
rnissão diz:-1:<;stá em nome de Joaquim ou ela 
familia, e não é você. Bem, mas é meu vi
zinho, e, como edtá doente, vim ou receber. 
Verificado, pa-ga-se. 

o SR. ÜLOVIS BEVILAQUA___:Reserva-se o 
emissor o direito de pagar. ou não ao por
tador que não traz seu nome inscripto no 
titulo. 

P11recendo que este ponto está sufficiente
mente elucidado, Sr. Presiclente, passarei a 
outro assumpto. 

A materia das obrigações resultantes de 
actod illicitos provocou da parte do Exm. Sr. 

(ou de legítima defesa) nio concorreu para col
local-o na situaçã@ desesperada de onde sa.hiu 
l'rejudicada a p!'opriedade alheia, é justo que 
recelJa indemnização pelos damnos soffridos. 
E não comprou caro u. vida quem se vê na 
obrigação de pagar uma rele;; quantia pelo 
acto de desespero que.a salvou.' 

Pn.rece-me que é tão claro, tão simples, 
impõe-se tão forçosamente esse principio 
que até causou-me admiração que a lucida. 
intellígencia do Sr. Dr. Amaro ... 

o SR. AMARO CAVALOÁNTI-Bem compre
hendo que é uma restricção que se quer pôr· 
ao meu direito, mas eu quizera-o inteiro. 
Nn. defesa acho que não ha excessos. 

o SR. BANDEIRA DE MELLo-Deve ser pro
porcionada ao ataque. . 

Dr. Am_aro_cavalcant_i algumas criticas. O SR. OLovrs BEVILAQUA-Si V. Ex. parte 
A pr1meirn. recahm sobre o art. 1813, deste principio não poderemos chegar a 

que S. Ex. suppõe em contradicção com o. accordo. · 
art. 182 do Projecto. O outro ponto deste titulo que foi estu-

O SR. AMARO CALVAOANTI-Servi-me do dado por S. Ex. é o que se refere á respon-
que está redigido e approvado, 166 e 167. sabiliJade da Fazenda Publica pelos actos 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Mas não houve 
alteração. 

o SR. AMARO CAVALOANTI-Então, será 

dos seus funccionarios. 
Não quero recordar, aliás S. Ex. já, o fez 

com maximo brilhantismo, as diversas theo
rias que existem a esse ·resp-1ito, desde 

a mesma cousa. aquella que postula a irrespo.nsabilidade ab-
O .SR. CLOVIS BEVILAQUA - Parece-me, soluta do Estado, até aquella que colloca essa 

Sr. Presidente, que nem tem razão O illus- pessoa jurídica de direito publico em pé de 
, trado Sr. Dr. Andrade Figueira quando inteira igualdade com qualquer particular. 

· affi.rma que a these geral é a estabelecida Nas observações que precedem ·ao pr0jecto 
pelo art. 1.813, cuja excepção está no ar- primitivo,. toquei ligeiramente neste as
tigo 182, nem o illustrado Sr. Dr. Amaro sumpto, procurando justificar a theoria abra
Cavalcanti quando suppõe que as duas çaüa pelo Projecto. Essa theoria sofl'reu mo-
theses ~e contradizem. dificação na com missão l'evisora. 

Não tem razão o primeiro illustrado preo- Um espírito dos mais po.qderados, dos mn.is 
pinante, porquanto o que se tfüta de esta- cultos em scienciu. jurídica, o illustre Sr. 
belecer éo principio que reconhece O direito Dr. Olegario, appelland0 para o que se vert
de legitima defesa. ficava na pratica, para o que elle conhecia 

Mesmo que o direito procurasse cercear dos pleitos levados ao conhecimento do Su
essa expansão da ieriGabilidade u,nimal, premo Tribunal, ontenu.eu que se devia 
seria impotente; mas, ao contl'i!.rio, procura füzer uma certa restricção á doutrina pro: 
simplesmente disciplin:,1-a (apoiados) e O posta pelo pr0jecto :Primitivo. Veiu para 
faz dizendo que a reacção deve ir simples- esta Commissão o art. 42 do Projecto, não já 
mente até o ponto em que, a defes,i seja ne- com a theorla que ou tinha apresentado, 
cessaria. - mas com a dourina mais restricta da com-

missão revisora. 
O SR. AMARO CAVALOANTr-Neste caso, Ainda assim, os escmpulos da nobre com-

não preciso matar o cão que me aggride, missão parlamentar não tolerm'am. Limi
deixo-o vivo! Dou-lhe logo um tiro... tou-se afimü a responsabilidade do Estado ex-

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - o inclividuo 
faminto, urgido por uma necessidade orga- clusivamente ás obrigações contractuaes. 
nica e irresistível, não reconhece o direito A culpa aquiliana dos· funccionarios foi 
de propeiedade de ouirem. 0 que elle sabo é posta á margem, restando simplesmente a, 

d culpa contractual. 
que eve viver, e por isso se diz que, nessa Em vista disso acabo de propor n, elimina-
hypothese, o n[i,uf"rago que se n.puuefü do 
barco alheio embora O dJ.mnifique, não com- ção do a1·t. 1.826, que era um complemento 
me e um acto illicito. M:,s como a pessoa do arL 42 do Projecto. 
quettoi lesada em seu patrimonio pelo que O SR. AMARO CAVALOANTI-0 art. ,1.649 
agiu fno exercieio do seu direito de necessidade tem a doutrina toda., ainda que em duas .. 
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partes só: pela om1s3ao do_ funcdonal'io e 
pelo máo uso dospodeees que exm·com. 
. o SR. CLOVIS BEVILAQUA-As-;im, parece
me que nada m,tis ha que observar e eu 
peçu desculpa á Oommissão de mais uma 
vez ter posto á prova a sua paciencüt. (Não 
apoiados.) 

restricções que a lei es r.abelece. Propõe a 
do respectivo paragraphu para restabelecei• · 
a duutrina do projecto pr imitivo, ·por en
tender que deve ser ouus real, nos tf\rmos 
dos arts . 1.696 a 1.699, a reuda constituída 
expressamente subre um immovel. 

Neste sentido sub;,creveu uma emenda ao 
art. 802, lettra g, que esta sendo estudada 

O Sr. §ã Peixoto diz que bastante pelo Sr. Benedicto de Souza. 
complexa é a parte do Projecto que lhe Si prevalecer esta, iúéa, os referidos 
coube relatar e, como se deves,e abril' am- arts . 1.696 a 1.699 devem ser deslocados 
plo debate perante a Commissão, julgou desta parte do P1°ojecto e incluídos no capi-

. acertado, obedecendo á recommcndação do tulo VILI do titulo III, livro II. 
Sr. Presidente, limitar o seu p,1rec3r a, um Na commissão revisora, levantou renhida 

· ligeiro exam l da doutrina seguida e a bre- contenda a ques_füo de saber ~i a lllc1teria 
ves observações sobre as emendas, _que fo- de seguro, com excepção do seguro mutuo, 
ram enviadas á Mesa da Camara, na fórma deve pertencer ao Codigo Civil ou ao Com
dos §§ 2° e 3° do art. 1° da resolução de 17 mercial, dominando por desempate do 
de novembro do anuo passado. Dr. Clovis a opinião dos Dfü . Barradas e 

Reservou para· es:;e momento o estudo dos Olegario contra a dos Drs. Amphilophio de 
detaihes, a justificação dos ·retoques de que .Carvalho e Lacerda de Almeida. 
carece, no seu entender, o bem eLJ.borado Aqui o Sr. Andrade Figueira, secundado 

· trabalho do eminente professor Clovis Bc- pelo Sr. Sergio Loreto, não combarnu em 
vilaqua, trabalho nem sempre modificado thcor ia a inclusão do contracto de seguro a 
cçim feliciJ.ade :pela illustrad.a Commissão Re- prumio fixo no Oodígo Civil; mas não con
visora nomeada e presidida pelo .Ministro da corda com a amplitude que lhe deu o Pro
Justiça. jecto, invad,ndo o campo da legislação com-

Vae fazel-o de .modo Elynthetico, dizendo mercial, desde que só exceptua os de ri~co 
sómente duas palavras sobre cau.a uma das . de mar ou seguro maritimo, applaudlndo 
emendas 01•a offerecidas á apreciação da assim a suppressão das lettras A, B e O da 
Commissão · secção quinta, correspondentes aos arts. 1. 741 

Cumpre assim o seu dever de relator, por- a 1. 749, proposta pelo relator . 
que as explicações dadas pelo digno lente da t 
Faculdade do Recife, autor do ProJecto d.is- . E~ _these, sómente o se~uro mu uo, quer 
pensavam-n'o desta tar ·fa ' mar1tlmo_, quer terre;stre, nao tell:1 o car~cter 

Sob t d · t '-' ·d t · d commei.·crnl , porque os mutualista:; nao se 
. o pon o e vis a Lta ou rma_e o me-. propõem a realizar lucros, mas a diminuir 

thodo, tf!:_nto o _parecer como o ProJecto, em os prejuizos que possam ter na eventuali-
geral, nao soflreram censll['a,. 1 d d t · 

Os nobres jurisconsultos que vieram illu- o.a e e cer_ os riscos. -
minar 0. deb<1te, circumscreveram as suas . F~lta-lhe a espoculaç'.1-o, que é o caracte
observações a determinados artigos, pro- r1st1eo do acto mercantil. 
pondo quasi exclusivamente emendas de re- O seguro a premio é, a respeito do segu
dacção, salvo quanto ao al't. 1. 8~6, que rado, um acto essencialmente civil, ao passo 
rev_i':7eu a controvertida questão da respon- que o me.;mo acto é commercial a respeito 
sab1lrdatle da Fazenda Publica pelos actos da companhia ou individuo que segura e 
de seus funccionarios. disto faz profissão habitual. 

Fizeram ouvir a sua palavra autorizada os E', tmtretanto, admissível, embora pouco 
Srs. Andrade Figueira, Correia,Amaro Caval- provavel, um contracto individual e isolado 
canti,Sergio Loreto e,por ultimo,o Dr. Clovis. de seguro. Conforme as circumstancias e o 

Nas rapidas considerações que pretende objecto do contracto, pôde, portanto, o se
fazei:: não seguirá a ordem em que foram guro a premio sor civil ou commercial e é 
os discursos proferidos ; acompanhará os quanto basta para justificar a sua inclusão 
artigos do Projecto. no Oodigo, preenchendo uma falha sensivel 

Deixa _á ~ ~rgem o capitulo XV, que trata do direit.o positivo patrio. 
da const1tmçao de renda por ter merecido Quanto ao seguro marítimo, ~ questão está 
a;ppr?vação do ,1utor do Projec to o não haver resolvida entre nós. O regulamento n . 737, 
sido impugna.da à unica emenda, que forrou- de 25 de novembro de 1850, no art. 19 § 4° 
lou, suppres,1va do art. 1.694 e respectivo considera me!'cancia os segmo~, fretamemos, 
paragrapho. riscos e quaesquer contr·actos relativos ao 

· Propõe a eliminação do artigo, por des.p.e- commercio marítimo, e no art . 20 § 4° de
cessario : - o principio da liberdade da clara competirem ájurisdicção commercial 
convenção das partes soffre unicamente as em ra.zão sómente dos actos, ainda que não 

.' 
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intervenha pessoa commerciante, as ques- Melhor attende a.os justos interesses do 
tões relativas a seguros. ambos os contracta.ntes este substitutivo ao 

Quanto ao seguro terrestra, em falta de alinea. do citado art. l.727: - « A omissão 
lei expressa, tom variado a jnrisprudencia, não justificada desonera o segurador si este 
que, nada obstante, so inclina a firmar aju- provar qua, avisado em tempo, podia ter 
ris-líccão commercial. evita.do ou diminuído as consequencias do 

Teria, porém, o caracter méramonte dou- sinistro. » 
trina.rio e serfa descabida no Codigo a docla.- Entende o Sr. Dr. Clovís que o jogo e a 
i-acão explicita de que o seguro terres~re a.pasta. são actos illicitos e. como taes, não 
será regido, consoante o seu objecto, pela devem ser regulados pelo diret~o civil. 
lei civil ou pela commercial, como lembrou O orador seute divergir do illuske pre-
o Sr. Andrade Figueira.. O Codigo Portu- opinante . 
guez, apontado para. modelo, não contém ca- A legislação elos paizes estrangeiros ol)e
pitulo especial sobre a mataria, o que jus- dece a tres correntes de idéas : a daquellea 
tiflca a inclusão do art. 1.540. A simples que att!·ibuem ao jogo todos os effeitos de 
leitur:i. o demonstra. Não tem o volume um·contra·~to licito ; a dos que pen;am que, 
sobre a mesa, mas citará de mem01•ia: <<O ~i o jogo nãa pôde nem deve croar um laç:o 
conteacto de risco ou · de seguro, que não juridico, ao menos ob:iga o devedor _segundo 
disser respeito a objectos commerciaes, sorá as regras da equidade natural ; a dos que 
regulado pelas regras geraes dos contractos entendem que o jogo não or;gina obrigação 
estabelecidos no presante Codigo.» alguma, civil ou natural. Os dous joga.dores 

O Stt. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. e,tão em falta : nem um nem outro tem di
O Sa. SÃ PEIXOTO responde que o S(}guro reito á pro Lecção da. lei. Os que adaptam'

de objectos transportados por ·mar ou rio esta opinião não se contentam em r.:icusar 
navegavel para o uso do segurado não com- acção ao parceiro que ganha: concedem ao 
merciante, embora não se lhe possa reco- que perde o direito de repetição. 
nhecer o caracter de acto de commercio por o projocto não está isolado : acosta-se á. 
parte deste, pe1•tenco á jurisdiccão commer- genera lidade das codigo3, que teem abraçado 
cial. porque a lei, de modo expresso, assim a segunda categoria. 
considera sempre o seguro marítimo. 

Por determinação legislativa, actos de na- Está convencido de que o jogo e a aposta 
tureza civil pôdem ser aforado~ i"t compe- nã.o sfo actos ~llicit?s,_mas con_tra.ctos btla
tencia mercantil O vice-versa. tera.os_, que, s1 a Ie! nao ai;>pro,~ nem _pro-

a ai•t. 1. 727 desonera 0 segurador quando tege, 1gualmente_nao _p,·olube. E s_uffic~e~~e 
o segurado, sem causa justificada, deixa de notar que o~ cod1gos mc;uem as d~spos1ço.,s 
participar semdemora.a.8 noticiasque receber ·. con~ernente~ á )nater1a no capitulo . dos 
de qualquer sinistro acontecido. O orador contractos ale~touos. ,. 
advertiu om seu relatorio que so deve exce- Está bem visto que se refere a par.idas le
ptuar o caso em que o segurado prova que, almente executadas, áquellas em que os l~
ao tempo em que teve noticia do sinistro, cros e as_ perdas dependem de um ~c.ontec1-
não era mais possível evitar ou diminuir 03 ~ento rncerto, em que a prob.ib1hqade é 
prejuízos delle provenientes; procurou sua- 1gnal para ambas as partes. Mas, s1 ore
vizar assim o descabido r igor .de disposicão sultado d~pende S!)mente da vontade de um 
quo se lhe afigura injusta e perigosa. dos_ parce~l'os ou s1 ha emprego de algum elos 

Diz rigor descabido, disposição injusta, m~1os mais ou menos engenhosos de quebrar 
porque a exigencia do aviso apems tem por a 1gual~adc dé!; sorte ou assegurar-se o ganho 
Hm permittir que o segurador acautele os da piwti~a, o Jogo per?e o caracter legal _de 
seus interesses, colha informações precisas convençao:Não ha mais um contracto, e sim 
sobre as circumstancias do sinistro e O segu- um a1·t1fic10 ou manobra fraudulent3: para 
rado é punido sempre pela omissão, ainda obter to?a ou part? da fortuna alheia, um 
quo nenhum damno tenha resultado ao segu- ve~dadeiro ostellwnato, que toma a. fô1·ma. 
rador; disposição perigosa. porque. sendo de Jogo, como p_ó?o tomar a de qualquel' 
vaga a expressão logo que chegue ao seu co- outro contracto licito. 
nhecimento, pôde servir de pretexto para o O jogo desinteressado não é tambem um 
segurador furtar-se ao cumprimento da obri- contrdcto ; constituo apenas um passatempo, 
gacão contra.Ilida.. um simples <li vertimento : não crea direitos 

A emenda foi-lhe suggerida pelo art. 719 nem obrigações. • 
do CoJigo do Commercio e mantrnn um meio Em conclusão, o jogo e a aposta são con
tormo entre o projecto primitivo e o pro- tractos que, por excepção á. reyra geral das 
jecto revisto. E' preferível ao ultimo, mas; convençõe;i, aberta por motivo de ordem pu-
por sua voz, não está escoimada de vicio : blica, não produzem efl'oitos juridic.is sanão 
nverto a,13 regrn,3 geraes d<1, prov0,. qua,ndo voluntariamente e~ecutados, 
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Ora, si os effeitos produzidos pela obri
goção natural proveniente do jogo são re
strictos ao pagamen;o voluntario da p:i.rte 
do que perdeu, não 'pátlc haver fiança ou 
novação de dívida. Ao contrario, tornar
se-hia.m maneira de fülsea.r a lei. 

A nul!idaél.o não pàJe, eutretn,nto sei• op
posta ao terceiro de boa fü, porque este não 
póle ser responsavel pelos vícios occul&os 
do titulo que lhe foi transferido. Mas o. pa
gamentJ feito nestas condições não é volun
tario: é imposto no interes,e do tercelro l'.O 
boa fé. E' pos3ivel, pois, a repetição. Tal é 
a doutrina do artig J 1. 758. 

Occorrea.o orador ponderar, afim de apa
rar objecções, que, quando diz que a lei não 
autoriza, nem protege, mas não prohibe o 
contracto de jogo, não recusa ao Estado o 
direito de banil-o das ruas, praças e lagares 
accessivei.:l ao publico, como theatros, casas 
de tavolagem, clubs, prados de corridas, 
frontões, boliches, etc. . 

E' uma que-,tão interessante ventillar até 
que ponto pódo estcndm•-se a. ioterven~ão do 
E:ita.do. 

Frerejouan du Saint, em cuja nota.vel obra 
toem ido receber inspirações aquelles que 
ult.im!Lmente se teem occupado do afsumpto, 
sustenta que o Estado não p~de prohibir o 
jogo de um modo absoluto, porque não lhe 
compete impôr em tudo a sua tutela., sub
stituil• a r;ua vontade á do individuo para 
p·:•ot1gel-o contra os proprios excessos. 

Prerogatlva perigosa seria essa de exercer 
uma fiscalização arbitraria sobre os habitas 

. privados do3 cidadãos,!)enetrac em seu domi
cilio para cumprir um pretendido devel' de 
policia cJm violação dos pl'incipios de liber
dade, em que se funda. a. sociedade moJorna . 

P1·etendesse fa.zcl-() e teria, afinal, de con
fessar-se impotente, ante as paiKões, o exem
plo e o habito. 

Querer erigir cm delicto o jogo em si 
mesmo, prncurar reprimir-lhe legalmente 
todas as manifestações, diz elle, seria ultra.
passar a justa meJida das restricçõc., que o 
poder publi<!o está auto1•izado a fazer á ini
cia '.i vt\ e á liberriade individual no in tcl'csm 
do maior numerJ. Cita estas pal,ivras dos 
aut·11•e:3 da Encyclopedfo Methodica: 

«Pôde-se encarar o jogo como a acç.'i.o 
li v1·e do individuo, como o uso da. sua 
propriedade, de sua pcasoa, do suas. fa
culdaclcs e, debaixo deste ponto de vista, 
qu:üq_ucr que seja o perigo para elle, 

· ninguem, senão a sna expcl'iencia, tem 
o clireit:J de constranger a sua von
taclc. » 

E aç<!resconh: 
«"Não quer isfo dizor, t:Jdu.via, que o 

E~tado deva permanece: indifferente cm 

presença dos multiplos perig·os que a 
paixão do jogo suscita. 

Sem fallar elos riscos qu3 póuo acar
retar á ordem publica, o Estado tem o 
dever de fazer respeitar a lei economica, 
que exige que nenhuma força se i:erca 
pa.ra a uni versalidaúe dos cidadãos,cujos 
intcressss commnns foram confiados á 
sua guarda. 

O jogo e a aposta constituam uma vio
lação desta lei; ora, como a paixão do 
dinheiro domina, em muitos espiritos, o 
cuidado do i'nteres.;o geral, comprchen
do-se que tenha parecido necessario re
gular, em te:<to~ precisos, os interesses 
contrarias nascidos do jogo e da aposta 
e, ao mesmo tempo, .traçar o limite em 
que o jogo pódo livremente se exercer. 
O legislaJ.or, assim levado a occupar-so 
do jogo, cumpriu este dJVer collocan
do-se em um triplice ponto do vista :
civil, repressivo e regulamentar. 

A lei civil tira ao jogador a possibi
lidade de gozar da victoria, negando-lhe 
os mei.Js de se f,tzor pagar. 

A lei repressiva pune os de.3vios que o 
jogo arrasta a commetter. 

A policia reprime as suas desordens ~ 
tenta suffoc:al-o cm sua origem.» 

Tem razão o Sr. Andrade Figueira na 
censura feita á redacção do art . 1.763 do Pro
jecto,quo equipara ao jogo. os contractos sobre 
titulos do bolsa., que se liquidarem pela dif
ferença entre o pt•eço ajustado e a cotação 
que tiverem na época d:t effectiva entrega. 

Não póde, entr~&anto, seL"VÍL' de exemplo, 
como quer S. Ex., a lei franceza de 1885, que, 
além do obscurn., foi votada pa1•a attender 
a umll, situação inteiramente diversa da nossa 
actua1mente. 

Os tl'ibunaes (ht Fl·ar1ça, durante muito 
tempo, vacillaram entre as opiniões susten
tadas sobre a valiúade das vendas a pmzo, 
ora entandenclo que continuavam em vigor 
as antigas di;-;posições, que as dcclarava1n 
nullas, á vista do silencio do codigo com-
merci,tl; ora con.,iderando-a.s validas, por 
não lhes pOl!_cr tirar o caracter de contra
c&os de compra. e venda a faculdade de se 
executarem pelo pagamento da simples dif
for·ença; ora, finalmente, reconhecendo cm 
principio a validau.e das vendas a prazo 
com a condição de sarem sérias, visto, de
pois da promulgação do codigo do commer
cio, não torem sido prohibidas por loi algu
ma especial, mas julgando-as nullas quando 
clevessem ser liquidadas pelo pagamento da 
differonça da cotação dos valores, por incidi
rem na disposição do art. 1,965 do codigo 
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civil, assim concebido:- «A lei não conceJe 
acção pam uma divicla de jogo ou para o 
pagamento de uma aposta.» · 

Ouça a Commissão esta observação de 
Bes8ieres, ém sua these de doutuPamonto: 

A jurisprudencia acabou, entretanto, con
sagrando e :firmand? ~sta ~lt_ima ?P_iniãu, 
que deixava ao arb1ti·10 do JUIZ ue01d1r em_ 
cada caqo particuin.r si se trata de ~r.na J1'.an::i
acção séria ou de uma venda fic.,rnia, ISto é, 
de uma operação de jogo. 

Com o::i desastros financail'os de 1882, os 
devedores da má fé prevaleceram-se da ex
cepção de jogo. 

«Alei do 1885 nos parece fal ha ; quiz 
fazer cessar o equivúco existente entre 
as opern.ções sé 'ias e as operaçõe::i ficti
cia1:1 e pôr termo ao arbitrio, mas a ju
risprndencia tornou-a lettra morta, por
que, ainda hoje, basta provar que houve 
jogo para ser applicado o art. 1.965. » 

Afim de evitar os abu~os e a repetição 
desses escandalos, acabar com a duvida e a 
incerteza nas transacções a1 mais legitimas e 
coarctar o arbítrio dos juízes, foi clefinitiva
mente -votada, a 28.de março e promulgada 
a 8 de abril de ].1385, a lei em questão nos 
termos seguintes : « Art~cle 1. Tous mar
chés à terme siir effets publics et aittres, tous 
rnarchés à li-vrés sitr denrées ou marchandises 
sont reconnus légaitx Nul ne peut. pour se 
prévaloir de l'art. 1.965 du Code Ci-vil, lors 
même gu"ils se résoudraient par le payement 
d'une simple différence. , . » 

A Oamara dos Deputados ha,via adaptado o 
artigo com esta redacção « . •.. lors rnême 
gu'ils devraient. s~ résoudre pai· Ze payemei!t 
d'ime simple difference ». O Senado substi
tuiu as palavras « devraient se résoudre »· 
por estas que se leem no texto da lei:« se re
soudraient ». 

Naquet relator da Commissão do Senado, 
explicou 'que o legisla .or qniz consagrar 
urna presumpção legal absoluta..:, reput~mlo 
serio e inatacavel pela excepçao de Jogo 
qualquer contracto de ven ,a a p~azo, n!o 
sen.w admissivel prova em contrarw, a nao 
ser que as partes tenham declarado por clau
su-la expressa que a sua intenção não é en
tre"'ar os titulJs, mas sómente chegar ti. um 
pagamento de di:fferença. . 

Isto não obstante, a falta ele clareza do ul
timo cilinea do art. 1 ° desta lei, geralmente 
arguida pelos juristas, deu logar a duas in-
terpretações. . · 

SL1stentam uns, invocando o arg,1mento 
historico, que o legislador proscreveu a ex
cepção de jogo nas acções sobre vendas a 
prazo. , 

Cumpre atterider ainda que na França pro
curava-se impedir a annullação de cont1·a
ctos sérios, 11ôr cobro aos abu;os qu I e.;pe
<mladores de má fé praticavam á sombra da 
lei ; entre nós, o jogo da bols ~ campeia in--
frene e são ra.rissimos os ca~os em que o po
de1• jndiciario é chamado a intervir. 

Entretanto, o decreto n. 2. 733, de 23 de ja
neiro de 1861, promulgado para execu:;·ão da 
lei n. 1.083, de 22 do agosto de 1860, prohi
iJia as transacções a descoberto sobre fundos 
publicos,acções de companhia.< ou sociedu.de,3 
anonymas e quaesquer outros títulos que 
admit tarn cota,;ão . 

Sob pena de nullidade, as negociações 
desses papei1:1 só tinha logar por intermedio 
do corretores de fündos publicas competente-
mente nomen.dos. . 

São estes os termos do art. 2° do decreto a 
que eotá se 1·eferindo : « As transa,cções sobre 
fundos publicos e acções potl.erão ser a vista 
ou a prazos, comtanto que, ao tempo em 
que forem feitas, os titulas que fizerem obje
cto dellas pertençam legitimamente aos ven
dedores, dJ que .os corretora;, préviamente 
:;e ce ·tificu.r-ão. » 

Rege presontemeute o assumpto a· lei 
n. ~J54, d::i 16 de dezembro de 1895 e o regu
lamento que baixou com o decreto n. 2.475, 
de 13 de mar,o de 1897,que conteem doutrina 
verdadeira e fazem a devida distincção en
tre a::i trànsações licitas e as negociacções fi
ctícias, de pura especulação e agiotagem. 

DLpõe es::;a lei : 
« Art. 9.0 As liquidações das operações 

da Bolsa poderão ser realizadas pela . ef
focti vn. entrega dos títulos e pagamento 
do preço ou pela prestação da di:fferença 
ontre a cotação da data do contracto e 
a da ê11oca da liquidação . 

§ 1. 0 São exceptuaJ.as desta disposi
ção as operações ::;obre lettras de cambio 
e moeda meGallica, que sómente serão 
liquidaveis pela enti·ega e:ffoctiva dos 
títulos. . 

§ 2. º O regulamento que o Podei• Ex
ecutivo expedir fixará o maximo de tem
po para a liquida9<"ío das negociações a 
pr,IZO. » 

Sustüntam outros, analysando e combinan
do us textos, que a lei apenas estabelece . a 
validade das vendas a prazo.sérias, deixand.o 
aos tribunaes a faculdade de receber a ex
cepção do ar!;, 1.965 em todos os casos cm 
que se verifique que estas opernçõos sómente 
encobrem urna apost·\ sobre a di:fferença de 
cot:,ção. Segundo esta interpretação, lirríi-
tou-se a lei a dar ganho de causa á theoria 
que, antes de sua promulgação, a jurispru
dencia tinha auoptado. 

Es e tempo não pótl.e exceder de trinta uin.<.i, 
sendo permittido prorogal-o duas vezes nos 
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contractos que versarem sobre carnbiaes e 
sobre e:ipecies metallicas. 

Diz o regulc1ment') de 13 de março de 
1897: 

<<" Art. 94. As liquidações das opera
çõss da Bol:;a feitas a prazo poderão se1• 
realizadas pela effectiva entrega dos ti
tulas e pagamento dos preços, ou pela 
prestar,ão da differença entre a cotai:.ão 
da data do contracto e a da época da li
quidação. 

São exceptuadas des t.a disposição as 
_operaçõe:l sobre lottras de cambio e 
moeda met:J.llica, que sómente serão li
qnidavei.1 pela entrega e.tfectiva dos ti
tulas e das especies. 

Art. 95. Não são accionaveis perante 
os tribunaes os contractos de. cambio a 
prazo liquidaveis por differença. 

Art. 96. Não é licito pactuar nas ·ne
gociações a pra.zo que a liquidação só 
tenha lagar pela p1'.estação das di.tferen
ças entre as cotações. » 

Seja como for, para decidir si uma defar
minada operação CJnstitue jogo ou aposta, 
é preciso examinar detidamente as circum
stancias do negocio e a vontade das partes. 
E' sempre uma questão de facto, que não 
pôde deixar de ser confiada ao prudente 
arbitrio do juiz. 

'Rossel, em seu Manual, explicando e com
mentando o art. 512, alínea 2º, do OoJigo 
Federal das Obrigações, da Suissa, estabelece 
como criterio, para se considerarem illegi
timas as vendas a prazo, o serem puramente 
differenciaes e aflirma que·esta opinião tem 
por si o texto da lei e os julgados do Tribunal 
Federal. Ha jogv disfarçado, d'.z um delles, 
< quando, ao firmar o contracto, as partes 
manifestam claramente a intenção de que 
não estipulam nem comprar, nem vender; 
mas, ao conkario, excluir a entrega da 
mercadoria e não querem executar o con
tracto sinão pelo pagam.mto das di.tftirenças 
resultantes das variações de cotação em 
favor de uma ou outra parte.» 

Outro julgado, que Rosscl transcreve, diz: 
« Para resolver a questão de saber si um·a 
venda a prazo constitue um jogo, não é neces
sa.rio ater-se á fórma exterior de que clla 
se reveste, mas indagar si, conforme a 
intenção concordante das partes, manifes
tada- expressa ou tacitamente, excluiram 
estas o direito e a obrigação de entregar e 
de receber effectivamente as mercadorias ou 
valores comprados ou vendidos, de modo qu3 
-0 contracto só taro por objecto a differença 
de cota.cão.» 

O oradur não garante que estas citações 
_sejam t.extuaes, porque as está reprod.uzimlo 

de c6r ; assegura, comtudo, a exacticlão do 
pensamento. 

Adupt_mdo esses princípios, propõe, por
tanto, o seguinte f'ubstitntivo ao art. l.i63: 

«São considerados jogo, o como taes su
jeitos ao disp 1sto nos artigos antecedentes, 
os cJntractus sobre tituios de bl)lsa, merca
dorias ou valores, que se devam liquidar 
pela differença entre o preço ajustado e a 
cotação que estes tiverem na época do ven
cimento do contracto, po1• ter sido estipu
lado o não recebimento ou entrega dos 
mesmos.» 

Obedece ao mesmo penfamento a emenda , 
do illustrado Sr. Anizio de Abreu. E' tra
·ducção do projecto apresentado ao parla
mento belga pelo semtdo~' Lejeune. 

Prefere, porém, o substitutivo a cu.ia lei
tura acaba de proceder; está re Jgido de 
modo mais conciso e ainda mais claro. 

E' favoravel á emenda do Sr. Sergio Lo
reto, suppredsiva do art. 1. 767, que é inutil 
e menos verdadtliro. 

Resa esse artigo : « Com excepcão das mu
lheres casadas, todas as mais podem se 
obrigar por :fiança.» 

E' inutil, porque o projecto deixa bem 
claro que as mulheres solteiras e viuvas 
gozam, em geral, dos mesmos direitos e 
estão sujeitas aos mesmos encargos que os 
homens, revogarlas as restricções que, em 
seu beneficio, füzia o direito romano e as 
lei vigentes teem mantido. Não infüma o 
principio a faculdade de se excusar da tu
teia. 

E' menos verdadeiro, porque as mulheres 
casa.das tambem podem se obrigar por fi:rnça, 
precedendo outorga do marido, como se ve
rifica da combinação dos arts. 302, n. 3, 310 
e 311, n. 7, outorga que não póde ser sup
pl'ida judicialmente ero-vi do disposto no 
art. -314. 

Convem notar que a fiança prestada pela 
mulher sem a autorização prévia do marido 
é nulla àe pleno direito; mas a que o marido 
presta sem o consentimento da mulher é 
valida, quando a mulher não pedir a sua 
annullação, como lhe pe1•mitte o· art. 317, 
n. 3. A divida é, porém, excluída da com
munhão de bens, nos termos do art. ·333, 
n. 9. 

O art. 1. 774 deve ser redigido como pa
ragrapho do artigo anterior. Tem po1• fim 
esta emenda só concede-,• ao crador o direito 
de exigir a. substituição do fiador, que se 
tornou insolvavel ou incapaz, quando se 
tr:_atar de fiança legal ou judicial. O projecto 
nao está dusacompanhado ; mas a equidade 
repelle que, na fiança. convencional, se 
responsabilise o devedor por caso fortuito ou 
de fo1•ça maior. 
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E' uma qnestio do dout1•in:1, que a Com- morto do fiado1' e nio pôde exceder ás forçâs 
missão resolverá como lh1 pa1·ecer justo. de sua herança.» 

O Sr. Dr. Lo1•eto concorda com a emenda, Faz algumas conside,·ações para ju3tificar 
mas O:Jtende qu J, si não pa .sa.1•, é forçoso carln. um desses a1•tigos e concluo, repli0anclo 
excluir na redacção o ca 10 do ar~. ·1. 772, a U\U aparte, que o segundo é tão claro que 
que é o d'.l fiança pl'estada som sciencin, OLl 1iem C11t'ece de int0rpretar;ão. Não é propria
Eem o con~ontimonto do devedor. mente um caso do ea:tincçao, mas do limite, 

Nã:J é micessario d;iclarar de modu ex- de termo, de ea:tertSüo de fiança. O a.rtiiO 
presso que~ disposição do ai·t. 1.774 não faculta que aquelle que se obrigou sem li
abr:i.qg-3 a hypJthe~e da. fianç:i. prestada sem mitação do tempJ por divi<h de outro; 
sciencia ou sem o consentimento do do- pos;;a fazer cos,ar pu.ra, o fotu,•o a sua 
vedor. E' i·es inter atios acta que não pôde rcsponsal.Jil idade, que não fi.ca.exLincta, mas 
gerai• obrig,Iç-õas p:ira terceiro. Fazer essa e.Jtricta, limitada. a corto ·tempo, como se 
res:~lva é tornar o artigo c:i.suist.ico o, então vê das palavl'ns «ficando, porém, obrigado 
serfa mist \r ab;•ir outl'as exc·J_P,ões mr de- p:ir todos ó., offútos da fianç:i. antoriore3 ao 
rogaçõe, que são perfeitamente reguladas· acto amigavol ou sentença, etc.» . 
p~lo ; pl'in~1píos gerr1es do dil'eito. PasdtU'á a occupar-so perfllnctoria,mente 

O substimtiVJ rlo S. Ex. ao art. l. 786 do capitulo relativo aos títulos ao portador. 
merece approvaçfo: está mai .; chramento A omissão du algumas palavras em seu 
concebido. Não ê, porém, um eífeito da fi. rolatorio fez atMbLiir ao oru.dor o pensa
ança, como S. Ex. affi ·mou. meilto de que seriit molho!' reservar para 

Ao contrario, constitue um dos modos ou unn lei especial toda a materia d.1ste ca_pi
c:i.sos de cxtincção. O que diz ou quer diztW tulo, quando quiz refer·it·-se apenas aos 
c.;so artigo i Que o fü1.-1or liberta-se da obri- a.rts. l .8Ll3 e 1.804, que tratam dos títulos 
g:tçáo mostrando que não ê vál:da ou ostâ dcs,inados a exerce!' a funcção de moeda. 
moda, oppondo ao credor as excep,ões que Desapp1·ovou o Sr. Andl'ado Figueira a 
lho forem pes.lo:103 e as extincti vas que disposição do art. l. 794, a(fü'mando que não 
compitam a,o devedor principal. Exemplo: ha titulo ao portadJl' que se não destine ,L 
provando que a divida está prescripta. cir,mlação. 

Srrá. isso um effeito da fü1nça i Não ; mas E' que S. Ex. lhe3 dà uma significação 
um modo de extinguil-a, um c'aso em que o muito restricta,; atten.le exclusivamente a 
fiador se desonera. um de seus aspectos. 

Dos codig,1s que o ora '.or coniultou, não O titulo ao portador J)óde ser enc:i.rado 
h·t um só que não inclua este artigo no ca- sob triplice ponto lle vista: ou quan~o i't 
pitulo da extincção da fiança. lgua.l proce· rna fórma, ou quanto á. sua natureza, ou 
dimento teve o Prujccto Coelho Rodrigues, quanto ,to sell objecto. 
art. l.l7l. O característico do gencro-titulo a'l pJr-

Declara. r,m· isso desde já que fará o mosmo tador - é não conter o n•Jmo do credor. 
quc1.odo redigil• esta p:nte do projocto, si Aqui temos o primeiro aspecto e o mais 
distribuir a materia, como pretende, ern tres amplo sob o qual elle S\1 nos aprosen.t,t 
capítulos : Tolo e qualquer d•.1cumen'o, desde que 

1°, disposições geraes ; 2°, effcitos da não individualize o credor fazendo monção 
fiança ; 3°, extincção da fiança. da seu nome, ou declare expeessamenta que 

Para, supprir a deficiencia do Projecto, é o porta.d·Jr, ou deixe em branco .o 
prvpõe o orador os tres ar,igos additivos nome do credor, ou limite-se a declarar 
sog-uintos, os dous primeiros dos quae:; pre- a prestação a qLie o deveélor é obl'igado, 
judiMm o do Se. Sergio Lo reto. sem S-3 refüril' ao crefor, é sempre um ti-

«Art. O fiador, ainda antes de haver pago, tulo ao portador, emp:egada a, expressão cm 
póde exigiL' que o devedor satü:1f_iça a. obri- se!1t-ido generico. 
gação ou o exonere da füinça, desde que a 
dividase torne exigível ou tenha deco1Tido O SR. FABIO LEAL - Mas aqui não si 
o peazo dentru do qual o devedor compro- póde empregar sinão em sen tidv j~1·l-
mettcu-se a clesone1·al-o. dico. 

Art. O fiu.dor 11ólle desonerar-se da fiança O SR. SÃ PEIXOTO-E' 'jurídica. essa sigui-
que tiver assignado,sem limitação de tempo ficação . 

. sempre que lhe convier, ficando, po1·êm, E' júridica a distincção que e.,ti faz:mtlo. 
ob·,·igafo po1' todos o., effeitos da fia.nça. an- Sob a denominação títulos ao pl)rtador,com
teriorc;:1 ao acto amigavel ou sentença por prehendem-se diversa·, especies, que o di
quJ fôl' clesonera,do. rei to reconhece, consid0ra. e reguht de modo 

Art. A obrigação do fiado1• passa a seus di1ferente. 
herdeiros, mas a responsabili,.lade d,t fiança Assim, encat'ados quanto .{i sua natureza, 
é limit,tcla ao tempo decol'rido até o dia da lia títulos ao port,1dor propl'iamente dito::; e 
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títulos ao po1•tador impropriamente consi
derados taes. 

Incontestavelmente, o verdadeiro titulo 
ao portador é o destinado ít circularão, ti
tulo do commercto; mas entre olle.~ existe 
um caracteristico, que destacn. as duas es
pecies: é que em um se tom em vista tão 
sómente a commodidade do devedor ; ello é 
emittido som a clausula de satisfazer a pre
star:ão a determinada pessoa para quo o de
vedor não esteja na obrigação de averiguar 
a identidade do portador; cm outro, se 
tem em vista tanto a commodidado do de
vedor, como a do cr•edor ; a do devedor, 
cm poder pagar a quem quer que o apre
sente, e a do credor, em facilitar-lho o gyro, 
a transmissão de roã-0 a mão. 

Dará um exemplo. Um escripto om que 
so declaro : Vale este a quantia de tanto, 
troco do tal importancia, que dou om paga
mento da transacção que otrcctuouom nossa 
casa. 

Embora oste documento incida na prohi
biç-ão das leis do 22 do agosto de 1860 o 15 
do setembro do 1893, é um titulo ao porta
dor, porque não declara o nome do credor, 
mas evidentemente não é destinado á ci:
cnlação. 

o Su. ANDRADE FIOUEJRA--Mas é nullo 
pelo no.!so direito. 

O SR. SA' PEIXOTO-Não é essa a questão 
quo so discute a'gorJ.. Está, mostrando o que 
é um titulo ao portador propl'iamente dito, 
o o que não é, 11rovando que títulos ha que 
so n:lo destinam á cil'culnçfo. 

o SR. ANIZIO DE ABREU-Isto não é titulo 
do ospccie alguma, é um papel elo que a lei 
não cogita. · 

O SR. SA PEIXOTO-Não apoiado. E' uma. 
obrigação que, mesmo pelo P,·ojecto do Co
digo que V. Ex. discute, pódo dar Jogará 
responsabilidade por pe,·das o <lamnos. 

Como é, pois, um titulo do que a loi não 
cogita? Cogita, po1:que o art. 1.803, ín fine, 
dá direito á imlomnização por perdas e 
damnos. . 

Digno-se S. Ex:. prestar attenção: 
« Art. 1.803. Tambem sob pena do nu]i

dado <los titulos, ninguem -poderá, sem 
autorização do Congross) Nacional, emittil
os do modo que obriguem ao pagamento d.e 
corta somma cm (.inheiro, ficaiido, em todo 
caso, o emissoi· respoiisavcl po1· perdas e 
damnos i·esiiltantes <la emissão.» 

Mas, o que está estudan\'..o não é si a lei 
eleve ou não permittir o.,tes títulos. Discutiu 
esse ponto em sou rolatorio, quan(!.o teve do 
manifestar o seu pare<ler sob1·O a emenda ('.o 
Sr. Deputado Alfredo Vat•ella, opinando que 
não convem, por emquanto, .tolerai-os. 

Vol, VI; 

O que está. em discussão é: 
1°, um titulo nessas comliçõe.s é ou não 

um titulo ao portador ?. A resposta só pôde 
ser affirmativa; 

2°, é c1.estinado â circulação?. Não, porque 
só se tem cm vista. a commodidade do deve
c'.or ; e:Ie serve ad probationem, na phrc1.se 
de Lacerda de Almeida, é um direito credi
torio titula'.i.o, 

Analysará um outro exemplo, em que se 
t1:ata do um titulo pe,•mittido pela lei. 

Imagine-se quo alguom leva a uma offici
na um rclogio para concortar e, como é 
costume, .recebo um bilhete ou ca.ute1a com 
o numero do rologio, o prcçJ do concerto e 
ª· dat:._ em que deve estar prompto, sem de
signaçao cl.o nomo c'.o proprietario. Sem 
cl.uvida, encarado_quanto á sua fórma, é um 
tit~lo ao porta!'-01·. Já ficou dito que, pura. 
assim ser cons1dera•lo, basta não conter o 
nome do credor. Qual o motivo de so não 
declarar o nome <1.osto 1 E' eximir o deve:lor 
do encargo de con~tatar a identidade do cre
r'.or, quàndo tfror de rostituil' o ohjecto. 

Em consoquoncia, doado que o proprio 
dono ou pessoa dcvitla.monto habilitada. s-i 
apresento a rcclama.1· o rclogio, devo o a.r
t\sta elfectnar a entrega independente do 
exhibição dJ conhecimento ou cautela. Ao 
inverso, si esse documento é cxhibido por 
um terceiro o o artista tom justa causa para. 
desconfiar da legitimidade da poss'.l, não so 
pódo contestar.lhe o dit•oito de exigir do de
tentor que demonstre que o houve legal
mente. 

Ainda. mais, contra. o possuidor de titu]os 
a,I) portador improprias, é liuíto ao subscri
ptor allegar erro de conta, vicio de a.cqui
sição ou qualquer cxcopção que annulle a 
obrigação principal, ao passo que · contra o 
dotontor de boa. fé do titulo ao portador 
puro só pólLJ oppor defesa, fundada. no pro
p1•io titulo, como proscripção, fülla de for
malidades, etc., ou em ,tlguma ct1.usa pes
soal elo omiEso1• contra o portador, ainda que 
o título tenha entrado em ci-:-culação contrn 
a sua. vontade. 

N"ão é, portanto, crronea ou absurda a 
dispoaição do art. l.i9-1 inclui.da no Projccto 
pela. Commis;:ão Roviso1•a. 

Regendo-se, porém; os títulos improprias 
ou apparcntcs pelas regras gora.os das obri
gações, com pequenas modificações, e po
doDLto por isso a qualidade do credor ser 
averiguada, acceita ou recusada, pareceu ao 
orador que não ficavam bem collocados sob 
a denominação - obi·igações de,·ivadas de-de
cll1;1·ar,úo ttiiilat_eral da vontade, que serve do 
ep1grapho ao titulo VI do livro 3° da Parto 
Especial, 
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Subscreveu, pó"is; com o illustre professor 
-Clovis Bevilaqua emendas suppressivas 
desse e de out1·0s artigos, que de algum modo 
alteram a concepção do Projecto primitivo 
sobre essa especie de obrigações. 

·-o capitulo referente ás obriga,;ões resul
tantes de actos illicitos foi proficientemente 
estudado pelo Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. 
Discorda, entretanto, de suas observações 
quanto ao art. 1.813, que S. Ex. achou em 
contradição com o art. 1.821. Vejam-se os 
seus dispositivos. 
- <1Art.. 1.821. Tambem não constitue acto 

Ulicito a deterioração ou destrµ ição da consa 
alheia, para remover perigo imminente. 

P_aragrapllo unico. Este 'proc:dimento será 
lêgitJmo, sómente quando as cit'cumstancias 
ff' 'tot·nal'em absolutanl;ente necossario, não 
e'.ié&.d'on'do os limij;e'~ do indispensavcl para 
a remoçfüYdo perigo. 

Art. 1 :·813; 'Si o dono da cousa, no caso 
do art. ,182, não for culpado do perigo, tem 
direito de ser indemnizado <lo prejuízo que 
tiver soffrido.» 

Não ha ahi direito contra direito, como 
pensa S. Ex. 
_ O equivoco provem de querer reger dous 

casos diversos por um mesmo principio, sub
mottel-os a um só preceito, conforme se 
concluo do exemplo lembrauo por s. Ex. 

Si alguem, aggredido pelo animal de 
outrem, cm legitima def0sa, mata-o, não 
tem que indemnizar o dono ..• · 

o SR. AMARO CAVAL0ANTI--,--Porquo exerci 
o meu direito . 

O .SR, SÁ PEIXOTO- .•. porqufJ o dono, 
nesSI} caso, é r osponsavcl polo perigo, na 
forma do art. 1 ;821, ainda que nem sempre 
esteja 'Obrigádo a resarcir os prejuízos cau
sados pelo animal. 

A hypotheso do art. 1.813 é outra. Ima
gine-se que esse alguem, para se .defender da 
aggrcssão do animal, lança mio de um 
objecto, de uma arma, digamos, pertencente 
a terceiro e a inutiliza. Segundo o art. 1.821, 
elle não tem que p,,gar o preço do animal, 
porque o dono foi culpado, mas tem que in
demnizar ao terceiro, cuja arma inutilizou, 
porque este terceiro não é responsavel polo 
damno causado. E' o caso do art. 1.813. 
. o SR. AM:A-RO CAVAL0ANTI-Eutão esta

mos do accordo. 

O SR.SÁ PErxoTo-Osarts.1.821 o 1.813 se 
harmonizam e se completam. 1\. e·menda ao 
art. 1.819 é redundante, quanto á pl'imeil'a 
parte,e ;ncompleta, quanto á segunda. Desde 
que se diz «a rcsponsabilidau.e civil é indepen
dente da criminal» é dispensavel ajuntar: «a 
satisfacção do damno causàdo póde ser pedida 
sem depe!1dencia da condomnação do rospon-

savel em juizo criminal». Não ha, pot•êm, 
razão para restringir a influencia da 
acção criminal na civil ao C'\S0 de sen
tença absolutoria, pelo que propõe, t·es-tabe
lecendo o art. 68 da. lei de 3 do dezembro do 
1841, que se accrescentrm estas palavras ao 
art, 1.819, em subBtituiçlío á emenda addi
tiva do Sr. Am!l,ro Cavalcanti:-«mas não se 
podorü, questionar mais sobre a existencia de 
facto, e sobre quem seja o seu autor, 
quando rnitas questões se a,cha.rem deciu.idas 
no crime». 

A theor.ia da respons[l,bilidade da fazenda 
publica pelos actos de seus representantes ou 
funccionarios foi brilhantemente exposta por 
S. Ex., que concluiu cnvfanao (, mesa um 
artigo additivo, a saber: 

-« A fazenda publica 1"\0sponde pelos actos 
de sr,us representantes ou funccionarios, se
gundo o disposto no art. 15, dos seguintes 
casos: 

1 °, quando se der a lesão de um .direito 
privado effectivamente adquirido nos ter
mos do art. 3° deste codigo ; 

2°, quando a administração faltará fé dos 
contractos ou os rompE\r em todo ou em 
parte; 

3°, quando, em consequencia de medidas 
puramente administrativas ou de estabele
cimento e execução de obras e serviços pu
blicos em geral, inclusive operações mili
tares, resultar damno á propriedade para 
ticular ; 

4°, quando, na guarda de bens e valores ou 
na. gestão e exploração de serviços de natu
reza industrh,l, a administração publica 
asfümir os riscos e perigos que lhe são 
peculiares.» -

O projecto primitivo lrnvfa disposto : 
<<Art. 42. As pessoas jurídicas de direito ·

publico 1•0sponderão pelos cfamnos ca,usb,dos 
por.seus representantes : 

1°, quando estes obrarem no exercício da, 
porção de poder publico que lhes é contia,da, 
si a lei não tiver determinado, para o caso, 
a simples responsabilidade pessoal do func
cionario; 

2°, quando, em nome dellas, . praticarem 
actos de direito p:;_•ivado, dentro dos limites 
de suas attribuições.» 
- O Projecto revisto pela Com.missão do-Go
verno restringiu o3 casos de respons,1bili
dade por este modo : 

«Art. 42. As pessou,s jul'idicas de direito 
publico 1•espondeTão pelos dmunos causados 
por seus representantes : 

1°, quando estes agirem no exercicio de 
suas funcções, excepto si pratica1•em u,busos 
ou omissões, pelos quaes serio os . uuicos 
responsaveis ; _ 
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2°, quando, em nome clellas, p1•aticarem 
actos de direito privado, dentro dos limites 
de suas atiribuiçõ.es.» 

Mais sevo-;,,1, foi ainda esta Commissio,que 
,tssentou a seguinte tlontrina, art. 15 tla 
l'.etlacção parcial : 

«As pessoas jmidicag de direito publico só 
responderão pelos damnos cau,m,dos por seus 
representantes, quando estes, em nome 
clellas, pratica1·Jm actos de direito p1·iv,1,do 
cléntro dos Itmites tl.as suas attribuições.» 

O o-:ado1· discorJ.a ela opin'ão da Commis
são, mas deixa do cliscutil-a por sel' matei•ja 
vencida. 

A' vista do lH'incipio adoptltdo pela Com
mis.1ão deve se:..· supprimida a p1·imeira parto 
do art. 1.826 e rejeitado o numero tres do 
aLlditivo tl.o Sr. 'Ama;:•o Cavalcanti, a menos 
que a Cómmissão reoonsitlere o seu voto, o 
que julga mais · acertado. . 

Os ns. 1, 2 e 4 do mesmo aclditivo s'io 
desnecessariós. Teriam cabimento em um 
commental'io aom•t. 15 eh. Parte Geral, em 
cujo preceito se · acham coµ1prehellllidos; 
não, porém, em um Codigo, que deve firmar 
as ·thesos e evita1' ser casuístico. (ilfttito bem., 
niuito bem.) 

O Sr. Presidente-Está encerrada 
a discussão desta parte do Projecto e ao rela
tor é-concedido o prazo que for preciso para 
dar parecer sobre as emendas apresentadas. 
Sogue-se a ultima parte da ordem do dia: 

: Discussão do pa.re·cer '·do Sr. S;,í, Fraire 
SC:lbre·os arts. 1.829 a 1.897 da P,wte Especial 
do Projecto. 

O Sr. Andrade Figueira (·) -
Antes de entrar propriamente na discussfo 
da materia dos·arts. l.829·a 1.897, vae ter a 
honra de fa_zcr -ponderações ao que o illus
trado Sr. Dr. Salvador Moniz disse, respon
dendo ao arador, em uma das ultimas ses
sões, de que só hontem teve conhecimento, 
porque só hontem recebeu o jornal em que 
vum o discurso de S. Ex. 

Por occasião da discussão sobre a pena de 
prisão imposta ao depositario infiel, o ora
dor disso incidentemente quo esta pena, 
como.algumas.outras, cm casos raros, acha
va-se a.inda consagrada pela nossa lo
gi::ilação. 

S. Ex. teve a bondade de responder em 
aparte que esta pena Psta.va reyogada. 

mado, vendo que o honr~1lo e illustrado dos
embargador não o mandaria prender. No 
dia seguinte S. Ex. teve a bondade de dar 
as ra.zõe.s por que entendia que e.sta pena, 
como outras mais, que o ora.tor suppunha 
comminada.s por nossas leis, se achavam re
vogadas. 

S. Ex. só tratou da prisão do depositario 
infiel em um unico caso. Mas a nossa lei não 
estabelece a prisão sómente no caso figurado 
por S. Ex. e sim tambem nos casos do depo
sitario judicial involunta.rio, do arrema
tante, em pr.1ça, que não paga. no prazo 
marcado, l'.o devc.tor que occulta os bens á 
penhora e os arranca ao official que a es~a 
vao proceder ; applica-se ainda ao caso 
do tutor e do ' curador que, julga,lo al
cançai1.o em contas, não paga o saldo; appli
ca-se tambem ao testamenteiro em caso 
icl.entico a este. 

Além destes, ha outros casos que lho es
capam no momento. -

Essas prisões que a actu11l lci do processo 
autoriza. não são propriamente civis nem 
criminacs, nem são penas disciplina1•es; são 
meios coercitivos, compulsorios, de que a 
lei lança mão para obrigar o devedor a 
cumprir o seu dever, quando elle, por dolo, 
fraude, etc., a isso se noga. · 

Eis o ca.1•acte1' que toem c~sas J!.l'isões, 
Elias não são impostas cm virtude de regi

mento de autoridade de especie alguma, 
cJmo acontece com outras penas dis
ciplinares quo o juiz impõe contra os 
abusos dos empregados do juízo, cJmo o es
crivão, e antiga.mente hm1Jem impunha nos 
cams de nbuso de advogados, solicita.dorm, 
e outros; não teem este cv,racter; são meios 
cJercitivos que, no Brazil, como em todo o 
mundo, se empregam como ultimo recurso 
para vencer a resistencia de devedo1•es, em 
certas hypotheses, cm que se negam a cum
prir os seas deveres por dolo, fraude, má 
vontade ou extrema relaxação, que o direito 
equip.tra a.o dolo, . 

}, ssignala este caracter da prisão, que as 
nossas leis ainda conservam, porque ó sa
bido que a prisão civil, como ,a detenção 
lJOssoa.l, já no ~eculo XVIII foi · abolida 
em Portugal por alvar1t de 20 do junho de 
1774 e assento de 9 de agosto do mesmo 
anno. 

Surprehcndou-so e assustou-se com a pro
posição.· Surprehendeu-se, porque partia ella 
de um juiz, e assustou-se, po1·quc, :sendo 
advogallo e podendo lc-var perante S. Ex. 
algum Ll.epositario infiel, ficou ~ogo dosar-

_Resta considerar as razões por que S. Ex. 
entendm que estas penas, assim limitadas 
aos casos que a lei estabelecia, foram 
revogadas pela legislação posterior. 

Em prim'.liro logar, nota que o illustrado 
juiz coufande prisão civil com detenção pes
soal, porque, dando as razões por qúe en
tendo que a prisão civil foi abolida entre 
nós o katando do uma lei que em França (•) Este discurso não .foi revisto pelo orador. 
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a aboliu, lei que S. Ex. trata de muito ln· 
mana, diz: 

« O sentido daquolle dispositivo é cla
rissimo e é que só continuo a s.1büstir a 
pena do pdsão, quando ~i3j'.1 do caracter 
disciplin..1,r, e isto mesmo quando não 
tiver sido especialmente revogada.. 

A não serem as panas do prisão, de
nominada9 disciplinares, não existem 
outms que ·não scj un as mencionadas 
no Codigo Penal. 

Tanto mais as3im deve sor entendido, 
quanto esse principio, é explicitamente 
consagrado no art. 410 citado do men
cionado Cotligo Penal, derogatorio da 
pena de prisão em matcria civil e com
morcial; é o que vae triumphando em 
tollas as legislações moLlcrnas, que ten
dem ao predomínio do preceito humano 
o christão, consagralla na lei franceza 
do 22 de julho de 1867, art. 1°; 

«La contrainto par c:)l'ps est suppri
mée en matiêre commerciale, civilo, ct 
controlos étrangerd. >> 

O Codigo Penal francez, art. 484, tambem 
dispõe: 

(< Dans toutos Je3 matiàres qui n'ont 
pas êté regléo:J par lo présent côlo, ot 
qui so.11t reglécs par dos lois ot reg'.c

. ments · particuliors, los cours, ot Ies tri
bunaux continueront deles ob;orvor.» 

«E~tc preceito é semelhante ao do 
art. 4l0 do nosso Codigo Penal, com a 
diil'e.ronça do ser este mais restl'icti rn, 
só exceptuando as penas pccuniarias e 
disciplina.ro;;, ao passo quo o do art. 484 
do Codigo Penal franccz é mais gorai. 

«No emtanto, todo.J os commonla
doros, o bom assim a jurisprndoncia, 
franccza, como affi ema. DALLOZ, Repcr
toire ve1·{J los n. 550, fão do acc,lrdo cm 
firmar a seguinte regra, deduz'da. do 
dispositivo mencionado, a sabor: · 
· «O Codigo Penal Franccz, art, 484, 
abr0gou iudistinctamontc todas as dis
posições relativas ,Ls ma.terias que são 
objecto do nosso Codigo. 

Do mesmo modo, tcntlo o nosso Cod igo 
Penal disposto, especialmente o art. 331, 
que é crime de furto, sujoito ás mo3mas 
penas, o gua.1•d;.vlas a.; diJ'.incções dJ 
a1·tigo precadentc; 2°, apropl'iar-s) do 
cousa a:lheia, quo lhe houvor sitlo c0n
fiada, ou consignada pJr qualquer ti
tulo, com obrigação do. a restituir, ou 
fazer della. uso determinado, é bem do 
vor que revogou os dispositivos existen
tes que proscreviam a prisii,o do depo
sita.rio infiel, o sendo assim não lia con
veniencia a1guma do ordem publica, 

que autorizo a reséaul'ação desta pro 
videncia.. 

A cJoxistencia inadmissível do duas 
disposições, uma. civil, o outra. criminal, 
importa a cooxistencia. do duas penas; 
dando logar a julgam:intos contlradicto
rios, cm jt1izo dilferoutc. 

t,ssim podor{t acontecer quo seja. absol
vido do p.:idido um deposit'.l.l'io infiol no 

· juizo civil, aliás t r,ndo sido proooisado e 
condemnado no juizo criminal nas penas 
do a.rL 331, n. 2 do Codig0 Penal. 

São inconciliaveis M duas d:spJsições 
citadas em su:ts a.pplica.çõcs, porque a. 
prisão elo dopósit'.1.rio infil'l não é uma 
pena disciplinar, oxceptuada no Codigo 
Penal, art. 4l0, mas uma das modali
da.tles dJ crime do furto, o como tal 
deve dar loga1• a um processo crimin'.\l 
o consequente condomnação do culpado, 
visto que a, a.p1·0priaç:10 indobita d::i 
deposito é figura de dolicto prevista no 
a1• t . 331, n. 2 .. » 

Ora, para mostrar que a p:·isfo civil, nr-s 
casos em qno vem do a.iludir, não tom nad.i 
do comlllum com a dotençlo pessoal, bastava. 
quo S. Ex. reflootisso que a nJss.t legislação 
consagra a detenção pe,soal polJ rcgul:l.
mo1üo de 25 do novembro de 18E0, por actos 
alli consigmtdos, e desde os tempos antigos 
havia a pl'isão civil por causas di~Unctas . 
Carla uma tem os sr.us requiátos. 

A detenção p3ssoal é um pi·oceaso prelimi
nar l)ara prevenir factos futuros, está. nrJ 
mesmo carJ.cter do cmba,.·go ou do ares~o, 
a.o passo que a pri,;ão civil, que a. lei de_creta. 
tem logar depois de decorrido o procNso 
contra. o dopositario, não .h1,vendo outro . 
meio de ar1·aocar dollc o ohjocto ; contl'a. 
o tutor, contra o curado,.·, o to.,tamenteiro, o 
arrrmatante que cm jui-zo, deve1ído offc
roccr ,i. vista o preço, nã.o o faz no prazo o 
obriga as parte.3 a despczas, z,1mb'.1 dJS 
juizcs, annulla a praça, etc. São caso,; dis-
tinotos. A pridão neste caso é, póLle dizer-se, 
um meio trLtgicJ de quo a lei se sorve para 
resolver as situaçõ .is desesperadas. No casó 
da detenção, é a comedia que va.o começar, e 
o legisla.dor entende que-, p '.\ra acautelar Od 
intorc:;ses do., compar.;as devo começar por 
mantlar prender um dellos. 

Já vê S. Ex. que esta lei humanitaria. da 
França, que invocou, nlo é do natureza a 
cJmmovo1•, porque isto que a. l?ra.uça fez por 
essa lei cl.Jris.ã, humana, o retrogrado legi,;
lador portuguoz já havia. feito um seculo 
antes pelo alvará de :20 do julho de 177!. 

Tem dito já que a nos 0a legislação nada 
bm a. invejar das lcgi'3lações ostrangeirás. 

Vem a pcllo lcmb1•ar o c.t'lJ: e;ta legisla
ção que se aponta como um J:'acho do philo
,mphia christã. é r,ara nós uma antigualha. 
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Isto o.;M, reconhecido ha muitos seculos, 
nunca tivemos prisão civil por divida. 

A propria. detenção pessoal, quo o rogula
mento n. 737, de 1850 consagra, não tem 
por fim obrigar o devedor a pagar ; tem por 
fim evitar os actos de fraude que pr,1ject,1 
contra seu credor. 

E' meclida extraordina.rh, om rolaçã.ú a 
uma. classo de pessoas o dictadil. om uma lei 
especial, como é a lei do commorcio. 

S. Ex. ac~rescentou que além dis.m todos o.~ 
outros povos mtão seguindo e;sa. lei fl'ancoza. 

Não temos-continúa o orador- que in
vejar-lhes a s01•te, porque muito antes já. 
tínhamos abolido e, po1•tanto, 03 outros povo:,; 
estão até. a.trazados e só agor,\ deram o passo 
quo j,l demos ha muito mais do um secnlo. 

O que não pódo a.cceit:ir o orador é que a 
prisão civil, nos termos rcstrictos em que a 
actual lei a comagra, tenha. sido revogada 
por lei patria. 

S. Ex. affirmou q ne o Codigo Penal da 
Republica tinha abolido a prisão civil no 
caso de.que se teata. 

Não sabe si estende essa revogação para 
os outros cas0s provistos nas leis. (Pausa.) 
A razão é a mesma .. 

Acredita., porém, que, ou se limite a esse 
unico caso ou amplro a ogses outro3 casos, a. 
argumentação de S. Ex. é falha. 

Ella funda-se n'o art. 410 d.o Codigo Penal 
que ostabcloce o seguinte : 

« As disposições das leis o regulamen
tos de Fazenda o Cam:.i.ra, de adminis
tração e policia geral, o r agimento dos 
auditorias, que decretam penas pecunia
rias o disciplinares, continuarão a ser 
observadas na parte cm que não tivcrmn 
sido especialment'.l ravogadas para este 
caso.» 

},;;ta, disposição é do um coligo especial, 
que trata dos c1•imes e das penas; não pôde 
ter, portanto, a protonção. sem expressa 
declaração do legislador, do roferfr-se a. leis 
de caracter especial do processo civil e com
mercial, que não é objecto de penas. 

Em segundo logar, a pena de prisão, ·nos_ 
casos restrictos cm que a nossa lei a con
sagra, não faz parto do leis, nem regula
mento de fazenda, nem de administração e 
policia geral. Não é pena pecuniaria, não é 
disciplinar ; são meios coercit!vos do que o 
Iegislado1• lança mão, nas circumstancias já. 
indicadas; não póle ser, portanto, objecto da 
referencia. do art: 410, o qual evidentemente 
trata. das penas pocuniarias e "disciplinares, 
impostas por essas leis e regulamentos de 
fazenda o commercio, c'.e administração e 
policia. geral e 1•cgimento dos auditorias e 
não de leis do processo civil ou commercia.l, 
de que elle não trata. · 

A · 1•ovogação das leis carece de ser ex
pros-n; este é o principio get•al adoptado. 
A revogação implicita ró muito difficilmente, 
em füce do nosso direito actual, pôde ser 
admittida. 

E' um preceito expresso da Ordenação 
liv. 1°, tit. 9, ciue o rei mesmo, que fazia. a 
lei, declarou: 

« Ainda qua.ndo ollc a revogasgo, em 
termo3 geraes, sem a oxp1·ess,1. menção da. 
lei l'evogada, a lei se entenderia sublii!
t·1nto. » 

E' um p.-incipio do nosso direito publico. 
ílastlva osso pdncipio para pôt• a salvo 

toda.s qua.n:;as fois de procosso civil ou com
mercial consagrassem a pena de prisão civil 
ou commorcial . 

o SR. SALVADOR MONIZ-Já. no regimen 
do Codigo Criminal, se discutia. si a dispo· 
siç.'í.o do Codigo C~iminal tinha ou não revo
gado a di~posição da Ol'denação que deter
minava a pena do pPisão, como uma, provi
dencia. admini~hitiva. 

O SR. ANDRADI~ FrnuEmA-Ahi V.Ex. está. 
complotamooto aniquillado. 

o SR. SALYADO:R MONIZ - l~stou apadd
nhado com a opinião do Macedo -Soares. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA -Va.o a.pruSen
ta1• os textos do Codigo e olles valem mais 
do que quantas opiniões ha : e, si quizo1•, po-
11.orá apresentar a. opinião do finado Teixeira. 
do Froi.hs ; mas a demonstração é fücil. 

o SR. SALVADOR MONIZ-A autoridade de 
V. Ex. me merece muito; mas ê mataria já 
cJntrovcrtida naquellc tempo. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA.- Va.e tirar a:·
gumento do Codigo Penal actual. 

O Codigo Criminal do Imporio, art. 258, 
salvo engano, diz que commotterá. furto e 
incorrerá nas penas do artigo antecedente 
aquelle que, tendo para algum fim recebido 
a cousa alheia por vontado do seu dono, se 
arrogar depois o dominio ou uso que lhe 
não tora. transforido. 

O arL 263 do mesi;no Codigo; oquipara.va 
a.o ostellionato o fa.cto do individuo desviar 
ou dissipar cm prejuízo do propriotario, 
possuidor ou detentor, cousa do qualquer 
valor que se tivesse confiado por qualquer 
motivo com obrigação de a restituir ou a.pre
sentar. 

Em face do Codigo Criminal do Imperio, 
odepositario que recebia um objecto para 
guardar estava sujeito a duas penas muito 
dilferentes. 

Si olle se apropriava do objecto dado á sua 
guarda, dizia-se que elle commeti.ia o crime 
de furto. Si elie dissipava, alienava como 
seu o objecto que lhe tinha sido confiado 
pa.ra·restituir, olle commettia. ostellionato. 
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O art. 310, salvo erro, dizia: «. Este codigo Oi-a, a pena de prisão não é imposta p.01' 
não comprehende as penas disciplinaros im- nenhuma destas leis. 
postas pelos regulamentos de administração Em segundo lagar o Codigo Penal não 
orJ.inaria de fazonda, exercito, marinha o' disse que as penas pecuniarias e disciplinares 
leis de procoBsoi.>, :ficariam revogadas, como, interpretou o 

Logo, a prisão contra os já indica(los - i~lustr?1do juiz; !1º contr~río:. (l_!sse que cop
tutores curadores testamenteiros arrema- tmuariam em vigor as d:spos1çoes que na0-
tantes, 'devedores dolosos, que occu.ita vam os tivessem_ sido e~peci~lip.ente revogadas. . 
bens á penhora e depositarias judiciarias ou Ora, nn,o ha d1sp~~çao alguma do Cod1_go 
necessarioe., que não re;tituíam o objecto - aca·~iando com a_prrnao contra estes funcc10-
não estava revogada pelo codigo criminal do nar10s. Logo, nao cessou esta pena. 
Imporia, porque este Codigo Criminal não O SR, SALVA.DOR MoNiz-Coo-ita,ndo do 
comprehende as penas disciplinn,res impostas delicto, revogou as penas disciplinares. 
pelas leis tlo processo o regimentos das au- 0 s A F N e ., · d · 
ctoridades. ~- NDRADE 'IGYEIRA. - o ou1go o 

_ _ . Imper10, que V. Ex. citou ha pouco, tn.mbem 
.A demonstraçao naQ póde deixa,r do s01• vinha definido este delicto de apropría~·ão 

cab~l. {Ap!lrtes.) . indobita e nunca se entendeu que tinha 
Diz que salJe de cór este codigo e_que o siuo revogada a prisão destes funccionarios. 

argumento q~e apre.~enta resulta da lei. No Codigo Penal de 1830, V. Ex. encontra 
Vae produzir outro. _ esta disposição : «Apropriar-se de cousas 
O rogulamento. do 2 .d~ outubro de _18;J5, que lhe fossem enti-egues, com obrigação de 

que é_ u_m dos .Il1:a1s pe~'le~tos a re~pe1to de reatituil-as, penas - tao~ e taes. » 
correiçoes do Jmz de dn'e!t_9, tratando exac- Lá está en toutes Zettres. Entrntanto, a pri
~a~e1:1to do caso de prts?,O ~e todo.1 est~s são civil coexistia com este dt:-iposiçü,o do Co
md~v.1duos, tutores, d_ep~s1_tar1os, etc., diz digo Penal. {Pausa). 
pos_!:t1vamente_ q?e os md1v1duo8 tae_s e taes Mas, 0 artigo ci.tado pelo honrado desem
se1~ao presos c1v1lmonb aié que rest1tw1m o bargadol' accrescenta estas palavras precio
obJ~cto, além de se lhes form?"r culpa pelos sas : «As penas pecuniarias e disciplinares sô 
dehctos que tenham commott1do. cessarü,0 quando tenham sido expressamente 

Não se trata de 11risão preventiva; ê um re-vogadas. 
meio coercitivo, é um meio de obrigar o Qual o artigo especialmente do Codigo que 
individuo a entregar o objecto. revogou a3 prisões decretadas pelas leis ci

0 . SR. SALVADOR MONIZ d(~ um apa1't0. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não é uma 

prisão preventiva; era rosultafo de lei de 
processo. 

Não estão tambem sujeitos á prisão aquel
Jes que occui-tam bens á penhora, aquel
les que o1ferecem em praça de bens moveis 
ou immoveis, preço maior do que o of
ferecido pelos outros e, quando ip.timados 
para entrar com o dinheiro, não o fazem? 

Não se presume o dolo em todos estes 
actos ? (Apartes.) . 

A nossa lei, continúa o orador,era tão libo· 
ral que dizia que qualqu::-r que fosso o valor 
da causa, desde que se tratasso de prisão, 
não haveria alçada. Assim, . havia sem
pre recursos e o individuo tinha prazo 
para se defender, p:1ra allegar os motivos 
dos seus actos. 

Vamos ver agora si no regímen do Co
digo r1ctual, póde haver questão. 

Absolutamente, diz o 01'ador. 
Em primeil'o logar já ponderou que o ar

tigo 4!0 do actual Codígo refere-se a penas 
pecuniarias e disciplinares impostas por 
leis e regulamentos ele Fazenda e com
mercio, de admíni~traç,ão e policia geral e 
regimento dos auditorias, 

., 

vis, no caso de que se trata 1 (Pausa). 
Não vê. 
Senhores, o delicto definido pelo Codigo 

criminal do Imperio e reproduzido em parte 
pelo codigo actual da Republica, embora so 
ro:fl.ra ao depositario in:fl.el, tc.>m a sua definiçc'i.o 
especial no dfreito civil, em que sô se trata 
de prender aquolle que deixou de ·restituir o 
objecto de que era depositaria; depois corre 
o processo competente. 

O orador, depois de mostrar a di1ferençn, 
existonto entre o caso de acção penal e da 
prisão no civel, dizendo que no crime trata
se do um facto preciso, da apropriação do 
objecto depositado e que, no civel, não se 
indaga dos motivos, sinão do facto de nfüi 
ter sido entregue o deposito, declara ter de
monstrado que o actual Codigo da Ropublica 
não aboliu a pri~ão no cível, no art1go inv-0-
cado pelo illustrado juiz. 

S. Ex. accrescentou ainda quo, si este 
art. 410 do Codigo não tem o alcance que 
indicou, é inutil. . 

Dirá que não, dirá que o art. 410 do Codigo 
Penal era tão necessario corno foi neccs
sario o art. 310 do C0digo Criminal do Im
perio ; porque, sem elle, ·se poderia enten
der que todas as penas pecuniarias e disci
plinares, impostas por estes regulamentos 
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de faznnda e de commercio, de policia geral I O SR, ANDRADE FIGUEIRA-E S. Ex. se 
e regimento dos auditorios, tinham sido de- apieda de um homem destes ! Quando digo 
,rogadas. que essa sensibilidi1tle enfermiça da nossa 

O legislador pretendeu então resalvar geração para com velhacos faz muito mal 
estas penas pecuniarias e disciplinares, im- aos homens de bem, aumiram-se. 
postas em virtude destes regulamentos ou Pois um homem que, podendo libertar-se 
regimento. da prisão pela simples entrega. do objecto 

Mas o artigo neste final suscita ainda outra que recebeu em guarda, por occasfüo ele ca
idéa que vem em apoio do orador contra a lamidade publica, não o entrega, este homem 
pretenção de S. Ex. o que merece sinão cadeia 1 Deve até dar 

Ha disposições destes regimentos de auto- graças a Deus por não lhe darem a forca, 
rida.de que ficaram prejudicadas pelo Codigo quando assim proceda com um deposit.o ne-. 
Penal, assim como ha outras do antigo regi- cessa.rio, com um deposito a.tê. .miseravel, 
mon que ficara.m prejudicadas pela codifica- como em caso do naufragio o outros. 
ção penal do Imperio. _ . 

Quaes são ellas 1 São aquellas violações de O SR, SALVADOR MoNiz:-Mas nao mno-
regimentos de auditorios ou de regulamen- cento; absolutamente. 
tos de fazenda e de administração que o o SR. ANDRADE FIGUEIRA vil.e invocar 
Codigo tinha contemplado como delictos es- um argument.o que prova contra a separação 
peciaos. O Codigo act.ual abunda nfat.o. das acções. Pelo Crn!igo Criminal as acções 

A respeito de advpgados, a antig!l. legis- eram conjunctas, mas veio a lei de 3 de de
lação contemplava certos delictos que os zembro e separou-as completamente, mesmo 
mesmos commettem, como delictos de regi• porque teve por fim tirafo conhecimento da 
mento, acção civil do jury. (lla diversos apartes que 

O Codigo Penal da Republica entendeu interrompem O orador.) 
quo devia consignar ,no que fez bem,na parte Não ha duvida, ha. casos em que a causa 
penal.dous ou tres artigos relativos a este 
delict.o, como, por exemplo, receber autos julgada no cível constitua caso julgado pa.ra. 
e não restituir, e outros. Está claro que as o criminal. (Continuam ·os!apa,·tes.) . , 
penas disciplinares que o regimento antigo Em todo caso os juízos contrad1ctorios não 
nesta parte impunha caducaram porque podem constituir motivo para dar como re-' 
estes factos foram agora classificados como vogada a pena de prisão. 
delictos especiaes; e, portanto, deixaram de O Codigo Penal estabeleceu a regra; mas ... 
figurar nos 1•egulamentos. Isto,porém,nunca o SR. SA. FREIRE_ o Codigo Penal não 
teve amplitude de revogar leis de que o exclue, póde ser absolvido no crime e con
legislador nunca cogitou. Elle referiu-se demnado no civil. 
ás leis de fazenda e não ás de processo. 

Quanto ao argumento de S. Ex., relativo O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O Codigo 
ao codigo penal francez, já respondeu que Penal estabelece a theso de que a resp:msa
nada temos a invejar da França neste parti- bilidado civil é distincta da responsabilidade 
cular, porquo já tínhamos adoptado a me- criminal; mas não revogou a legislação an
dida ha um seculo. S. Ex. accrescontou que terior que regula este assumpto. 
esta dualidade da pena civil e de processo A lei da . 3 dezembro, que affirmava a 
criminal daria logar a juízos contradicto- mesma these do Codigo Penal, accrescentou 
rios; mas isto é commum. Desdo que se se- regras para a applicação dessa these, isto é, 
parou a acção civil da m•iminal, ha aBta si o facto existia e quem foi o delinquente e 
possibilidade de conflictos, mas a lei tem quando estas questões tiverem sido decididas 
acautelado, estabelecendo leis ospeciaes para no crime não se poderá mais disputar no 
esses casos. Assim, si o réo for absolvido do cível sobre este ponto. 
crime de se t@r apropriado de cousa que lhe O principio de direito civil affirma o con
foi dada ém guarda, claro está que não so trario, quo ha casos cujo conhecime11to .per0 

pôde mais prender por se ter apropriado de tence á jurisdicção civil e que constituem 
cousa alheia. cousa julgl\da a respeito do crime, como é 

O SR. SALVADOR MoN1z-Mas si for preso o que diz respeito á ida.de. ao estado civil. 
como depositario infiel e depois absolvido i O Codigo da Republica firmou o principio 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA_ Esteve bem geral de que a responsabilidade civil era. 
separada da criminal, mas não entrou em 

pre~o, porque a questão civil nada tem com pormenores. 
isso; mas si for preso por não entregar o ob- Outro a.rgumento de s. Ex. foi que são 
jecto e depois houver o processo crime, neste inconciliaveis 118 cluasdisposiçõos ahi citadas, 
caso, a prisão civil.·• que u. prisão do l).cpositario infiel é uma das 

U111 SR. DEPUTl\DO,dá. um ~parte. modalidades do crime de furto. . . . 



i84 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Ahi está a confusão ; póde ser ou não ser. 
Si o individuo deixa de 1•estituir, por qual
quer motivo, o dil'eito civil attende ao 
facto ; no crime a lei penal só pune quando 
elle se apropria e declara que o objecto 
é seu, que não recebeu em deposito. 

E' assumpto julgado pela nossa legislação 
anterior, pelo regulamento de 2 de outubro 
de 1851 ; pela opinião muito autoriza.da. de 
Teixeira. de Freitas, na sua obra sobre classi
ficação das leis, em que elle diz positiva
mente que essas penas civis não excluem o 
processo criminal em que o réo possa in
correr. 

Parece que já tem respondido a.o que disse 
o illustre magistrado em sustentação de sua 
these. 

Uma vez que está em maré de respostas, 
ha de permittir o S1•. Presidente, que, 
sem sahir do assumpto, responda a um outro 
110nrado p1•eopinante que se occupou com 
uma opinião pelo orador emittida. Refere-se 
ao Sr. Dr. Solidonio Leite. 

Referindo-se ao que o orado1• teve a liber
f!ade de d1zer sobre o art. l .586 do Projecto, 
S. Ex. respondeu que as sociedades commer
ciaes de que trata o artigo não perdem o 
seu caracter i:e sociedade civil, não podem 
ser regidas pelas leis commerciao3 e que era 
este o direito constituído. 

São tres theses muito distinctas. Vamos ao 
nosso direito coostituido. 

Tinha o orador dito que o nosso direito 
constituído, desde a lei de 4 de novembro de 
1882 até os ultimas decretos do Governo 
Provisorio, de janeiro de 1890 e seus respe
ctivos regulamentos e atê a lei de setembro 
de 1893, sobre sociedades de fins ideaes, reli
giosos, artísticos e moraes, o nos30 direito 
consolida.do em sua ultima phase era, nesse 
sentido, que as sociedades anonymas, qual
quer que fosso o seu objecto, desde 11ue re
vestem a fórma anonyma, 1•egem-se pelas 
leis das sociedades anonymas. 

Esta foi a these do orador. 
Esta these está comprovada por textos ex

pressos. O art. 1° da lei de 4: de novembroj 
o dec1•eto de janeiro do 1890 e seus regula
mentos e a lei do 1893 dizom a mesma 
cousa. 

Ist'.l quanto ao direito. O orn.dor accrescen
tou que, em vista desse dil'eito, que não sabia 
si se queria conservar ou alteral',extranhava 
a ·disposição do art. l .586, que diz: «Quando 
as sociedades civis revestirem as fórmas es
tabelecidas nas leis commerciaes, submetter
se-hão aos praceito1 dessas mesmas lois, si 
não forem contl'arias ao p1•eseote Codigo, 
mas deverão ser inscripta'3 no regist:·o civil 
e responder no fôro civil.» 

E:1ttão affirma o orador que o artigo deci
dia expressamente sobre a inscripção no re-

gistro civil e não mais no registro commer
cial, como a~ antigas leis diziam, e firJ)lava 
a competencia do fõro civil parn. as questõe3 
relativas a essas sociedades e não mais o 
fôro comme1•cial, como ttnham estabelecido 
as leis anteriores e.que isto era claro no ar
tigo porque era expresi!o. Quanto á p1•imeira 
parte, achava. obscuridade nelle, porque, ao 
mesmo tempo que dizia «obedecerão os prin~ 
cipios dessas mesmas leis commerciaes, que 
tratam, das sociedades anonymas » accres
centa va « que mio fo1·em cont?-a1'ios ás do 
presente codigo. » · 

Então teve o 01•a:lor a libe1•dade de pon
derar que isso era inconciliavol, porc1ue as 
leis que regulam as sociedades anonymas, 
as que temos e as quo possamos fó1•mar, 
não se pôdem subordinar ao quadro es
treito destas sociedado.3 de que ora se 
trata, porque o Codigo, nesta parte, está 
cogitando das socieda,fos que não teem · 
nem ao menos personalidade jm•idica, que 
são aquellas que são formadas sem re· 
gistro. 

Ora, estas sociedades teem 1•egra.s tão 
restrictas que não lhes póiem ser applicadas 
as leis commerciaes, sob pena de se aniquilar 
as sociedades anonymas. 

o SR. SOLIDONIO LEITE - Mas, ou nio 
fiz referencia ao nosso direiío constituído ; 
argumentei em face do artigo. V. Ex., 
neste ponto, talvez queira so referir ao 
Sr. D1•. Didimo da Veiga. 

Não interrompi ha mais tempo o discurso 
de V. Ex. com esta declaração por não 
querer cortar o fio das suas luminosas pon- · 
derações. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Muito obri
gado. Então V. Ex. tome estas· observa
ções como resposta ás do Sr. Dr. Didimo da 
Veiga. 

A resposlla. "será para quem fez a cen
sura. 

Bem ; já declarou que enm inconciliavcii 
os.Jas disposições. 

Si estas sociedades de naturez:i, civil re
vestirem as fôrmas estabeleciclas nas leis 
cJmmerciaes para sociedades anonymas e 
commanditas por acções, ellM não peidem 
subordinar-se ás disposições do presente 
Codigo, porque o presente Co'.ligo trah de 
sociefades particulares, de natu1·eza civil, ê 
ver,lad.e, como essas outras, mas do fôrma. 
civil ; nunca podem combinar umas disposi
ções com outras em tudo e por tudo. 

As sociedades anonymas teem suas regras 
sJciaes, não pódem t01· razãa social, os 
socios não re.3pondem sinão pelo vaLr das 
suas acções, respondem pelas suas entra.das, 
e não mil.is, pa1•a pagamento de dividas; as 
sociedades anonymas sãg geridas por admi-
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nistrado1•es que só 1•espondom á socieclade 
pela execução di> mandato, quando aqui os 
a:lministradoros respondem a torcoil'os pelos 
negocios quo com elles k,~to.m e até, Il'.t 
parte geral, se diz que olles serão os unicos 
reaponsavois, tratando-se do socie,lades sem 
regí~tro. 

A sociecfade anonyma, po1• is;o mesmo que 
é mais umri assóciação de capital, do que do 
pessoas, não se dissolve, }lorque murr.:i um 
dos socios, porque cahe em füllencià uu in
solvabilidade, ou, ainda menos, porque tem 
uma execução movid 'l. contra elle. 

A proposito e de passagem dir{t quo ha 
ahi um artigo extraordinario, que dispõe : 

«Os c1•edoros da sociedade preferem 
aos de cada um dos socios, pelo que toca 
aos bens sociaes, mas podem estes pe
nhorar o executar a parte social do de
vedor. Neste caso, ficar(t dissolvida a 
sociedade o o executado responderá por 
perdas e damnos pai·a com os outros 
socios.» 

UM SR. DEPUTADO-Foi introduzido pela 
Commissão Revisora. 

O SR. ANDRADE FrnuEmA-Mas, não póde 
ficar aqui. Pois, a execução contra um socio 
é motivo para so dissolver a sociedade 1 ! 

( r1partes.) 
Todos estes easoi! de dis:;olução, insolven

cia, fallencia, morte, inçapacidade de um 
dos socios e outros c'.l.sos ahi especifica.dos, se 
podem applicar a uma sociedade anonyma 1 
De corto que não. 

Póde-so dizer quo cada um dost(ls a,·tigos 
é a negação dos princi pi.o!! das sociollades 
anonymas. 

Como é, pois, que se lrn de dizer que asso
ciedade., civis, revestindo as fó1•ma.s das so
ciedades anonymas, so regerão pela.d leis 
commel'lliaos 1 Todos os preceitos das leis 
commei·ciaes são contrarios ao, deste Codigo. 
(Pausa.) 

Uma vez que não se quiz naturalizar as 
sociedades anonymas no direito cívil, o que 
era possível; uma vez que se pretendeu que 
ollas continuassem a rogar-se por estas leis 
commerciaes, nã I se poderia nunca dizer 
que essas sociedades do fó.·ma commercial 
serão regidas por disposiçõos cspeciaos. 

Vae pôr termo ás considerações sobre esta 
parte ; quiz apenas responder ao honrado 
preopinante, que achou o orador om fülta. 
Não; desta vez, ainda não. (Riso.) 

Poderia esgotar este pouco tempo, respon
dendo ainda a um outro preopinante, que não 
se referiu direetamente ao orador, mas, ex
poz idéas que estam em desaccordo com a.ffir
mativas, que fez com relação á sociedade; 
poderia ta.inbom responder ao que disse o 
illustrado autor do projecto,. nessa mesma 

Vol. VI 

ses-ião de 18, a que não teve o p1•aze1' de 
assistir. Mas, tudo isto é assumpto muito 
impor~ante qua r.:iserva para outra occasião. 

Para não incorrer de todo om falta, vae 
justificar o uso da palavra, dizendo alguma 
cousa sobre o assumpto em discussão. (Riso.) 

O assumpto, de que vae tratar, só pelo 
seu enuncia.do, mostra o quanto elle é arduo 
o difficilimo. Não se trata de um a.ssumpto 
que possa ser discutido em um quarto de hora. 

Um dos defeitos que notou no Pr.:ijecto, 
quanto ao concurso de credo1•es, é exacta
mente o de não ter tratado dos deposita.1·ios 
que entram a'lui, neste caso, mesmo por sua 
infidelidade. 

Somos-diz o 01•a.dor-um paiz de papel 
moeda; temos tido e prova.velmente ainda 
teremos muitos bancos emissores de papel 
moeda. 

Qual a. natureza. da. obrigação, que con
trahem esses bancos de emissã.o para com 
os portabores das notas, para com o publico 
que as recebe? O Codigo não diz e, ont1·e
tanto, ei•a. necoJSario dizer. 

Defende e com intima convicção a dispo
sição do direito actual, que os considera. de
posita.rios dos valores correspondentes a estas 
notas emitticlas, que os sujeita todos ás obri
gações inherontes ao depositario. 

Trata-se, po1·tanto, de um titulo privilo
ghdo ; em um concurso de credo1•es, deve 
figurar em primeira plana. 

Esta disposição, consignada na lei de 25 de 
agosto do 1860, tem sido i:eproduzida om 
todos os 1·0,,<YU!amen tos e ainda nas leis da. 
Republica. 

Acredita que não se trata dessa especiali
dade no P1•ojec to, po1•que o titulo não se 
occupou deste cl'edor 1•eputado de domínio, 
como dizia o Codigo,ou credor reivindicante, 
como diz o actual decrefo sob1•e füllencias. 

Dô-se-lhJ, porém, o nome que se der, elle 
não pódc considerai• a especie de que trata 
como o exe1•cicio do direito de r,üvindicação, 
porque dada uma fallencia qualquer desses 
emissores, seja um b:mco ou até o proprio 
Estado, ossestitulos ·não podem ser reivindi
cadcs, são notas que circulam, cada uma das 
quaes representando valor dado. 

Toem, portanto, forçosamente de entrar 
pela representação do valor, segundo a ro
gra, que não vê consignada, de que os cre
ditos valem pela especie que representam ou 
pelos valores. 

Quanto ás sociedades commerciaes, essas 
tambem não foram contempladas no concursa 
de credores, como mereciam, por varios 
creditos que lhes podiam pertencer. 

Isto, porém, é ma.teria que pertence mais 
ás disposições e&peciaPs do titulo. Apenas 
aventou a id~a para mostrar que ha defi-
ciencia. 
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Vê que, quanto á mulher casada, nada se 
diz e, entretanto, ella tem privilegio pelo 
dote. Sendo o dote sempre estimado, o ma
rido, ·que o recebe, tem a responsabilidade. 
E' caso em que a mulher tem do ser contem
plada como credora privilegiada. Mas, dir
se-ha que esse caso é de hypotheea legal, que 
a hypotheca colloca a mulher na classe dos 
credores hypothecarios, porque já. está con
signado no capitulo anterior que a mulher 
terá essa hypotheca legal; mas, snppõe que 
não basta isto. 

Ainda com a hypotheca legal tlo marido, 
a mulher pôde te1• interesse em allegar di
reito, como credora, em ca&o do fallencia ou 
no concurso de credores. 

Quando se tratou da hypotheca legal da 
mulho1• casada, :ficou consignado, si bem so 
recorda, que, ainda no caso de se fazer a es
timação do fundo dotai, como dos bons per
tencentes aos menores, se estabeleceria.para 
estimar a responsabilidade do marido, o 
rendimento dos immoveis, e não dos mo
veis. Ora, em um caso destes e. em outros 
põdo a responsabilidade legal do marido ser 
muito limitada e não abranger o valor do 
immovel, o fundo dotai. Eis um caso om 
que interessa á mulher :figurar, sem em
bargo da hypotheca, como credora. privi-

- legiada. 
Tambem uma outra disposição, cuja falta 

é vizivel, é a seguinte: Diz o art .1892, § 4°: 
«O credor de materiaes, dinheiro ou 

sen,iços para construcção, reconstrucção 
ou melhoramento de predios rusticos ou 
urbanos, fabricas. otficinas ou quaesquer 
outros .edificios ou constnicç/Jes sobre iins 
ou outros.» 

Não se contemplou o vendedor do objecto 
vendido, pelo preço não pago. 

Si aquelle que concorre com o seu dinhéiro 
para comprar um immovel ou qualquer 
objecto que esteja na massa do devedor in-

solvavel tem preferencia, o que é muito 
justo; com maioria de razão, aquello que 
vendeu o objecto e não recebeu o preço. 

Quanto ao primeiro é preciso até fazer a 
prova do que o dinheiro recebidoteve aquella 
applicação. E o nosso direito antigo era mais 
previdente, não se limitava a afflrmar a 
these, exigia que esse emprestimo fosse 
comprovado por instrumento publico, e não 
sómente que tivesse esse desiino. 
,. E' a disposição da lei de junho de 1874, 
disposição de lei destinada a evitar muitas 
fl'audes que se praticavam. · 

Ora, no caso do vendedor pelo preço não 
pago, nem essas simulações são possiveis. 
A propria escriptura de venda do olJjecto é 
a m.olhor prova, ele um lado, de que o im
movel foi adquirido pelo fallido e do outro 
lado de que o vendedor não recebeu o seu 
preço. 

E' um caso que vem contemplado nas 
nossas leis antigas e que o orador não vê no 
projecto. 

(Interrompido pelo Sr. Presidente. por 
estar esgotada a hora, o o,•ador fica com a 
palavra para continuar na seguinte ?'eu
nião,) 

(Muito bem ; muito bem !) 

o Sr. Presidente-Fica adiada a 
discussão. A, reunião de amanhã, como já 
diss3, começará á l hora da tarde, com a 
seguinte ordem do dia: 

Primeira parte (do 1 ás 3 horas) : 
Continuaç.~o da votação do art. 218 a 411 

o emendas apresentadas, com parecer do. 
Sr. Anizio de Abreu. 

Segunda parfo (do 3 às 6 horas): 
Continuação da discussão do parecer do 

Sr. Sá Freire sobro os arts. 1. 829 a 1. 897 do 
projecto. 

Termina a reunião ás6 horas da tarde; 

--------·-

.1 
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CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO 

DOS 

Arts. 218 a 411 e discussão da Parte Especial, arts. 1829 a 1898 

16ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 21 DE 
DEZEMBRO DE ISOI 

( Presidencia do Sr. J. Seabra ) 

A' 1 hora da tardo começa a reunião, es
tando presontes os Srs. J. J. Seabra, F. 
Tolentino, Sylvio Rom01•0, Sá Peixoto, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Bor
ges, Teixeira do S,L, .Araujo Gúes, José Mon
jardim, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, 
Rivada via Corrêa e Oliveira Figueiredo 
(14). . 

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

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA !'ARTE 

Continuaçã.o da votação dos arts. 218 a 411 
da parte especial e emendas apresentadas, 
com parecer do Sr. Ai:lizio de Abreu. 

O Sr. Pre@ideute-A votação ficou 
ha dias interrompiua no art. 317. Começa-
1•emos hoje pelo art. 318. 

E' approvatlo o art. 318, com emenda do 
relator, mandando dizer n. 6 em vez de n. 7 
e com o additivo do Sr. Sergio Loreto menos 
as palavras :finaes: nem a sua meiaçcío nos 
communs, ficando o additivo assim redigido : 

Art. O supprimento judicial da outorga 
valida o acto da mulher, mas não obl'iga os 
bens do marido. 

E' rejeitada a emenda d0 S1•. Andrade Fi
gueira, supprimindo o n. 7 do art. 317 e 
que não havia sido votada anteriormente. 

E' approvado o art.' 319, sem emendas. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Andrade Figueira ao art. 320 e seu pa
rageapho : 

« A' mulher compete a administração e a 
(lirecção do casal, quando o marido for judi
cialmente declarado interdicto ou mediante 
autorização judicial estiver ausente em lagar 
remoto e não sabido, ou encarcerado por 
mais de dous annos. 

Parag1•apho unico. Para a alienaç,ãp do_s 
immoveis do casal é indispensavel a auto
rização especial do juiz.» 

Fi,cam prejudicados o artigo do projecto e 
uma emenda do relator. 

São approvados, sem emendas, os art. 321 
e 322 do projeeto. E' approvado o art. 323, 
depois de rejeitado o substttutivo do Sr. An
drade Figueira. São approvadas, sem emen
das, os arts. 324,_ 325 e 326 do projecto. 

E' app1·ovado o art. 327, com a seguinte 
emenda do Sr. Andrade Figueira : 

« Em vez de p1·ohibitiva ou imperativa -
diga-se : - rigorosamente obrigatoria .» · 

E' approvad'l o substitutivo do relator ao 
art. 328, que fica assim redigido : 

·« Na falta. de convenção, ou ·sendo nulla. a 
celebrada, vi~orará o regímen da commu
nhão universat de bens. éxcepto para: 

1°, o viuvo ou viuva que se· casar infrin• 
gindo as disposições do art. 226 em seus 
ns. 12 e 13; 

2"', a pessoa que se casar com infracr;.ão dos 
ns. 10, 11 e 14 do mesmo artigo ; 

3°, o homem maior de sessenta e a mulher 
maior de cincoenta, teia.do herdeiros neces
sarios ; 
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4°, o orphão do pao o mãe, mesmo h.a
vendo o consentimento de que trata o n. 10 
do ar. 226; 

5°, todo aquclle que tiver de casar-se com 
autoriz:i.ção judicial. 

Paragrapho unico. Neste caso o rcgimen 
ser,t o de separação de bens. 

Fica prejudicci.do o artigo do projecto o 
são rejeitadas as emendas do Sr. Andrade 
Figueira ao mosmo art. 328 o ao seu para
grapl1O unico. 

• São approvados os arts. 329 e 330 do Pro
jec~o. 

E' rejeitada a emenda do Si•. Andrade Fi
gueira, reunindo em um só os arts. 326,329 
e 331. 

E' app1•ovado o seguinte substittLtivo do 
relator o Sr. Anizio de Abreu ao art. 331 : 

« Art . 331. Substitua-so pelo seguinte : 
Para valorem contra terceil'os,os contractos 
anto-núpciaes requerem, além de CS(}l'iptur.:i. 
publica: , 

1°, lançamento no Registro Goral do do
m icilio dos conjugas ; 

2°, expressa-exclusão da communhão; 
3°, estimação e insinuaç..'"io nos casos oro 

que a·lei as exige.> 
Fica prejudicado o artigo do projecto. 
E' approvado o s<'guinte additivo do rela

tor: 
c Acc1•escente-se depois do art. 331 : Si o 

regímen não for o da communhão geral de 
bens, no silencio do contracto prevalecerão 
os princípios que regem a sociedade parti
cular , quanto ê.L communicação dos adqui
ridos na constancia do casamento.- Ani.zio 
de Abreu, relator.)) 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Clovis Bevilaqua ao art. 332. 

«Art. 332. Substitua-se pelo seguinte :-
0 regimen da communhão uni rnrsal im
porta communicaÇ<'io de todos os bens pre
sentes e futuros dos conjuges, do suas di
vidas passivas.feitas as excopções constantes 
r.os artigos seguintes .-Cfouis Bevif.aqua. 

Fica prejudicado o artigo do Projecto. 
E' approvaêo o art . 333 do projeeto, com 

a seguinte emenda do Sr. Andrade Figueil'a: 

« Art. 333. Elimine-se a ultima parte
?>em assim os hel'dad os-etc. , até o fl m . » 

São appr ovados, som ementas, os arts. 334 
e 335. 

E' approvado o art. 336, com o seguinte 
additivo da relator, para constituir o n. 6: 

«As dividas não comprebend idas nestas 
duas oxcopcõos só poderão ser pagas, em
quanto durar o casamento, pel.os bens que o 
canjuge devedor trouxe para o casal e por 
sua menção nos adquiridos. Si a divida for 
paga na constancia do casamento, deverá 

opportunamente ser empresta.da a mciação do 
conjugo devedor.-Ani.::io de A1n-cu, relator.» 

E' app,•ovado o a.rt. 337, com a seguinte 
emenda do Sr. Andrade Figueira: 

« Substituam-se as pa.füvras - ntio poderá 
-mais-a.tê o fim pe·as seguintes: cessará a 
responsabilidade do cada um dos conjugas 
para com os credores de outt•o pot• dividas 
po1• este contrahidas.-Andrade I<'iguei1·a.-» 

E' aprovada. a. emenda. do Sr. Andrade 
Figueira supp1•imindo o art. 338 o seu para-
gra.ph:>. · 

Rejeitada a om:rnda do Sr. Andrade Fl
gueil'a. reunindo em um só os a.rts. 339, 340, 
3 n o 342, são approvados edtes artigos do 
projecto e mais o:i . arts. 343 e 344, som 
emendas. 

O ad. 345 é supprimido l)Ol' emenda. do 
Sr. Andrade Figueira, approvatfa pela Com
missã.o. 

E' approvado o seguinte substitutivo ao 
a.rt. 346 «art. 346. Substitua-se polo seguin
te: Si os contractantos estipularem a simples 
separação de bens, a administracão cubará. ao 
marido, si a mulher a não reservar para si 
no contracto ante-nupcial', salvo sempre .o 
concurso de ambos na alienaç..'í.o dos immo
veis. - Andrade Ji'igueira.> 

E' approvado o seguinte substitutivo aos 
art. 347, ficando prejudica.do o artigo ; 

« A mulher é obrigada. a contribuir para as 
despezas do -casal com cs rendimentos dos 
seus bens, na proporção de seus haveres com 
1•ola.ção aos do ma·:·ido, si outra cousa nã'.l ti
ver sido estipulada no respectivo contracto. 
Lima Di·ummoncl. » · 

O a:·t. 348 é suppi'imido por emenda. do 
relator, approvada pela Commissão. 

São approvados, som emendas, os artigoJ 
349, 350 e 351 do Proj<'cto. 

E' app1·ovado o seguinte substitutivo ao 
a::t. 352, constituindo tlous artigos : . 

« Art. O doto não póde ser augmenbdo 
pelos conjuges depois do casamento. 

Art O dote constituído por terceir.J, 
na constancia do matrimonio, não tem oJfeito 
sobre o regimen p1•eest:J.b3lecido para. os 
outros bens dos conjuges.-Fúculdade de Di
reito de Minas.» 

São approvado~, sl'm emenda~, os arts: 353 
e 354 do Projecto . 

Eão approvados os arts. 355, 356 o 3::i7, 
depois do rejeitadas as emendas suppressi
vas dos Srs. Andrade Figueira e Adolpbo 
Go1•do. 

Sem emenfas, são a.pprovadqs os art;, 358 
e 359 do Projec-to. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
relator ao a.rt. 360, prejudicados o artigo e a 
emenda do Sr. Andrade Figueira: 
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«Art. 360. Substitua-se polo soguinto o São approvados, s(>memendas, os art.~. 405, 
pJriodo final: Em fcilta de expressa declara- 406, 407, 408, 409, 410 e 411 do projecto. 
ção sobro o regimen destes bens, p;•evale-
corá o da. communhão, salvo nos casos O Sr. Presidente - Estão t1rmi
de sepamção obri!ratoria, previstos o men- nadas as votações. A Commissã.o de Reda.
cionados n1stc Codigo.-Anizio de Abl°eit, re- cção, da parte que acaba. de ser votada, fica 
Iator.» composta do roipectlvo relator o dos Srs. 

Luiz Domingues e Alfredo Pinto. 
S3m emendas sio approvados os arts. 361, De segunda-feira. em doante a. primeira 

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, parte da ordem do dh, de I ás 3 horas, será 
371, 372,373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, -votações- seja qual for·o parecer que es- · 
380, 381, 382, 38{, 384 e 385. · teja p1•omp~o; e a segunda parte continuará, 

E' approvado o seguinte substitutivo do sondo -discussão de pareceres- até complo-
rela tor aos arts. 386 e 387, polo seguinte: tar-so a discussão do Projecto, 

« Si o marido, como p·:ocuradoi· consti- (Suspende-se a sessao' ds 2 hol'as da tarde, 
tuido para administrar os bens paraphernaes devendo começar a 2ª parte da ordem do dia 
ou p1r~icularos da. mulher, for disp:msado, ds 3 homs) 
po;.· clausula expressa, do prestar-lhe con-
tas, sJrá sómcnt.e obrigado a restituir os A's 3 horas da tarde 1•eabre-se a sessão. 
fl'Uctos existentes ao tempo cm qno a mulher Comp:i.recem mahl 03 Srd. Benodict1J de 
lhe pedir contas, lho retirar a p~·ocuração, Souza, Arthur Lemo3 o Sá Freire (J) • 
ou si dissolvet• a s~cíefade conjugal.-Anizio Faltam com cama participada 03 Srs. T,t· 
de Abreu, relator.» · vares de Lyra, Hermenegildo de Moraes, 

E,. approvado, sem cmcnd:1s, 0 art. 388 do Camillo de Hollanda o . Azevedo Marques ( 4). 
Projecto. E' approvado O seguinte substitu- Dm convidados compar.:icem os Srs. Clovis 
tivo do relator ao art. 389: Bovllaqna, AnJradc Figueil'a, M. F. Correia, 

Solidonio Loiw, Cunha. Vasconcellos e Fabio 
«Salvo os casos de separação do bJns obri- Leal. 

gá.toria, oxpro.Jmmento mencionados neste 
Codig,J, é livra aos c)ntrahentoij os~ípular 
no contràcio antr-nupcial reciprocas doações 
ou do um ao ouko, comtanto qno não exce
dam â torça dJ doador.-Anizio de Ab1·eu, 
relator.» 

O Sr. P.1.·esidentc dcc~ara que a 
disposição «que não excedam d terça do do-
adõ1·», neste subsfüutivo, fica dependente 
da vo·~ação posterior sobro o as,mmpto o da 
redação final do que for resolvido opportu
namcnf.o. 

E' approvada a emenda do Sr. Fabio Leal 
supprimindo o p:tragrapho unico do at·t. 389. 

8cm omonda a1guma, são approvados os 
a.ris. 39J c391 do Projecto. 

E' approvada a emenda do Sr. Fabio Leal 
supprimindo os arts. 392 o 303 do Projecto. 

O at•t. 394 é approvado, ostan<lo -prejudi
catla a emenda do Sl'. Sylvio Romc1·0. 

O art. 395 é approvad.o som emendas. 
O art. 396, que trata dos motivos para o 

pedido do divorcio, é approvado, com cmen
dM: do Sr. Sylvio Roméro, a~crescontando 
a-adulterio, no n. I, a tentativa de morte; 
e do Sr. Andrade Figueira, supprimindo o 
n. 4°, relativo ao divorcio po1· . mutuo con
sentimento dos conjuges. 

São approvados, sem emendas, 03 al'ts. 397, 
398, 3)9, 400, 401, 402, 403 e 404 do P1·0-
jecto. · 

E' rejeitada a ornencla <lo Sr. ArnlradJ 
Figueira ao art. 405 o approvado o artigo 
em scgu'1l.a. 

Segunda pa1·te 

Continuação da discussão do p'.\rccer rlo 
Sr. Sá Freire SJbrc 0.1 arUgo., 1,829 a 1.897 
do Projocto. 

São lidas e post:J.s em discus Jão com o pa.-
1•ecer as seguinte.~ 

EMENDAS 

Ao art. I.83! - Em voz do - os prestava, 
diga-se - devia p1·estal-os. 

Ao art. 1.835-Em vez de molestia, dig,1,
se - convalescença, corno no art . 1.836. 

Ao art. 1.838 - Em vez (lo- tinha obriga
ção, diga-se- tinha pm· lei obrigaçiio, 

Ao art. I.865, n. 4:-Subsfüua~se assim: 
-& Que e inexacto o ini,entario apresentado ou 
incompleta a lista dos c,·edores. > 

E .accrosccnto-se, om novo inciso: « Que a 
insofoencia mio foi determinada po,· caso [01·
tuito ou de força maior.> -S'Jlidonfo Leite.
F. Tolentino. 

Supprimam-se os arts. 1.851 a I.869 (ces
são de bons). - F. Tolentino. 

Supprima-sc o art. l.833.-F. Tolentino. 
Ao art. l.892: Supprimam-sc as palaVl'as 

- «pela 01·dem em que veio enumeradas»-F. 
Tolentino. · 

Ao a.ri.. 1.895, accrosceD"le-se in fine:-na 
ordem cm que C3tão enumeradas.-F.Tol-en
lino. 
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O Sr. Andrade I<'igueira (·)-. 
No titulo IX, qun se inscreve e Liquidaçao 
elas obrigações», lembraria ·ao_-illustre r~lator 
que é advogado, aliás muito conceituado 
(apoiados), a conveniencia d_e additar dous 
artigos, sobre assumpto mmto frequ:mte, o 
que é de muita vantagem. 

Um delles rofere-se aos effeitos da móra 
nas obrigações illiquidas e poderia mef$mo 
constituir um paragrapho ao art. 1.829, que 

- dispõe: · 
«Considera-se liquida a obrigação certa 

quanto á sua existencta, e determinada 
quanto ao ~eu obje?to.» 

Cotiw os effcitos da mora, que ·são os juros, 
só se pod.em verificar depois ~e conhecer-se, 
ou de.pois de nomeada a quantia, resulta q_ue 
esta liquidação, que se faz na execuçao, 
pódo protelar-se por dous, tres o qua
tro annos, como já tem visto e a conse
qÜencia é que o effeito da mora nI10 v_irá da 
citação do réo, como manda a lm e sim do 
um periodo posterior. 

o Codigo Commercial procurou obviar este 
inconveniente, estabelecendo que os eJToitos 
da mora, não havendo estipulação em con
tracto, começam a correr desde a interpel
lação judiciaria ou desde que fosse liquidada. 
a cli vida. · .. ;. 

Nossos juizes-diz o orador-muito affer
rados ás palavras entendem que isto só se 
comprehend.o depois de feita a liquidação. 
· Portanto, lembraria a conveniencia de que 
os eJfeitos da:mora, mesmo -nas obrigações, 
que tenham de ser liquidadas, retrotra
hissom á. época inicial da .acção, verificando-se 
a condemnação na importancia que for a.fi
nal liquidada. 

Póde a liquidação da obrigação sor feita, 
. dous ou tres annos depois, mas a liquidação 
quanto aos effeito da móra deve ser feita, 
tendo-se em attenção a tlata inicial da 
acção. 

Outra disposição que está incluída no di
reito commercial, mas que não é e~pecial ao 
commercio, antes é de doutrina geral e que 
o orador julga muito necessario transplan
tar para o dreito civil, sendo quo até já 
é p1:aticatl.a, é aquella que c;.iz que as obriga
ções que se resolvem em pagamento de som
mas de clinheiro não admittem outrà li
quidação de perdas e damnos, sinão na mera 
contagem de juros legaes, a titulo de lucros 

- cessantes e d.amnos. 
Quando além da quantia determinada, ha 

esta liquidação de perdas e clamnos, o ora
dor tem visto caculos exaggerados, ora para 

(·) Este discurso não roi revlslo pelo orado~. 

mais,. ora pa1•a menos, vor,ladciramentc 
escandalosos. 

Por veze;:1 reduz-se esta quota ao minimo ; 
outras vezes exaggoram muito além do 
justo. 

Esta tl.i.;;posição do Codigo previne muito 
os abusos, e ella é de doutrina geral. 

As perdas e damnos, tratando-se de obri
gações que rn resolvem no p:tgamento de 
quantia certa, não são susceptiveis de liqui: 
dação ; apenas contam-se os juros legaes, 
ou os juros estipulados, quando hti estipu
lação. Dosdo que se trata de dinheiro, que a 
obrigação-se resolvo a dinheiro, qualquer 
que seja a obrigação, não ha. liquidação 
de perdas e damnos ; esta liquidação consiste 
otn abonar ao autor 0.1 juros Iegaes. 

·Po1• fallar em liquidação de obrigaçi\~s de· 
tratos successivos, como são estas, recorda-se 
de um caso inverso, de obrigações de trato 
transeunte. um seguro de vida por exemplo. 

O a~t. 1. 717 dispõo : 

« A acção de seguro prescreve por um 
anuo, si as partes estivcrel_ll no Brazil o 
o risco se veFifica.r cm territorio brazi
leiro ; no caso contrúio, prescreve por 
dous annos. » · 

Tondo-s0 a pretenção de fazer do Codigo 
Civil assento que regule o seguro, acha que o 
artigo está incompleto, porque só trata da 
acção de segm•o para reclamar iodemnização 
do risc_o ; entretanto que, além desta acção, 
resultam do contracto de seguro muíbs 
outras acções : resulta l)ara o segurador a 
acção para reclamar o premio e aqui não 
se diz em quanto tempo prescreve esta 
acção. El pó:ie re.:;ultar até acçio de terceiros 
interessados no pagamento . 

Acha que a disposição do artigo carece de 
ser reformada para, cm vez de se dizer «acçc1o 
de segw·o » dizer-se « as acções que resul
tarem dos contractos de seguro », por.que 
então abrangerá. tudo, · 

Acha tambem que o prazo de um annq d 
curto de mais. Eile foi julgado bastante pelo 
Codigo· Commercial, pá.ra seguro !fe risco 
marítimo, em que a liquida,ão é prompta', 
porque as viagens marítimas são ,rapidas e 
mesmo as oporações commerciaes toem uma 
sceleridade que as operaçqes_civis não coin-
portam. . 

Suppõo que menos de dous annos não ~e 
póde dar pai'a as prestacões de seguro,. so, 
bretudo si se tiver em attenção que a dis
posição não vae comprohender sómente as 
acções· que o segurado teri:J. para haver ~ in
demnizaç,ão do seguro, mas tambem a acção 
do segurador para haver o premio e acções 
de terceiros interessados. 
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Quanto aos contractos fóra do paiz, o a1·· 
tigo é ainda mais 'rostrictivo que o direito 
cómmercial, que dá o prazo de tres- annos. 

Como, porém, e3tes segul'OS t errestres, 
pouco3 terão de executar-se fóra do p:i.iz, 
acha.que pelo menos os tl'eJ annos do ~ireito 
maritimo se deve conservar nesto c:i.so. 

Uma vez que toca nest'.1 questã:o de pres
cripção de seguros, é occasião de, voltando 
ainda uma vez atl'az, tocar numa disposição 
especial, de que aqui se fallou ligeiramente, 
po1• occasião de se discutil' a parte tlo Pro
jecto, que prohibia renunciar a prescripção 
de antemão, ·por occasião do contracto. 

o SR. ÜLIVEIRAFIGUEIREDOdá um aparte. 
. O SR. ANDRADE . FIGUEIRA: - Nessa 

.-0ccasião, quando foi aventada a idéa, disse 
que ella suscitaya questão muito grave 
debatida pelàs commercialistas modernos 
em que a opinião se divide. Das leituras 
que tem füito a respeito, conclue que ha um 
mal-eiitendu sobre esto ponto, O facto de 

. dar-se âs partes, neste contracto de seguro, 
o clireito de liquidar as suas contas em pra-

. zo determinado, de um, dois ou tres annos, o 
que depende dos esta.tutos da companhia, 
sendo, entretanto, o ordinario um anuo, não 
é propriamente uma renuncia da prescripçfo 
legal marcada aos direitos pessoaes. Si fosse, 
isto não poderia tor logar, seria perfeita
mente nullo, por que era a renuncia prévia 
e era tambem a consagração desta doutrina 
que, acaba de ser informado, não vingou. 

Passando ao capitulo seguinte que trata 
das obrigações resultantes da acitos illicitos, 
dirá. primeiro que se vao revellaudo o in
conveniente de ter-se scindido a materia 
dos actos illicitos ém tantas partes dis
tinctas. Comprehende que füi uma neces
sidade do methodo, mas o resultado dessa 
scisão de ma.teria que tem a sua unidade, é 
quo a doutrina tem variado. 

Na Pa1•te Geral, a doutrina que se accei
tou, foi a responsabilidade do autor de actos 
illicitos nos termos da doutrina simples e se
vera que adoptou o Codigo da 1830, sobre sa
tisfação do mal causado; doutrina que se ge-

' neralisou pal'a os quasi-delictos de que o 
· mesmo codigo tratava tambom. 

Já em um capitulo anterior, cm que se 
tratou das obrigações resultantes dos a.dos 
illicitos, notou que o Projecto se atrastou 
desta jurisprudencia, dizendo que aquelles 
que resp~ndiaf!l por actos de terceiros_, :fica
riam isentos, si demonstra.saem que tmham 
empregado diligencias e precauções para 
que o damno se não désse. Já vem ahi uma 
restricção, dizendo-se que, além dos actos il
licitos, era necess;i.rio que o responsavcl in
corresse em culpa nos seus diversos gráos. 

Neste artigo ainda. a theoria. ma.is se ac
centua, porque ahi jâ não é a restricção, é 

o repudio formal em dous dos seus artigos, .e 
o repudio até a respeito de um facto qu!3 
é delictuoso. 

Refure-se ao art. 1. 837 que diz o se6uinte : 
« Estas dispJsições applicam-se ainda 

ao caso em que a morte ou lesão te
nha l'Jsult:i.1o de acto considerado 
crime justificavel; comtanto que não 
fosse praticado pelo otrensor na repulsa. 
de aggre.~são da pe3soa. oífendida, ou im
pellido por medo irresistível de perigo 
imminente ». 

Quanto á primeira parte, entende que a 
expressão «crime jusfifica'IJel» deva ser modi ... 
ficada. · 

O Projecto deve empregar uma phraseo
logia identica á do Codigo Penal. 

-No Codigo Penal vigenéa, não ha -adis
tincção dó Codigo Penal de 1830 que distin
guia os que não era.m criminosos daquelles 
cujos crimes eram justificados. , 

O Codigo lla Republica consider·ou-os em 
umn. só classe . 

Com relação ao final do artigo, dil'á que a 
doutrina ,já accaita sobre a indemnização de 
damno causado, é. a do art. 11 do Codigo 
do Imperio, mantida pelo da Republfoa, 
no art. 31. ' 

Dispõo o art. 11 do Codigo do Imperio : 
«Posto que oil mencionados no artigo 

antecedente não possam ser ptmidos, os 
seus bens, com tudo, serão sujeitos á. 

. satisfação do mal causado.» 
Os mencionados no artigo antecedente são 

os seguintes : 
«1°, as menores de 14 annos: 
2°, os loucos de todo o genero ; 
3°, os .que commettarem crimes 'vio

lentados por força ou por medo irresis-
tíveis ; e . 

4°, os que commetterem crimes casu
almente no exarcicioou pratica de qua(. 
quer acto licito, feito com a tenção 
ordinaria.» · 

O Codigo da republica, determina no 
art. 31: 

«A isenção da respon:1abilidade crimi· 
nal, não implic1 a da responsabilida.\le 
civil.» 

Não se comprehende, pois, a excepçã.o do 
art. 1.837 ! 

A doutrina estabelecida no artigo não é 
justa. 

O art. 1.838 deve ·ser eliminado, porque 
leva a sJ.tisfação do damno a. um gráo exa
gerado. 

Em comp,ensação, propõe aos illustrados 
membros da· Commissão, uns dous ou tres 
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artigos do nosso antigo Codigo Penal, que 
não foram aproveitados DO Projec_to e qEe 
entende que não devem fica! o~quec1dos; sao 
rearas especiaes para avahaçao do damno, 
pa'ra a indemnização do delicto. 

Uma dollas é si aquello que furtou o 
objeoto, tratando:se de _crime em. que ha 
restituição do obJecto, tiver. vendido este 
objccto a um terceiro, desde que se trate de 
ac<:ão da satisfação do ma~ caysado, este ter
ceiro será obrigado a rest1tuu· a. cousa e tem 
o direito de haver o preço daquelle que lh'a 
,·endcu, . t Cod' 

Esta disposição é muito JUS a; o ,go 
consagrou-a no art. 24. 

O Codigo no art. 23 dispõe: 
« No caso de restitui~o, fa.r-~e-hJ cst! 

da. propria cousa, com mdemmza(,'ao do 
deterioramentos, e na falta della, do seu 
equiva.Iente.» 

No art. 24, accrescentà: 
« Si apropria cousa estiver em poder 

de terceiro, será este obrigado a entre
gai-a., havendo a indcnmiza(,'ão pelos bens 
do delinquente.» 

Não ha duvida que clla transcende das 
regras communs de direito ; mas, tra:tando 
da .satisfação do mal causad_o pelo delrn_to, é 
muito justa, porque a origem do obJ ·cto 
alienado está perfeitamente demonstrada. 

Agora outro artigo que propõe tambcm 
que se a~cresccnte, como disp~si~o especial 
a este capitulo II ou mesmo, s1 qmzerem a.o 
capitulo I; mas, aqui, _na pal'te referente 
â liquidação das obrigaçoes que resultarem 
do dolictos ou quasi delicto~., outro a~ti&"º::
ropcte-q ue propõe é re!at1v? á r est1tmç,-~o 
do equivalente, quando nao extsto a prop1·ia 
cousa. 

o Projecto previu Mo, mandJndo _entre
gar a. cousa, ou, quando esta nao exrnto, o 
seu preço. Mas, o c.ra~or propõe que se 
accreEcente o que se Tcnftca no art. 25 do 
Codigo de 1830: 

« • • • • quando não ox;sUr a pr0pria 
cousa. será. esta avaliada pelo sou preQo 
ordin~rio o pelo ele affeiç,-ão, com tant0 
que cEto não exceda á. somma. daquello.» 

Esta disposiç:ío é muito justa; a sua ultl
ma parte evita aburnl!, quo se P?ssam dar 
na avaliação. E' uma regra especial para o 
caso de delicto. 

Uma. i.erceira. disposição lembraria., a qual 
é tambem muito justa.. 

Diz o a.rt. rn, do mesmo Codigo: 
« Na satisfação se comprehendorão 

não só osjuros ordinarios, os quaes se 
contarão na proporção do damno causa-

do e desde o momento do crime, mas 
tambem os juros compostos.» 

Esta. reg1•a transcende tambem do direito 
commum, segundo o qual, os juros compos
tos resultam de convenções e isto mesmo é 
má.l visto pelo legislador. 

Estes tres artigos julgo dignos do serem 
reproduzidos no Codigo Civil; porque embora 
um pouco severos, na apparoncia, ·protegem 
a. desgraça e consagr.im regras que já veom 
do direito romano. 

Como o as.mmpto é muito vasto vao sal
tando do um ponto para outro. 

Vae agora tratar da insolvencia do deve
dor e do concurso de ci·odores. 

Está cm profundo desaccol'do com o Pro
jecto sob~·e as innovações que elle. intro
duz com relação á questão do insolvoncia dos 
devedores, quer am'gavel, quer judicial, e 
com relação á cess,_1,0 de bens, está em des
accordo Do fundo o na fórma. 

Yao dizer, muito summa1•iamonte-porquo 
assim o exige o tempo-as razões da divcr
gencia.. 

Vac ccmeçai· pola ecsâio de bons •. 
Já. tivemos-diz o oradot·-a. co~são do bens, 

conforme se verifica da O·:denação do 
liv. 4°, tit. 77, § 1°, que eia muito minu
ciosa. e consagrava este irstituto como um 
beneficio para o devedor insolvavel, incul
pa.do, que tinha procedido com tal : rigor 
que, quando contra.hia as suas dividas, tinha 
bens para pagar; mas depoi.-;, por aconteci
mentos supervenientes, se via collocado em 
estado de insolvabilidade. . 

Mas, esta Ordenação consagrava este insti
tuto com muitas restricções; a p ·incipal 
dellas é quo o individuo que fazia ces1ão 
de bons, não fic...va desobrigado do pagar o 
restante, si mais tardo victse a a.dquirh
bons; a segunda restricção ê que a cessão 
01•a obrigato1·ia. sómente para. aquelles que 
a acceitavam; a. torcoira é que não tinha, 
togar para muitas cbss3s do devedores, 
que lá veem citadas, uma':! IO ou 12; o a 
ultima, que é a que mais interessa., é quo 
este instituto tinha por fim eximir o devedor 
da prisão por dividas. 

Ora, cessando a pris<io, por dividas cm 
consoquencia. do § 19 do alvará. do 177•1 
com força de lei, a conrnqnencla. é, que 
cessou alli este beneficio da. ce~ão de 
bens, que ora um remedio cogitado _pe'o 
legislador para livrar o devedor de boa ~é 
dos rigores da ·prisão, e por isto os cscr1-
ptoroa modernos francezes declaram todos 
que a. cessão do bens q1;0 o codigo francoz 
faculta. ao devedor, mais ou menos, nos 
mesmos termos da noss~ legislaç..'io, estava 
destinada a perecer. 
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E', portanto, um instituto q~e foi expe~i
mentado entre nós e que cahm com a r.i.zao 
de ser que lhe deu logar na legislação patria. 
Convidae a restabalecel-o nos termos do 
Projecto, não. Acha até estranho que, depq_fa 
da experíencia dolorosa que temos da ce.;isao 
de bens pelo processo commercial creado de 
novo em 1890, que tem desmoralizado o 
commercío, constando até que o Governo 
conta reformal-o, se venha enxertar na le
gislação civil um -institu to que mesmo no 
commercio, tem provada tão mal. 

Acha no Projecto que se discute innova
ções as mais audaciosas. 

Ainda mesmo adoptada a idéa, nunca con
cordaria, porque é contraria á razão do 
direito, á conveniencia publica, á boa fé e 
até ao credito dos devedores. (Apoiados.) 

Os dous primeiros artigos tratam de uma 
concessão que não precisa estar na lei para 
ter logar. 

Isto se faz sempre, no commercio, antes 
da convenção da cess"io de bens; mas o Pro
jecto diz que a cessão de bens pôde ser re
querida judicialmente quando o devedor não 
·à obtenha da unanimidade dos credores. 

Ahi ella será vencida pelo numero que 
represente tres quartas partes dos credores. 

A primeira observação é que essa cessão 
é obrigatoria para o vencido, isto é, extingue 
a obrigação, sem accordo do seu autor e até 
contra a sua vontade manifestada. 

Isto em commercio comprehende-se. 
Trata-se de interesses importantes como 

são os ligados ás casas commerciaes, trata-se 
de riscos, de vicissitudes imprevistas, e não 
imputa veis, como guerras e outras cousas. 
Comprehende-se ahi que haja circumstancias 
que forcem o legislador a tornar obrigatorio 
o voto da maioria em relação á minoria . 
Ainda assim, os. codigos commcrciae3 são 
cautelosos, e o nosso o era, porque só dava 
essa faculdade, depois do processo da veri
ficação da quebra, quando o ftllido ora re
conhecido sem culpa e a sua. quebra estava 

· escoima.da de qualque1•J suspaita, Havia um 
processo preparatorio o se tinha sido pro
nunciado como culpado, não podia obter a 
concordata. Em segundo logar, eram pro
cisas formalidades muit'.J especiaes. A mas,a. 
doJ credores tomava conta. do activo, exa
minava a eacriptura.ção, esquadrinhava a 
vida do fallido, só deixava-lhe a cama de 
dormir, a mesa e a roupa, elle ficava inter
dicto, e tudo isto eram outras tantas gara.n
tias para o credor, e por ultimo, na deter
minação da concordata, o limite era maior 
de dous terços em numero e de tres quartos 
cm valor. 

O SR. SÁ FREIRE-Mas, a não perma
necer o artigo, era melhor .eliminar tudo. 

Vol. Vl 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Está tratando 
disto; vae por partes; está contornando, e 
até não entendo o artigo, como está, porque 
elle diz:-3/4 partes dos credores. 

Isto é fücil; elles querem fazer cessão 
de bens, inventam credores, e os credores 
reaes são os ausentes, os que não vão lá e 
vão ser representados por um credor que 
tem um voto só, Ahi está no artigo. 

Mas este ar_tigo diz: 
« .•• a qual se reputará acceita se for 

approvada por numero que represente 
ao menos tres quartas partes dos cre" 
dores e a maioria dos creditos da mesma 
classe, votando como um só credor o 
curador dos ansentes.» 

Que claiBe é esta 1 Crê que só podem con
ceder cessão de bens os credores chyrogra
pha.rios, e não sabe o que quer dizer-da 
mesma classe. Só se quer referir-se a 
chy1·ographarios. 

O Sa. SA FREIRE-Mas no principio o ar
tigo rerere-se a chyrographarics. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Então se en" 
tenderia a maioria dos credores chyrogra,. 
pharios. 

Isto é pelo lado jurídico; agora pelo lado 
das conveniencias. O artigo trata de devedor 
qu(' .não é commerciante, porque num out1•0 
artigo se falla de devedor civil. 

O art. 1.848, diz: 
« Todos os bens do devedor são sujeitos 

ao pagamento de suas dividas.» 
E' do devedor civil que estamos tratando 

e, então, toda a secção seguinte seria subor
dinada ao mesmo pensamento. 

Porque si se trata de devedor commer
ciante, a sua. insolvabilidade está regulada 
pelo Codigo Commercial; é a fallencia e elle 
tem tou.os os meios preventivos para impe-
~~a. .· 

DJ que estamos tratando é do devedor não 
commerciante. 

Era bom dizer no art. 1.848: 
«Todos os bens do devedor não com

merciante são sujeitos ao pagamento de 
suas dividas.» 

Em todo caso, a secção II, de que se oc
cupa o orador, rofere-se aJ devedor civil. 

Ora, em relação ao devedor civil, não ba 
convenie_ncia, em estender essa. disposição ; 
nem convoniencia nem razão jurídica. 

Não ha razão jurídica, porque não ha as 
mesmas razões que ha para o caso da maio" 
ria obrigar a minoria a uma sorte commum; 
mas tambem não ha conveniencia, porque, 
nas transacções commorciaes, ha muitos 
meios de impedir as fraudes . Ha a escriptu
ração commercial, o exame de livros; .elle 

25 
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póde falsificar os seus livros, mas suas trans
acções constam dc-s livt·os e um p,._;rito habil 
encontrará vestigios d,;. fraud J . 

Nas tranclacções civis, não ha essas garan
tias. Um individuo, um bill.Jetuiro, por ex
emplo, apparece, da noite para o dia , como 
capitalista e não se sabe de onJ.e lhe veio 
essa fortuna. 

Si elle empregou a fraude, não se sabe 
como descobril-a. 

Elle não Gero escripturação, nem corre~ 
spondeneia, n ,m é obrigado a ter. 

A lei antiga era mais severa ; o individuo 
devia prova: que quando comrahiu a di
vida já possuía bens para pagal-a. Aqui não 
se exige isso; mas simplesmeüte um balanço 
do SJU activo e do seu pa~sivo. Não ha meio 
de impedir a frautie. Uma lei dessas, bem 
longe dJ aproveitar o devedor não commer
ciante, é um p:esen .. e do gregus que se vae 
f~zer, é autorizar a f,m;ar qualquer credor 
de boa fé a receber em pagarnen "º cascas de 
alho. 

Não é conveniente esta innovação. 
O ar~igo narn ao menos resalva o direito 

destes prejudicados para o futuro, quanio o 
devedor venha a melhorar de fortuna, como 
acontece tantas vezes ; não reserva nem ao 
menos o direito, de, em vez ue acceitar a 
cessão do bens, dar moratoria ao seu de
vedor commurn. 

O homem de boa fé, que tem recursos,. 
pôde obter uma rnoratoria e então, com 
mais calma, poderá melhorar a sua situação. 

O artig<.1 não sóm,mte diz que a acceitação 
pelo juiz importa em qu itação do devedor, 
como tarnbern se acci'eclc,mta no art. 1871 o 
seguinte: 

~ O devedor que obteve cessão de bens 
póde ainda. rehaver a posse úos bens nãu 
alienii,dos, no es(,ado em que estiverem, 
assim como a uos seus papeis e dc1curnen
tos exisuentes na massa, pagan"'o em 
dinherru um terço dus credito.; simple~ 
e dando fiador Loneo ao pagamento du 
restu em prazo não exci:,dente de um 
anno .•• » 

Isso sem voto dos interessados, só por 
força da lei i ! São excessos, que bem longe 
de favorecei• o devedor, prejudica-lhe ocre
dito. 

Seria escandaloso que um homem, qu, 
obteve uma quitação cte seus cr0dor0s, por 
ess i meio violento, tive~se recur,~os para 

,pagar. · 
Na secção III trata--:,e rla insolvencia decla

rada judicialmente, o que se prende com a 
secção I, em q uo se trata· da insul vencia ra
quedda pelos credores ou promovida pelo 
pruprio devedor, 

Sobre est,as duas secções tambem é profun
da a divergencia do oraúor, cumeça.ndo pela 
fórrna. 

U Projecto, para se libertar do concurso âe 
pre/erencia, que tiveram a imprudJncia de 
ceder aos Estados, teve de fazer, no nosso 
dirnito, uma innovação profunda, que é es
cusada. 

E' escusada porque, mesmo respeitando o 
direito dos Estados legfah,rem sobl'e o pro
ce, so, no c,1p!tulu do concurso de credores, _ 
se pôde ill'troduzir, com o caracter de direito 
snhstantivo , multas dispo~ições que obri
guem a lei de processo a cingir-se a ellas. 

Si, por exemplo, a lei substrmtiva disser 
que o concurdo úe credores, por insolvcncia 
do devedor commum, do devedor civil, não 
commerciante, terá logar, quando este de.
ve'1.or n\o possuir bens sutlicientes pa.ra o 
pagamento de todos os credores, isto é , uma 
disposição ue direito sub~tantivo evidente
mente, porque trata da condição fundamen
ment;ü do concurso de credores. 

O concurso só é legitimo, neste caso. 
Vae dal' omro exemplo. 
Si o legisladOl' dis&er que este concurso 

pôde ser promovido por credores que tenham 
a·; execuções apparelhadas, LSto é, cujo direito 
esteja garantiu.o por urna sentença e que 
nelle só possam tomar parte credores em 
iguaes cil'cumstancias, está claro que o le
gislador, que deve fazer a lei do processo, 
sobre o concurso ue Ci'ed,n•es, ha de respeitar 
esta disposição, não adrnittirá á preferencia, 
sinão aquelles que tiverem sentença. 

O legislador póde pairar em urna certa 
região, e:.ta.belecendo a reRpeLo do concurso 
de cl'edores reg:as que influam no processo, 
sem descer a úeta.lhe:, do processo. Muitos 
o<.1úigos fazem isto. 

Corno quer ,que seja, o Projecto instituiu 
urna decla.ração pl'évia de insolvencia do de
vedor. Não é preciso que elle esteja per
~eguido por creu.ores como so diz, por 
ufficiaes dejustiça,porsentenças exequíveis; 
ba~ta que o devedor dando balanço ao seu
activo e passivo, reconheça que não tem re
cursos IJabtantes, para pagar o passivo, ou 
basta que o credor, instituindo o exame do., 
recur os do seu devedor, entenda de si para 
si que elle não tem meios b,~sLan rns 
para pagar o seu passivo, ou porque está 
seudo deman lado por dividas, que absorvem 
a totalidaue ou qu .si totalidade dos bens, 
ou purqu0 tenha !'eito alienação clandestina 
uu pe,o abanJ.ono clandestinamente feito do 
seu dornic,lio. 

Eis ahi declarada a insolvencia. 
Começa por não L·oncordar curn essa idéa ; 

.isto é um passu d<.1.do para a ce,são de bens. 
Primeiramente, não dá ao devedor o di

reito d0 requer0r a sua iúsolvab!lidade ; elle 
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que 1•euna os seus credores, entr egue o 
o activo que tem, ficando obrigado a pagar 
o restante. A rrange-se lá como puder. 

Suspeita mmto dos indivíduos que con
trahem dividas e depois vão ajuizo dizer: 
«tenho taes e taes bens, quero delles f,1zer 
cessão; as minhas dividas são taes e taas.» 

O devedor de boa fé não faz isto, está 
sempre esperando lances da sorte, está sem
pre trabalhando para pagar integralmente 
ag suas divida l: Agora, si os credores o 
obrigam a ir a juizo, é outra questão. . 

Mas, poe ahi mesmo, não vê neces.,idade 
alguma tle haver uma declaração de insolva 
bilidada, porque ella resulta dos factos. 

Desde que o devedor é perseguido com 
execuções, com uma que s1ija, isto é b'as
tanttJ: está o estado de insulvabili .ade ,lecla
rado, ha o protesto e está aberto o con
curso. 

M is, como dizia., isto não pôde ficar depen
dente do devedor que, sendo de boa fé, deve 
sempre ter esperança de pagar aos seus cre
dores integralmente. 

Depois, a vida. é cheia de altos,e baixos; 
ha 'estes lances da fortuna; o individuo. hoje 
não tem nada e amanhã póc1.e ter muito, 
s,ibretudo em um paiz de lotel'ias (,·iso), em 
que se tira até a sorte granJe de 500:000$000. 
(Riso.) 

E' p1·eciso.não desanimar. 
Conhece um individuo que tirou a sorte 

grande e que mandava dizer aos credores 
·que lhe mandavam cobrar, o seguinte: «Você, 
pensam então que eu tirei a ~orte grande 
pai-a pagar a: quem dJvoi!» (Riso.) 

Como dizia, não quer que se dê aos deve
dores a facllldade de requerer a insolvabili
dade, de fazer cessão de bens, porque muita 
frauc1.e ad virâ daqui. -

Hoje, quando se tlá um concurso de cre
dores. o dJvedo1• fica limpo, não ha duvida 
nenhuma. Isto é muito triste ; mas é per
feitamente correcto. 

O orador advoga ha 45 annos; mas, nestes 
ultimos annos, tem pa imado, vive absorto, 
deante do progresso da feaude, do dolo ! 

Não faria hoje sinão leis muirn seveeas. 
Si não houver muito cuidado, esta sociedade 
será devorada. pela fraude. 

Não da.ria ao devodo1•, nem tambem aos 
cl'edo:es o direito de declarar a insolvabi
lidade, por estes fündamentos. 

Para o or.,dor, a in,;olvencia não carece 
de declaração 'oilicial ; ella re ;nlta tlo facto 
do inilividuo não pagar snas dividas. 

Em S.Jgundo loga.r, . como consequencia 
desta idéa, negaria a faculdade de reqmwel-a 
ao devedor e aos proprios credores, para 
evitar as perseguições ; porque hoje o con
curso de preferencia se faz com sentença ou 
com títulos que habilitem a tei• sentença : a 

escriptura publica ou documentos :equiva
lentes á escripturn. publica. 

Depois de fazer algumas considerações 
sobre o concurso de credores, diz o orador 
que dar a um credor, arbitrariamente, a fa
culdade de declarar um devedor commum 
no e::!tado de iosolvencia, com todas as con
sequnncias que so deprehendem das dispo
sições do Projeeto, sem que esse credor conte 
com o concurso do!S outros, é, pelo menos, 
uma idéa singular. 

Si os outros crodo1•es não quizerem accei
tar a insolvencia, por que razão declarar o 
es\arlo de insolvabilidade. porque um credor 
exigente quiz declarar i Esta questão de in• 
solvabilid,1de tem graves consaquJncias. 

Resulta de tudo isto que não acceita a in
novação que se quer introduzir em nosso di· 
reito moderno, relativamente ao processo de 
concurso ue credol'es. Tem dito que a le
gislação portugueza é tão boa como a me
lhor; mas ago.-a dirá. que o nosso processo 
herdado de Portugal ainda ê mellior que o 
direito substantivo. 

Basta ponderar que a lei rep1• 1senta a sa
bedoria do direito roma.no aperfeiçoada pela 
sabedoria do uireito canonico. 

Elle pód tel' sido muito soph'smado, mas 
o direito em si é bom, e uma das suas par
tes mais perfeitas é justamente esta que 
trata do concurso de credoros. 

Diz o orador que manteria o nosso direito 
actm1l, refundindo tuda esta situação quanto 
á declaração de insolvu.hilidade, e isto não é 
difficil pury_ue a ohra está feita; temos o Co
digo Cummerc1al, que consubstanciou muitas 
di~posiçõJs de ·u.omrina geral, que, por e»ta
rem uel!e, não são especia.es ao commercio. 

Vae passar á. secção seguinte, que trata 
uas preferencias; assumpto mais importante 
das ma.terias em di.:!cu~sã.o e v,1stissimo. Não 
pôde tra.tar de todos os pontos que se lhe 
apresentam, e vae fazer observações geraes. 

A primeira que tem a fazer é que o Pro• 
jecto não füz uma classificação rigorosa da 
credores, aos quaes se distribua a massa. 

Ahi estão os credores com garantia hypo• 
thecaria ou pignoraticia, os pl'ivilegiados de 
duas classe~, os especia.es e us geraes, e os 
cbirograph 1rios. De maneira que se póde 
dizer que a classificação do projecto se reduz 
a duai especies - pr-ivilegiados e chirogra
pharios. 

Ora, não se pôde prescindir da elassifi• 
cação dos cr ,dores de d ,minio ou reivindi• 
cantes, dê-se-lhas o no.me que se queil'a; 
mas, emflm, uma a,pecie de credores que 
veem á massa pal'ê.l. reclamar o que lhes 
pertence ou exfatente em especio ou, reprJ• 
sontado por seu val01•, receber o preço. Ha 
mesmo muitos indivíduos incluiu.os nesta. 
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especie quo não podem ter a pretençãc. do 
reclamar cousa alguma da massa. 

Nessas condições ha o credor por herança. 
ou legado, o credor pelo saldo de sua. tutela. 
ou cura.tela, o credor por preço de um 
objecto roubado recebido pelo devedor insol
vavel e outros muitos exemplos que se po
deriam figurar. Elles não teem esse direito, 
mas a lei lhes dá preferencia sobro o preço, 
como representando a cousa, são verdadeiros 
credores de preço. Esses individuas formam 
uma classe distincta e superior a todas 
quanta11 o Projecto classifica, porque são su
periores até aos credores privilegia.dos, ellru 
veem buscar o que é seu, ou rep1·esentado 
cm especie ou, na maioria dos casos, aquillo 
que deve representar a especio. A mulher 
casada está. nessa caso pelo seu dote. Si o 
dote comportava venda, deve ser estimado 
e o marido deve o preço, porque quando ella 
casou não havia dividas e aquelle dote re
presenta o haver da familia para occorrer 
aos encargos da familia ; emfim é um fundo 
dotai. Essa. mulher tem rle receber o p1·eço 
pelo qual o marido vendeu o fundo dotal. 
Em que classe de credores ha de entrar 1 No 
Projecto não vê classe para ella. Dir-se-ha 
que é credora privilegiada, hypothecaria, 

A terceira observação de ordem geral que 
fará é que não vê devidarp.ente respeitados 
os direitos dessas dilferentes classes contem
pladas no Projecto . 

Ha devedores da classe dos privilegiados, 
todos esses a quem o P.rojPcto dá hypotheca 
legal; mas imagine-se que o immovel, que 
foi até inscripto e espacifica.do, não chega 
para. resgatar essa hypotheca: Esses cra.'.ores 
_perdem o privilegio de cn.usa 1 Não; o mesmo 
privilegio que lhes deu hypotheca. legal so
bre os immoveis do devedor insolvavel faz 
com que elles concorram com outros credo
res como privilegiados. Si estes bens hypo
thecados não chegarem, não terão esses cre
doros privilegio quanto aos outros bens i Isto 
dá.-se quanto ao dote da. mulher casa.da, 
-quanto aos bens exclaidos da communhão do 
casal. 

Quando se trata de hypotheca é muito fa
cil imaginar que todo o devedor tem bens 
de raiz. Ha muitos ricos que não toem um 
palmo de terra. E ha m,uito ,judeu que ainda 
hoje segue esta regra : quando compram um 
immovel, immediatamente o hypothecam, 
para mobilizar os bons. · 

Quando toem l1ons de rn.iz, estão garantidos 
. pela llypotheca legal, mas podem não ter bens 
cte3ta natureza. Desde que o legislador deu 
esse privilegio, pelo favor da causa, desde 
que deu hypotlleca.legal, deve ir até o ponto 

.de considerar privilcgiaJ.os esses credítos em 
relação aos moveis que esse homem tem e 
que podem con~tituir a sua fortuna toda._ 

O Projecto nada diz. 
Mas náo é sómente a respeito dos hypo

thecarios. que faz o rõparo é tambem a 
r~speito dos privilegia.dos, 'não dos espe
c1aes, porque esses -pôde-se dizer- só teem 
privilegio paquelles casos em que a lei lhes 
dá., como sao os apontados ahi- o credor de 
despezas de salvamento, o credor do bemfei
torias, o credor dn materiaes. os credores 
de semente, os credores de alugueis, o re
paro que faz, r0pete, é tambem a respeito 
~os- privilegiados geraes. 

Quanto aos credores de alugueis, dirá, de 
passagem, que a disposição não está com
plo~a ; ahi não se consagra isto que é neces
sar10 « .•. pertençam ao insolva vel ou ao 
sub loca ta rio». ' 

Ma~, excluídos os credores privilogiados 
espec1aes, sobre os ob}1ctos que a Ioi lhes 
a~signa, por que razão privar estes privile
giados geraes de concorrerem com · seus p1•i
v~legios, com todo o favor que lev.ou o le
gislador a considerar os p1·ivilegiados sob1•e 
a totalidade da mas,3a, dos bens insolvaveis i 
Não vê razão o tanto menos razão vê 
quanto o Projecto apartou-se d·a legislaçã~ 
e?l geral, na classificação destes privile
giados geraes. 

Po~ via. de regra. as legislações costumam 
defimr estes casos de privilegiados geraes, 
segundo o gráo de favor da causa e dizem 
mesmo que elles preferirão, no caso de falta 
de bens, na razão em que vão classificados. -· 

Aqui, no Projecto, só se faz esta menção 
quanto aos privilegiados especiaes, dizendo
se no art. l.892: 

« Gosam de privilegio especial, pelá 
ordem em que vão enumerados : 

1°, o credor de custas e despezas ju-
dicaes, etc., etc. » 

· Como estes privilegios assentam sobre 
objecios determinados, é onde menos neces
sidade havia de marcar a. ordem, em que 
devem preferir uns aos outros, porque es:ies 
pri vilegin.dos especiaos exercerão o seu di
reito sobre um objecto determinado: o credor 
de despezn.s de salvamento sobre a cousa 
salvada; o credor de bemfeitorias neces
sarias ou uteis sobre . a cousa beneficiada, 
etc. 

Mas os 11rivilegiados geraos não estão 
neste caso ; devem preferir uns aos outros, 
segundo a ordem em que o legislador enten
der dever collocal-os . 

Da necessidade de se estabelecer isto, o 
proprio Projecto de Codigo nos dá. uma 
prova; porque, depois de classificai•, no 
art. 1.895, n. 6, a Fazenda Publica como 
privilegiada pelos impostos devidos no anuo 
corrente e no ·anterior, accrescenta, no 
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art. · I .897 que a Fazenda Publica prefere aos 
outros credores mencionados no art. 1.895. 

Logo o projecto reconhece que, entre estes 
credores de igual privilegio, ha um que deve 
preferir aos outros. 

O orador desejaria que isto se :fizesse pela 
ordem da classificação dos credores privi
legiados. 

Repet9 qu~ no art. 1892.é que n~o havia 
necessidade disto, pelo motivo que Já expoz. 
(Apartes.) · 

Agora supponham os nobres membros da 
commissão que não chegam os bens do _de
vedor sinão para pagar despezas funerar1as. 
Quem é qué ha de preferir 1 Esse que fe_z as 
despezas funerarias, ou a Fazenda. Publica ~ 

UMA voz- A Fazenda Publica. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - .Isto é que o 

orador não desejaria. (Aparte_s .) 
_ O que dizia é que, si o proJecto que~ que 
seja a Fazenda Publica, deve, na cla~s1fica
ção, collocal-a em primeiro logar, dizendo 
-preferem na ordem em que _vao enumerados 
-e não fazer o que fez depois, declarando-
terá preferencia sobre os outros este ou aquel
le credor privilegiado. 

Não só ha esta desordem, como tambem 
não se diz no projecto a quem é que os 
outros preferem. 

VoZEs-Ha rateio. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA (lendo) - «Os 

demais credores, mencionados no referido 
artigo, entram no rateio, sem distincção de 
classes.» . 

Tambem não concorda com isto. 
Ha considerações de ordem superior que o 

vedam. 
Para o orador, as despezas mais sagradas 

são as funerarias. 
Isto é uma. consideração que respeita a 

piedade para com os mortos e até a salvação 
dos vivos, porque, não se enterrando os 
mortos, vae tudo razo. (Riso.) 

Quanto ao medico diz o projecto : 
« Pelas despezas com a doença de que 

falleceu o devedor, durante os seis 
mezes antecedentes á sua morte.» 

Tambem é uma divida sagrada. 
Si não se der aos medicas este privilegio, 

ellcs deixarão que os doentes pereçam; é 
até um favor, uma piedade que se faz para 
com os doentes, estabelecendo este privi
legio. 

Dispoem os outros numeros do art. 1895: 
« Gosam de privilegio geral sobre os 

bens do devedor os seguintes credites: 

· · 3: ~ "i,~~ 
0d~ip~;a·s· ~~'m · ~ '1;{c"t~· \i~ · b~~: 

juge sobrevivente e dos filhos do devedor 
fallecido, si forem modicas; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .............. . 

5. 0 Pelas despezas com o sustento ne
nessario ao devedor fallecido e á sua fa
milia, durante os ultimes tres mezes da 
sua vida; 

6. 0 Pelos impostos devidos ã. Fazenda 
Publica no anno corrente e no anterior ; 

7 .• Por salarios ou ordenados dos cri
ados ou empregados domesticas do insol
vavel nos ultimas seis mezes. » 

O privilegio do lucto da viuva é couso. sa
grada. -Só o medico poderá disputai-o; mas 
os outros não. 

Acha muito restricto o espaço de tempo 
consignado no n. 5, que se refere ás des
pezas com o sustento necessario ao devedor 
fallecido e á sua familia. 

E' facil em considerar o imposto como di
vida privilegiada; mas francamente, neste 
caso o collocaria em ultimo logar ; isto é, 
concorda em que o imposto seja privile
giado ; mas collocado em ultimo. ~ogar ~epois 
de todas essas despezas de familia, criados, 
salarios e tambem incluiria algumas despezas 
que pelo nosso direito actual existem e ahi 
não se verificam. 

E' preciso que se attenda muito aos inte
resses da familia. 

Não póde ser accusado de relaxar com isto 
os interesses da Fazenda Publica, porque, a 
seu ver, os interesses desta não estão nestes 
pequenos impostos que deva um insolvavel ; 
mas estão nas administrações das alfandegas, 
nas recebedorias, nos grandes contractos, etc. 

Acha-se um pouco fatigado e crê ter ma
nifestado as principaes idéas sobre o as
sumpto; fará entretanto, ainda uma outra 
observação. 

O art. 1890 dispõe : 

« São toda via deduzidos do preço do 
immovel bypothecado as custas judi
ciarias da execução do mesmo immovel, 
e as despezas necessarias à sua conser
vação, feitas nelte por terceiro, depois de 
constituida a hypotheca, com o consenti
mento do devedor e do credor .» 

Acha a disposição inconveniente; é uma in
novação na lei bypotbeoaria que póde dar 
logar a abusos. 

O facto de consentir o credor que se façam 
despezas com a conservação do immovel Dão 
corrige o inconveniente. Este terceiro, a 
quem se faculta, pôde pôr as mangas de fóra 
e absorver parte do immovel. (Apartes.) O 
consentimento é em these, não marca o 
quantum e no quantum elles abusam. Si fosse 
durante o processo, bem, mas aqui é despeza 
necessaria ó. conservação do imnwvel feita 
nelle por terceiro, depois do constituida a 
bypotheca. E' uma innevação que acredita 
inconveniente . 
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Diz o orador que si fo,se credor hypothe
cario deveria achar inconveniente, mas como 
não o é, deixa passar. 

São observações que pedem concorrer para 
melhorar o projecto . 

Diz o art. 1891 : 
« O privilegio especial só comprehende 

os bens que, por expressa disposição da 
lei, são sujeitos ao pagamento do re.a;pe
cti vo credito ; o geral comprehende todos 
os bens não sujeitos a credito real, nem 
a privilegio e~pecial. » 

O artigo póde dar logar a duvida. 
O favor da cau~a é o mesmo; pela mesma 

razão por que a lei dc'i. hypotheca legal, não 
póde negar esse favor. 

Ainda que o legislador não dess9 hypo
theca legal á mulher casada, pelo seu dote ; 
ainda que essa hypotheca, por qualquer de
feito não venha a vingar, nem por isso a 
mulher, pelo i,eu d Jte e pelo bens exciuidos 
da communhão, o menor pela sua herança e 
os outros credores da mesma natureza não 
deixariam de ser credorP,s privilegiados. 

E' o que pensa o orador ; o füvor da causa 
é sempre o mesmo. 

Por hoje tem terminado as suas observa
ções sobre este importante capitulo. 

( Muito bem ; muito bem ! ) 

O Sr. Oliveira Fig·ueiredo -
Sr . Presidente, pretendo upenas fazer uma 
observação relativa ao art. 1892 . Si OH ca~os 
desse artigo são taxativos, como devem ser, 
consulto ao nobre autor do projecto e ao 
illustre relator, i,i não é conveniente o.ccre
scentar mais um c,u,o do privilegio especial, 
o da Fazenda Publica sobre o preço do im
movel para pagamento do imposto, a que o 
mesmo está sujeito e pelo qual responde 
sempre. Assim, os impostos predial e de 
penna .d'agua recahem Sr)b1•e o predio tdbu
tado e passam á responsabilidade de todos os 
successi vos adquirentes desse mesmo predio 
até o pngamento ou a prescripçfio, que em 
geral é de 30 a 40 annos, segundo a legisla
ção de cada Estado. 

Não é, portanto, um caso de privilegio 
geral, a que se destinam os arts. 1895 n. 7 
e 1897, des<le que tem immovel determinado, 
sobre o qual recabe. 

Entretanto de taes impostos não se occupa 
o art. 1892, quando estabelece os diversos 
casos de privilegias especiaes no estado de li
quidação dos bens do devedor insolvavel. 
Ora. parece-me até que a exclusão, no pro
jecto, desse privilegio especial vai de encontro 
á legislação fiscal. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o autor do 
projecto dirá, mas é onus real, é o que está 
estabelecido. E' onus -real, mas não dá pra-

ferencia. Por outra., produz a sequela, in
dependente da inscripção ou transcripção, 
mas não dá preferencia. Pela nossa. leg-islação 
actual é mesmo assim, é o que dispõe a lei 
de 1864, que ainda vigora. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas no 
art. 802 não está incluído entre os onus reaes 
o imposto. Por elle, só o são, além da. hy
potheca, antichrPse e penhor, a emphiteuse, 
a ~upertlcie, as serviclões predia.es, o uso
fructo, o uso á habitação e os legados de 
prestações ou alimentos. 

Não estão classificados entl'e os onus reaes 
os ditos impostos; entretanto, elles acompa
nham o immovel até extinguir-se a obrigação 
do pagal-os. Seria mais conveniente, se
gundo creio, que constituíssem privilegio 
sobre o preço do immovel, alienado na liqui
dação do:,; bens do contl'ibuinte iusoluvel. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Aqui está a 
disposição do art. 805, paragrapho unico 4: < s 
impostos que recabem sobre predios trans
mittem-se aos adquirentes. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Pelo facto 
de se transmittirem aos adquirentes doimmo
movel kibutado, não se segue que o devedor 
não esteja obrigado a pagal-os. Si o não :fizer, 
a obrigação µassa aos successores, que, em 
todo o caso, conservam o dire,to regressivo 
contra elle, e aos quaes, ainda nesta hypo
these, ira favo recer o privilegio especial. 

o ·sR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto não pôde 
ser, porque o immàvel não est!\. em poder do 
devedor. 

o SR. ÜLlVEmA FIGUE[RED0 - Mas está ·o 
preço de sua alienação na massa a distribuir, 
e todos o~ mais pri vilegios especiaes, de que 
se occupa o art . 1892, se exercem justamente 
sobre o preço dos objectos, em que recabem . 

Por estas considerações lemb1·0, limito-me 
apenas a lembrar, porque ninguem duvida 
mais da minha cornpetencia do que eu pro
prio, a conveniencia de se consignar como · 
pl'ivilegio especial sobre o preço do immovel 
tributado o da Fazenda pelo imposto que ao 
mesmo immovel é peculiar. 

O Sr. Solidonio Leite - Antes 
de justificar as emendas, que tive a honra de 
apresentar, preciso levantar uma duvida em 
relação ao art. 1840, que dispõe: 

« O pharmaceutico responde solidaria· 
mente piilos erros e enganos do seu pre· 
posto que não tiver as habilitações ne- · 
cessarias.:.> 

Parece-me que não basta o facto de tero 
preposto as habilitações necessarias para es
cusar o pbartna.ceu.tico. O preposto póde ter• as 
habilitações profissionaes necessarias e não ter, 
sob outros pontos de vista, a precisa idonei-
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dada para bem desempenhar as suas obriga
ções. 

Tratando-se de um individuo, que está 
sob a vigilancia de outro, que tem responsa
bilidades muito sérias para com terceiros, 
parece-me que, de accordo com a theoria 
geral, se deve exigir mais alguma cousa, não 
sómente o que determina o artigo. 

O pharmaceutico tem obrigação de exercer 
a necessaria vigilancia, porque um preposto 
não commette enganos, que são altamente 
prejudiciaes. Não o fazendo, . deve ser respon
savel solidariamente, quer o preposto tenha, 
quer não, as habilitações necessarias. 

Parece tambem, pela redacção do a1•tigo, 
que a prova de que o preposto tem ou não 
as habilitações necessarias incumbe a quem 
promover a responsabilidade do pharmaceu
tico e não a este. 

Passarei agora a justificar as emendas que 
apresentei. 

A primeira é relativa ao art. 1834 n. 2, 
que dispõe: 

« A indemnisação no caso de homicidio, 
consiste: 

2. 0 Na prestação de alimentos áS 
pessoas a quem o defunto os prestava.» 

Parece-me que pão basta isto ; porque 
póde-se tratar de caso em que o defunto 
tivesse obrigação de prestar alimentos, e não 
os prestasse effectivamente. 

Podia acontecer até o seguinte: ter-se da.do 
a morte justamente na occasião em que a 
pessoa, que tinha direito á prestação de ali
mentos estivesse em juizo procurando o reco
nhecimento do seu direito. 

Assim sendo, propuz . a seguinte emenila: 
Ao art. 1.834 - Em vez de - os pre 

stava, diga-se - devia prestal-os. 
O SR. A NDRADE FIGUEIRA - O art. 22 rio 

Corligo Criminal do Imperio satisfaz, neste 
ponto, perfeitamente: « A satisfação será 
sempre a mais completa que for possível, 
sendo, no caso de duvida, a favor do offen
dido. Para este fim o mal que resultar á 
pessoa e bens do o:ffendido será avaliado em 
todas as suas partes e corfsequencias». 

Ahi vem tudo, molestia e toda essa trapa
lhada em cinco ou seis artigos. 

o Sn.. SoLrnoNro LEITE - Eu propuz qne, 
em vez de - prestava,- se dissesse - devia 
prestar. 

No art. l.835, em vez de- molestia,- digo 
- convalescença,- de accôrdo com o art. 
l.836. 

Depois de esiatuir o art. l.835 que, no 
caso de ferimento ou outra oft'ensa á saude, 
o offensor indemnizará o offendido pelas des
pt:1zas de tratamento e pelos luceos cessantes 
até o fim da molestia, etc., o art. seguinte 

dispõe: «Si da o:ffAnsa resultar defeito que 
impossibilite o oifendiiio de continuar no 
ext:1rcicio de sua profissão ou offlcio, ou di
minua o valor do seu trabalho, a indemni
zação comprehenderá, alem das despezas do 
tratamento e lucros cessantes, até o fim da 
convalescença, etc.» 

Os artigos estão em contradicção; no Pro
jecto primitivo dizia-se fim da convalescença, 
nos artigos correspondentes. 

Ora fim da molestia não é a mesma cousa 
que fim da convalescença. Terminada a mo
lestia, permanecem og estragos por ella cau
sados e, para que a smde se restabeleça per
feitamente, é necessario passar-se pelo pe
ríodo da convalescença. Quando isto não 
fosse verdade, bastava a contradicção que 
ha nos artigos. (Lê.) 

Não é a mesma cousa, não ha harmonia. 
No art. 1.838, em vez de obrigaçi!o, deve-se 

dizer - tinha por lei obrigação.- O Sr. Dr. 
Andrade Figueira já disse, e com razão, que 
este artigo não podia ficar. 

Pelo Projecto primitivo a indemnização só 
tinha lugar quando o serviço devia ser pre
stado em virtnde de lei. A emenda, que 
propuz, diz ma.is ou menos isso. 

Propnz tambem emenda ao art. I.865, que 
dispõe: 

« Qualquer dos credores chyrogra
pha.1•ios pode impugnar a cessão de bens, 
provando: 

.. . , 4. 0 Que não apresentou inventario 
completo e exacto.» 

Este art. deve estar em correspondencia. 
com o art. 1.858, segundo o qual «a petição 
do devedor que requerer cessão de bens deve 
ser instruída com a Usta compteta dos cre
dores e inventario exacto do seu activo e 
passivo». Ora. si se póde allegar, para im
pugnar a cessão de bens, o fücto de não ser 
o inventario exacto, deve-se poder allegar 
que a lista de credores não está completa , 

Portanto, eu propuz: 
Ao art. ! .861 n. 4 - Substitua-se assim: 
Que é iuexacto o inventario apresentado 

ou incompleta a lista dos credores. 
Assim, ficará em concordancia com o art. 

1.858. 
Uma outra emenda a este artigo, 
Além dos diversos casos de impugnação, 

figurados no artigo, entendi que se devia 
apresentar um outro, de accôrdo com o art. 
1.857 que diz: ,, 

« O devedor exporá, na petição, os 
casos fortuitos ou de força maior que 
determinaram sua insolvencia». 

Ora, si é preciso, para que a petição seja. 
deferida, que o devedor exponha os casos 
fortuitos que determinaram a insolvencia., 
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parece que se deve admittir a allegação de 
que a insolvencia não foi determinada por 
caso fortuito ou de força maior. · 

As principaes razões de impugnação devem 
consistir na falta dos requisitos pela lei con
siderados indi!pensa veis para que seja a cessão 
admittida. 

São essas as considerações que tinha a 
fazer para justificar as emendas que apre
sentei. 

O Sr. Presidente - Fica adiada 
a discussão, por estar adeantada a hora. A 

ordem do dia para a reunião de segunda.
feira, 23, é a seguinte: 

De 1 as 3 horas - Votação dos arts. 412 a 
275 e emendas apresenta.das, com parecer do 
Sr. José Monjardim ; 

De 3 a 4 I/2 horas - Continuação da dis
cussão do parecer do Sr. Sa Freire sobre os 
arts. 1.829 a 1.897 do Projecto; 

De 4 1/2 ás 6 horas - Discussão do parecer 
do Sr. Alfredo Pinto sobre os arts. 1,898 a 
i;;.020 do Projecto. 

Termina a reunião ás 5 horas e 40 minutos 
da tarde. 



PARECER 

PARA A 

Votação dos arts. 412 a 575 da 
Parte Especial 

Em grande numero foram as emendas que tive de classificar e apreciar no presente 
parecer, relativamente á importante mataria que_ foi o objecto do meu relatorio parcial 
sobre o projecto do Codigo Civil. 

Algumas dessas emendas já se acham enumeradas rio meu primeiro parecer; muitas 
outras, porém, e em numero maior, :foram desenvolvidas no criterioso parecer (posterior
mente publicado) da illustro Commissão da Faculdade Livre do Estado de Minas Geraes; · 
e tambem muitas outras, finalmente, foram apresentadas durante a discussão sobre o 
meu humilde trabalho. 

Não raro a illustrada Commissão terá de deliberar sobre emendas, inteiramente anta
gonicas, offerecidas a um mesmo artigo neste parecer, podendo então avaliar o esforço 
empregado no intuito de harmonizar no plano da futura codificação as boas tradições 
jurídicas do noilso paiz, as reformas prudentemente adopta.das e ora reclamadas pela 

· justiça. e civilisação dos povos. 
Com esse intuito, estudando calmamente as modificações propostas por illustres 

juristas, lavrámos o parecer que se segue, confiando que a sabedoria da distincta 
Commissão suppl'irá as suas lacunas, consagrando os mais sãos princípios de direito. 

Preferi o excellente methodo adoptado nos pa1•eceres para votação anteriormente 
formulados por illustrados collegas desta Commissão, afim de fa,cilitar o seu trabalho, 
quando tiver de confrontar os textos do projecto em revisão com as emendas acceitas 
ou rejeitadas. 
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Texto do Projecto Emendas com parecer f a'VOY'a'Vel 

Art. 413. São parentes, em linha collaie- Art. 413. Accrescente-se depois da pala
ral, as pessoas que procedem de um tronco vra - collateral-o seguinte: até o 10• gráo. 
commum, sem que descenda uma da outra. -José 11:fonjardim, relator. 

Art. 418. A adopção estabelece simples Art. 418. Supprima-se.-José Monjurdim, 
parentesco civil entre o adoptante e o ad- relator. 
opta.do. 

Art. 419. ·são legitimos os filhos conce- Art. 419. SubsMua-se a segunda parte do 
bidos na constancia do casamento de seus àrtigo pelo seguinte : 
paes. Consideram-se tambem legítimos o.; Consideram-se tambem legítimos os proce
procedentes de casamento annuliado, mas dentes: 
contrahidos de boa fé. a) de casamento annuilado; 

b) de casamentos nullos contrahidos de boa 
fé.-Clovis Be'Vilaqua. 

Sul)stitnam-se os alineas a e b pela con-
juncção ou.:-José Monjardim. . 

Emendas com parecer contrario 

Art. 422. A presumpção da legitimidade A Faculdade Livre de Direito de Minas Art. 422 .. Supprimam-se as palavras ou 
dos filhos nascidos dm•ante o matrimonio, Geraes prefere o restabelecimento em substi- a separação dos conjug~s.-Adolpho Gordo.
passados cento e oitenta dias depois da coha- tuição ao art. 422, ·dos arts. 398 e 399 do Fausto Cardoso. 
bitação ou dentro dos tresentos, subsequen- projecto primitivo. 
tes á sua dissolução, ou á separação dos con- De accordo, proponho essa substituição, Ao art. 422. Substitua-se pelo seguinte: 
juges, só pôde ser illidida, provando-se ter ficando os artigos. assim redigidos : Art. A presumpção da legitimidade 
se achado o ma1•ido physicamente impossi- Art. A legitimidade do filho concebido dos filhos nascidos durante o matrimonio, 
bilitado de cohabitar com a mulher nos pri- na constancia do casamento, ou que se pre- passados 180 dias depois da sua celebração, 
méiros cento e vinte e um dias, ou mais, dos sume concebido nessa época, só póde ser só póde ser illidida provando-se - ter-se 
tresentos que houverem precedido ao na~ci- contestada, provando-se ter-se achado o ma- achado o marido physicamente impossibili
mento do filho. rido physicamente impossibilitado de coha- tado de cohabitar com a mulher nos pre-

bitar com a mulher nos primeiros cento e meiros 121 dias, ou mais, dos 3u0 que hou
vinte e um dias, ou mais, dos tresentos que verem precedido ao nascimento do filho. 
houverem precedido ao nascimento do filho, Artigo additivo. Deixa de subsistir a pre
ou provando-se que, durante esse tempo, sumpção da legitimidade, si no tempo da 
estavam os conjugas legalmente separados. concepção os conjugas estavam legalmente 

Art. O segundo motivo do artigo separados, salvo provando-se que elles co-
precedente não procederá, se, apezar de le- habitaram algum dia durante o referido 
galmente separados, os. conjugas tiverem tempo. - Solidonio Leite.- F. Tolentino. 
cohabitado algum dia sob o mesmo tecto, 
durante o referido tempo. - Jose Mon-

lJai·dim. 
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Art. 424. O adulterio da mulher com quem! Art. 424. Supprimam-so as palavrasº marido cohabitava não é sufficiente para salvo si eUa occultar ao marido o nascimento 
destruir a presumpção legal da legitimidade do fllho.-:osé Monja1·dim. 
da filiação, salvo si ella occultar ao ma-
rido o nascimento do filho. 

Art. 427. A acção de que trata o artigo 
antecedente, uma vez iniciada, passa aos 
herdeiros do marido. 

Supprima-se o art. 427. - Bandeira de 
Mello.-F. Tolentino. 

Ao art. 427. Em vez da palavra-iniciada 
-diga-se:-contestada.-Teia;ei.ra de Sâ. 

Diz a. Faculdade Livre de Direito do Estado 
de Minas em seu parecer: «E' de vantagem 
o restabelecimento, em seguida a este ar
tigo, da disposição do art. 404 do Projecto Be
vilaqua: 

«Si o marido f allecer antes da terminação 
dos prazos do artigo antecedente, seus herdei
ros podem intentar a acção de contestação da 
legitimidade do p1·etendido (Uho, · dentro de 
dous mezes contados da morte do presumido 
pai ou do dia em que forem perturbados na 
posse da herança pelo p,·etendido filho.» 

ldentico preceito se encontra no Codigo 
Civil Portuguez (art. 108, n. 2), no Italiano 
(art. 167), no Francez (art. 317), no Chileno 
(art. 184), etc. 

Não ha, com effeito, razão para recusar aos 
herdeiros o direito garantido pela disposi-

Art. 429 A filiação legitima prova-se Art. 429. Supprimam-se as palavras-ou lção supra transcripta.» 
pela certidão do termo de nascimento inseri- na falta delle, pela posse continua do estado 
pto no registro civil ou, na falta delle, pela desde o nascimento, afim de evitar-se a con-
posse continua de estado, desde o nasci- tradicção entre esse art. 429 e o art. 433. O 
mento. proprio e illustre autor do projecto, como 

ver-se-ha adeante, propõe uma emenda sub
stitutiva ao art. 433, mais acceitavel e mais 
explicita. 

Portanto, me parece acertado acceitar-se 
a suppressão p1•oposta.-José Monjardim. 

Art. 430. A posse do estado resulta da Art. 430. E' preforivel a disposição do 
existencia de factos que induzam relações de . . . t t . 
filiação e paternidade entre um individuo e Cod1go Civil Por uguez, ar . 115 . 
o chefe da familia a que elle pretende per- « A posse de estado, neste caso, consiste no 
tancer. facto de alguem haver sido reputado e tra-
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Texto do Projecto Emendas com parecer f a'IJoravel 

tado :por filho, tanto pelos paes, como pelas 
famfüas destes e pelo publico.» 

( Parecer da Faculdade Livre de Direito 
de Minas.) 

Si esta emenda for tambem acceita pela 
Commissão, proponho a suppressão das pala
vras- neste caso.-José Monjai·dim. 

Art. 433. Na falta ou defeito do termo Art. 433. Substitua-se pelo seguinte: 
do nascimento e da posse do estado, a Na falta ou defeito do termo do nascimento 
:filiação legitima poderá ser provada por qual- e não podendo ser estabelecida a posse de es
quer meio, havendo começo de prova portado, poderá provar-se a filiação legitima 
escripto, proveniente dos paes, conjuncta ou por qualquer modo admissível em direito, 
separadamente. quando houver um começo de provas por es-

cripto, proveniente dos paes, conjuncta ou 
separadamente e quando existirem fo1•tes 
presumpções resultantes de factos já certos. 
-Clovis Bevilaqua.-Sylvio Romero. (•) 

1 

Emendas com parecer contrario 

Art. 435. Nos casos ªln: q~e. os herdeiros Art. 435. Su~titua-se pelo seguinte: ~ respeito ~o _ art. 435, assim. se ex-
do filho podem reclamar Judicialment~ a le- A referida acçao deve ser proposta pelos prime a Comm1ssao da Faculdade Livre de 
gitimidade delle, devem propôr a acçao den- herdeiros, nos casos do artigo antecedente, Direito do Estado de Minas: 
tro de um anno. dentro de um anno contado da morte do «E' muito curto o prazo de um anno para 

filho, cuja legitimidade elles pretendem pro- a pr~scripção do direito que assi_ste_ !)-OS 
var.-José :bíonjardim. herdeiros do filho para reclamarem Judicial

mente a legitimidade deste. 

Art. 436. Si a acção tiver sido iniciada pelo 
:filho, tambem poderá ser continuada pelos 
seus herdeiros, si não tiver sobrevindo 
desistencia ou perempção da instancia. 

( ·) Esta disposição é quasi identica á do 
art. 410 do projecto primitivo e julgo-apre
ferível, por ser mais explicita, á do projecto 
revisto. · 

'Deve ser elevado a cinco annos.» 

Ao art. 436 accrescente-se :-comtanto que 
possa ser legitimado. -Andrade Figueii-a.
F. Tolentino. 
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Art. 442. O reconhecimento voluntario do 
filho illegi.timo pôde ser feito no termo de 
seu nascimento ou por instrumento publico 
ou por testamento. 

Paragràpho uni.co. O reconhecimento pôde 
ser anterior ao nascimento do filho já con-
cebido. . 

Ao art. 442, paragrapho unico, accrescen
te-se: -comtanto que possa ser legitimado. -
Andrade Figueira .-F. Tolentino. 

Art. 443. Quando um só dos paes reco-! Supprima-se o art. 443.-Barros 
nhece o filho, não pôde revelar o nome do 
outro, salvo si este já o tiver tambem re
conhecido. 

Os filhos espui·ios, pelo reconhecimento pa
terno ou materno, ficam equiparados aos le
gitimas ou legitimados para todos os eff'eitos 

A·anco. rde direito.-Henrique Lagd~n. 

Art. 443. Supprima-se.-Rivadavia Corrêa. 

Art. 444. No acto de reconhecimento de Supprimam-se, no art. 444, as palavras- Ao art. 444. Em vez de:-E' vedado, sob 
filho espurio, ê vedado, sob pena de nullida- de filho espurio, e bem assim as p.i.lavras - pena de nullidade, fazer qiialquer mençao, 
de, fazer qualquer menção da qual se induza sob pena de nullidade, e substituam-se aspa- etc.-diga-se - E' nuUa qualquer mençao, 
que elle procede de concubito reprovado. lavras - que eUe, pelas palavras - o fil.ho, etc. O mais como está no artigo .-Tei~eira 

ficando assim .redigi!lo: · de Sd. 

Art. 444. No acto de reconhecimento ê Substitua-se o art. 444 por este outro : 
vedado fazer qualquer menção da qual se « Os filhos adulterinos, incestuosos e sa
induza que o filho procede de concubito re- crilegos não poderri. ser legitimados. - An-. 
provado. - Jose 1'fonjardim. dr ade Figueira. - F. Tolentino. 

Art. 450. Os filhos illegitimos teem acção! Art. 450. Supprimam-se os ns. l e 
contra seus paes pa~a reconhecimento da Alfredo Pinto.- Sà Freire.- Alencar 
filiação nos casos segumtes : maraes. 

l 0 , quando o filho .que pretende fazer-se 
reconhecer tem a posse continua do estado 
de :filho natural da pessoa cuja paternidade 
reclama; 

2°, quando seus paes eram casados-apenas 
religiosamente ; 

3°, quando, ao temp? da concepção, sua 
mãe se achava concubmada com o preten
dido pai; 

4•, quando a concepção do filho recla
mante coincidir com a data elo estupro ou 
rapto praticado contra sua mãe pelo sup-

1
, 

posto pai; 
50 qm1ndo existir um esc1•ipto emanado 

do p~etenso pai, reconhecendo expressamente 
a sua patemidade. 

2.-\ Supprima-se o art. 450. 
Gui- Supprimam-se os artigos relativos á posse 

do estado, quer quanto ao casamento, quer 
quanto á'flliação legitima ou natural.- An
drade Figueira.-F. Tolentino. 

Ao art. 450.-Em vez de-Os 'fiJhos illegi
timos teem acçlío -diga-se - Os filhos illegi
timos de pessoas que não esUlo comprehen
clidas no art. 226 ns. l a 5 teein acçao, etc. 
- Salvador· Muniz .- Oliveira Figueiredo. 

' A Faculdade Livre de Direito desta Ca-
pital, aproposito do art. 450, manifesta-se 
francamente contraria á investigação da 
paternidade. 
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Texto do Projecto 

Art. 453. A sentença que julga proce
dente a acção de investigação produz os 
mesmoH effeitus do reconhecimento, e pôde 
determinar que o filho seja criado e educado 
fóra da companhia do pai ou mãe que 
houver contestado essa qualidade. 

Art. 454. A :filiação paterna e a materna 
tambem, podem resultar de casamento de-, 
clarado nullo, ainda sem as condições do 
}lutativo. 

Emendas com parecer fa'l'Joravel Emendas com parecer contrario 

Depois da palavra - reconhecimento -
accrescente-se - 'quanto ao direito de pedir 
alimentos.- Sd Peircoto. 

A Commissão da Faculdade Livre de 
Direito de Minas é de opinião que seja re
stringida, de accordo com as tradições do 
direito vigente, segundo allega, o e:ffeito da 
declaração da :filiação paterna e matema, 
em virtude do casamento declarado nullo, 
sem as condições do puta.tivo, á obrigação 
de prestar alimentos. 

Não nos parece justa a ponderação, nem é 
logico admittir-se um etfeito, e não reco
nhecer os outros, da mesma causa. 

Art. 455. A adopção é permittida ás pes- Art. 455. Supprima-se este artigo, bem De accordo com a minha opinião sobre a 
soas maiores de 50 annos, que não tiverem como os arts. 456 a 466 que no projecto esta- adopção, julguei prejudicadas as seguintes 
descendentes nascidos ou simplesmente con- belecem e regulam o instituto da adopção.- emendas: 
cebirlos. José Monjardim, relator. Ao art. 455, onde se diz-maiores de 50 

Art. 458. Ninguem pôde ter mais de um 
:filho adoptivo. 

Art. 465. A adopção produzirá os seus 
e:ffeitos, ainda que sobrevenham :filhos ao ad
optante. · 

Art. 458. Supprima-se.-Rivadavia Corr8a. 
A_rt. 458. ·supprima-se.-Barros Franco. 

annos-diga-se: maiores de 45 annos.-M. F. 
Correia. -F. Tolentino. 

Ao art. 455, depois da palav1•a descendentes, 
accrescrnte-se: legitimas ou jd legitimados, 
stipprimidas as palavras-nascidos ou etc.
Rfoadavia Corr8à. 

Art. 465, Suppríma-se.-Jasé Monjardim. j Ao art. 465 accrescente-se: sal'l'Jo se, peZo 
facto do nascimento, ficar provado que o filho 
estava concebido no momento da adopçtto.
Rivadavia CorrOa. 
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Art. 467. Os filhos legitimas, os legitima-1 Art. 467. Supprimam-se as palavras-e os 
dos, os reconhecidos legalmente e os adopti- adoptivos.-Jose Monjardim. 
-vos estão sujeitos ao patrio poder, emquanto 
menores. 

An 471. O filho illegitimo, não reconhe
cido pelo pai fica sob o poder da mãe. Se, 
poróm, esta não für conhecida ou não for 
capaz de e;;:ercer o patrio poder, facidirá o 
menor sob tutela. 

Art. 472. São direitos do pai, sobre a pessoa Art. 472. Em vez de-são direitos elo pai -
dos filhos menores que se acham sob o seu diga-se-sera direitos elo progenitor.- Aclolpho 
poder: Gorclo .-Fausto Cardoso. Pa,recer do Superior 
•......................................... Tribunal. de Justiça do Estado do Maranhão. 

4°, nomear-lhes tutor, salvo ao conjuge Art. 472 n. 4. Diz o seguinte a Faculdade 
sobrevivo o direito de exercer o patrio Livre de Direito de Minas em seu parecer: 
poder; O n. 4 do art. 450 do Projecto Bevilaqua 

ê mais completo, pelo que impõe-se a substi
tuição: 

,üVomear-lhes tutor, por testamento ou es
criptura publica, si não sobreviver o outro 
progenitor ou quando o sobre'Vivente se achar 
impossibilitado de exercer o patrio poder.» 

Art. 480. O pai ou mãe que ti-ver direito ! Supprima-se o art. 480. 
de usufructo aos bens dos filhos está. sujeito O usofructo d os pais não é gratuito, por
ás obrigações dos u;;ufructuarios. que a elle está annexo o encargo dos pais de 

educar os filhos. Es.;e usofructo é antes um 
onus e não um béneficio.-Josê- Monjardim. 

Art. 481. Ext!ngue-se o patrio poder: Supprima-se o n. 4 do art. 481. - José 
4°, pela adopçao. Monjardim. 

Art. 486. A prestação de alimentos in- Supprimam-se os ns. 4 e 5 do art. 486.-
cumbe : José J11onjarãim. 

· · 4< · ~~- f~it-{ a.~· ~;~~~à.~~t~~; -~~ ·s·ogi~ ~- · á Art; 486: Sejam eliminados os ns. 4 e 5. 
sogra ; -Oliveira Figueiredo. 

5°, na falta de sogro e sogra, ao genro e 
ánora. 

Art. 494. Nos casos urgentes, poderá oi Supprima-se.-Jose Monfardim. 
juiz impôr a obrigação de p1·estar alimentos 
a um só de entre diversos coobrigados, salvo 
a este o regres:.o contra os outros. 

Substitua-se o art. 471 pelo seguinte: 
Art. A mãe natural tem a plenitude do 

v1trio poder sobre seus filhos havidos de pais 
incognitos.-Gabriel Ferreira.-F. TGlentino. 

n 
§ 
õ 
o 
n 
~ 
t-< 

t!1 
::o 
> 
N 

? 
t.,:j 

S3 o 

!:ô o 
--:t 



Texto do Projecto Emendas com parecer fa1'ora1'el 

Art. 497. O direito de nomear tutor per-1 A' parte especial, livro I: 
tence ao pai e na falta deste, á mãe, e, si 
ambos forem fallecidos, ao avô ·paterno. Art. 497. Substitua-se pelo seguinte : 

Err,,endas com parecer contrario 

Art. 497. Sub3titua-se pelo seguinte: . 
O direito de nomear tutor pertence ao O dil•eito de nomear tutor pertence, em 

pae, e, na falta deste, á mãe do menor; e si primeiro logar, ao conjuge sobrevivente.Essa 
ambos forem fallecidos, ao avô paterno e, nomeação poderá ser feita por testamento ou 
p.ão existindo ei!te, ao materno. por escriptura publica.-Clo1'is ·Be1'ilaqua. 

-Syfoio Romero. 
Paragrapho unico. A nomeação deve con

star de testamento valido e sulemne ou de 
qualquer outro documento authentico.-A.l
fredo Pinto.- Sd Freire. - Alencar Guima
rães. 

Art. 499. Na falta de tutor nomeado Aoart. 499,n. lº. 
pelos pais, a tutela será deferida aos paren- . . . . 
tes consanguíneos do menor na soo-uinte or- SeJam ohmrnadas as palavras finaes-si 
dem: 0 não f'fJr biiiuba.-Oliveira Figueiredo. 

1°, ao avô paterno, depois ao materno, e Art. 499. A materia do n. 2 passe a 
na falta deste, á avó, si não for binuba; ser a do n. 3 e a deste passe a ser a do nu-

20, aos tio.i, preferindo-se o mais velho ao mero 2.-0liveira Figueiredo. 
mais moço, o do sexo masculino ao do femi-
nino; 

3°, aos irmãod, preferindo os bilateraes 
aos unilateraes, o mais velho ao mais moço, 
e o do sexo masculino ao do feminino. 

Art. 502. Qualquer que sej:i. o.numero dos 
irmãos, só se lhes deve nomear um tutor. 

Sendo nomeados pelo pai ou pela mãe 
mais de um tutor, entender-se-ha que os de
signados depois do primeiro o subatituem 
succcessivamente, dado o caso de morte, in
capacidade, impedimento ou excusa. 

Art. 502. Não ha razão para ter sido sup
primida a disposição do art. 483 do Projecto 
Bevilaqua, que devia ser restabelecida como 
additiva a este artigo : 

«Quem ínstitue um menor seu herdeiro ou 
legata,·io, poderd nomear-lhe um curador es
pecial para os bens deixados, ainda que o me
nor se ache sob o patrio poder ou sob tutela. 
-Faculdade Livre de Direito de Minas. 
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Art. 503. Os menores :filhos de pais inco-1 Art. 503. Onde se diz- filhos de pais inco
gnitos ficam sob a tutela publica do Estado, gnitos-diga-se: abandonados.-Alf'l'edo Pinto. 
por intermedio dos estabelecimentos espe- -Sd Frefre.-Alencar Gitimarães. 

~ ciaes onde se acharem. 
• Na falta desses estabelecimentos, ficam sob 
~ a das pessoas que se houverem encarre
. gado, voluntaria e . gratuitamente, de sua 

criação. 

Art. 505. Podem excusar-se do cai;go de 
tutor: .......................................... 

Ao art. 505 accrescente-sJ: - 9. 0 Aquelles 
que seio obrigados a foi·necer as garantias do 
art. 509.---Rivadavia Corrêa. 

Art. 509. Os immoveis do tutor ficamj Substitua-s3 o art. 509 pelo seguinte: O.; Sub3tituam-se os arts. 509 e 510 pelo se
desde a data da acceitação legalmente hy·limmoveis elo tutor tantos quantos bastem guinte: «O juiz pôde, por motivos particula
pothecaclos em garantia de sua acceitação. para garantia do patrimonio do menor ficam res, constranger o tutor a dar garantias aos 

legalmente hypotheca'los desde a data da bens submettidos á. sua administração. 
acceitação do encargo».-Jose lilonjarcUm. O modo e extensão destas garantias são 

· determinados pelo juiz, segundo a sua apre
ciação, podendo ordenar, emquanto durarem 
as funcções de tutor e a todo tempo, o 
augmento, diminuição ou levantamento das 
garantias.»-Rivada1'ia Corrêa. 

Art, 510. Si os immoveis não valerem o Art. 510. Accrescentem-se as palavras: 
patrimonio do menor, deverá. o tutor re- salvo si não tiver meio, ele fazel-o e for de 
forçar a hypotheca com caução real ou fidei- reconhecida idoneidade. - Oli1'ei?-a Figuei-
jussoria.. i·edo • 

Art. 519. Compete-lhetambem, mas com 
autorisação do juiz : . . . . . . . . . . ~ .............................. . 

7°, requerer a venda, em praça, dos mo
-veis, cuja conservação for prejudicial e dos 
immoveis, nos· casos em que é permittida. 

"" Art. 522. Si a variedade e disseminação 
..., dos bens do menor o exigirem, pôde o tutor 

ser autorizado, sob sua responsabilidade, •a 
tomar um ou ,mais auxiliares á. sua adminis-

Elimine-se o art. 522.-José Monjarclim. 

Art. 519. Ao n.•7, em vez ae-requerer a 
venda-diga-se-t·ealfaar a 1'enda. 

Parecer da Faculdade lLivre de Direito 
do Estado de Minas. 
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Texto do Projecto 

tração, mediante retribuição marcada pelo 
juiz. 

. Art. B26. Os valores existentes no cofre 

Emendas com parecer fa'Dora'Del 

dos orphãos não podf)rão delle sahir, salvo No n. 2, em vez de apolices, diga-se: ti
por ordem do juiz e sómente: tulos, de modo a não ficarem prohibidos os• 
•..................................... . ..... emprestimus actualmente admittidos.-Fa-

20, para compra de bons de raiz e de apo- ci,ldade Livre de D-:reito de Minas. 
liccs da divida da União ou dos Estados. · 

Art. 535. A tutela cessa em relação ao 

~~~~~~ .................................... lgufn°!i~a-se 
2°, por incidir sob_ o patrio poder, por 

o n. 2 do art. 535 do modo se-

efl'eito de legitimação, reconhecimento ou 
adopção. 

Art. 539. Estão sujeitos á cura tela: 

Por incidir sob o patrio poder, por cffeito 
de legitimação ou reconhecimento. - Jose 
1.l'fonjm·dim. 

Accrescente-se ao art. 5:~9, n. 3: Os pro
digos. Em Yirtude de deliberação anterior da 
Cvmmissão, os prodigos não podem ser ex
cluídos da curatola neste capitulo. - Jose 
Monjai·dim. 

Art. 539. Accrescente-se: 3. 0 Os prodigos, 
si for acceita a emenda que restabelece a in
terdicção por protligalidade .-Faculdade de 
Direito de Minas . 

Ao art. 539 accrescente-se n. 3-0s pro
digos.-Andrade Figuefra.-F. Totentino. 

Accrescente-se ao Cap. II, outro com o 
n. 3, ou uma ou duas secções para tratar da 
representação dos prodigos e dos fal-
lidos. · 

Emendas com parecer confraria 
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Assim: 

CAPITULO II OU SECÇÃO I 

Dos prodigos 

Art. A incapacidade do proiigo consis
tirá sómente em não poder exercer sem um 
curador os actos seguinte:o: ~mprestar, 
trao,;ferir, darquitaç-,ão, alienar, hypothecar, 
demand1r· ou ser demandado e, em geral, 
qualquer acto que nã.o seja do simples admi
nistração . 

Art. A incapacidade do prodigo sómente 
se dá existindo conjuges, ascendentes legíti
mos e cles!enclentes legitimo3, e só por estas 
pessoas póde ser denunciada e promovida. 

Art. Cessará a incapacida.de, cessada a 
causa della ; e a nullidade do8 actos pratica
dos pelo prodigo, durante a sua interdicção, 
~ó pode ser opposta por elle mesmo ou pelas 
pe.,soas designadas para promovel-a.. 

CAPITULO III OU SECÇÃO II 

Dos fallidos 

Art. A incapacidade dos füllidos e are
prcsent:.tç:lo pelos representantes da massa 
co :ncça desde o dia em que a sentença da 
declaração da fa.llonciD. for trç1,nscripta no 
registro. 

Art. Cessa a incap:1.cidade e representa
ção : com a concordata e desde o dia da sen
tença. que a homologar, salvo as restricções 
que da. mesma concordata constarem; com a 
liquirlação da masaa. fa.llida e sua distribui
ç:'iu e desde o dia do d 1spacho que a declarar 

l
)lltimaiJa, ainda que ~s falliclos não pa:guc~n 
111tcgralmentc ou nao obtenham qu1taçao 
de seus credor~s. 
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Tea:to do Projecto Emendas com pa1·ecer f a·vora'Vel 

Art. A cessação da incapacidade e a repre
sentação dos fallidos não dependem da rehabi
litação instituída pelo Codigo Commercial, 
cuja falta só impedirá a proftssão habitual 
do commercio e outras faculdades que não 
são reguladas por este Codigo. - Andrade 
Figueira.-F. Tolentino. · 

Art. 540. A interdicção destas pessoas! Ao art. 540 accrescente-se, depois da pa-
deve ser promovida: lavra pessoas, o seguinte : salvo as do n. 3. 

- José Monjardim. 

Art. 543. Antes de decidir sobre a decla-1 Art. 543. Supprimam-se as palavras: 
ração da incapacidade, o .juiz examinará sempre que for possivel. - Sá Peixoto. 
pessoalmente o denunciado como incapaz e 
pedirá, sempre que for possível, o parecer 
de profissionaes. 

Art. 551. Os loucos, sempre que parecer Ao art. 551 : - Depois da palavra carn
inconveniepte conserval-os em casa, de- diga-se : - oi, o exigfr seu tratamento, fi
verão ser tambem recolhidos em estabele- cando o artigo com a. seguinte redacção : 
cimentos adequados. · « Os loucos, sempre que parecer inconve

nient~ conserval-os em casa ou o exigir o 
seu tratamento, deverão ser tambem reco
lhidos em estabelecimentos' adequados. -
Sd Peixoto. - Frederico Borges. 

Art. 562. A sentença que determina a Accrescentem-se ao art. 562 as disposições 
abertura da successão provisoria só produ- seguintes : · 
zirá e:ffeito seis mezes depois de sua publi- § 1. 0 Findo o prazo a que se refere o 
cação pela imprensa; mas, logo que passa art. 5e0, e na falta absoluta de interessados 

. em julgado, se procederá á abertura do tes- á successão provisoria, o curador de ausen
tamento, si existir, e ao inventario e parti- tes nos Estados ou na .Capital da União deverà 
lha dos bens, como si o ausente fosse falle- requerei-a ao respectivo juízo. 
cido, § 2. 0 Não comparecendo herdeiro algum 

ou qualquer outro interessado á successão, 
logo que houver pa~sado em julgado a sen-

Emendas com parecer contrario 
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tença que determinar a abertura da succes
são provisoria, proceder-se-lia judicialmente 
á. arrecadação dos bens do ausente pela fór
rna estabelecida no art. 1. 9~4, i,aragrapho 
unico. -José 11fonjardirn. 

Art. 574. Regressando o am,ente dentro Supprima-se o paragrapho unico do artigo 
dos 10 annos seguintes á. abertura da succes- 574. · 
são definitiva ou algum de seus descendentes, Accrescente-se em seguida ao referido- ar
ou ascendentes, aquelle ou estes haverão só tigo o seguinte : 
os bens existentes, no estado em que se acha- Trinta annos depois de ter passado em 
rem os subrogados em seu logar, ou o preço julgado a sentença que concede a abertura 
que os herdeiros e demais interessados hou- da successão provisoria, si ô ausente não 
verem recebido pelos que houverem sido houver regresrndo ou si qualquer interes
alienados depois daquelle tempo. 8ado não tiver promovido a successão, o 

Paragrapho unico. Este dfreito concedido Estado da União, onde for domiciliado o 
aos descendentes e ascendentes pre3creve ausente, adquirirá a plena propriedade dos 
10 annos depois da successão definitiva. bens que tiverem sido arrecadados. - José 

lffonjarclim. 

Sala da, Commissão do Codigo Civil, 14 de dezembro de 1901. - José lffonjardím, relator. 
( 
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VOTAÇÃO 
DOS 

Arts. 412 a 575 

E 

Discussão da Part9 Especial, arts: 1829 a 1897 e 1898 a 2020 

41• REUNIÃO ORDINARIA, EM 23 DE DEZEMBRO 
DE 1901 

(Presidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A' 1 hora da tarde começa a reunião, es
tando presente os Srs. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Anizio 
de Abreu,Frederico Borges, Luiz Domingues, 
Teixeira de Sá, Araujo Góes, José Monjardim, 
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, 
Beneiicto de Souza, Alencar Guimarães e 
Ri vada via Corrêa ( 16). 

Faltam com causa participada, os Srs. Ar
thur Lemos, Tavares de Lyra, Camillo de 
Hollanrla, Azevedo Marques e Hermenegildo 
de Moraes (5). 

Dos convidados pela. Commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevila1ua, Torres, neto, 
M. F. Correia, Solidonio Leite, Sergio Loreto, 
Carlos Per,iigão, Salvador Moniz, Nestor 
}feira, Villela dos Santos, Andrade Figueira, 
Cnnha Vasconcellos e Coelho Rodrigues. 

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

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Vo-lação dos arts. 412 a 575 e das emendas 
apresentados, com parecer do Sr. José Mon
jardim. 

O art. 412 é approvado sem emendas. 
O art. 413 é approvado com a emenda que 

manda accrescentar depois da palavra coUa-

teral. ess~s outras atei o 6° grdo, em vez de 
ate o 10' grdo, como está no impresso. 

Depois de empate, sendo repetida a votação, 
é rejeitada a emenrlã. do relator, que supprk 
me o art. 418, estabelecendo a adopção. 

O art. 419 é approvado com a seguinte 
emenda do Sr. Clovis Bevilaqua.: . 

« Substitua-se a segunda, parte do artigo 
pelo seguinte: 

Comideram-se tambem legítimos os proce
dentes: 

a) de casamento annullado; 
b) de casamentos nullml contr,ihidos de boa 

fé.-Clov is Bevilaqua. » 
E' approvada uma sub-emenda do relator · 

substituindo as alíneas a e b pela conjunc
ção e. 

Os arts. 420 o 421 são approvados sem 
emendas. 

O art. 422 é snbstitnido, por proposta da 
Faculolade de Direito de Minas, por esses 
outros do Projecto primitivo : 

« Art. A legitimidade do filho conce-
bido na consta.ncia do casamento, ou que se 
presume concebi<lo nessa época, só pÓ'Jo ser 
contestada, provando ter-se achado o ma.rido · 
physicameuteimpoS.iibilitado de cohabitar com 
a mulher nos prim'liro3 cento e vinte e um 
dia!', ou mais, dos tresentos que houverem 
precedido ao nascimento do filho, ou pro
vando-se que, durante esse tempo, estavam 
os conjuges legalmente separados. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 
\ 

215 

Art. O segundo motivo do artigo pre- O Sr. '1.'eixeira do Sá declara que 
o seu voto ó f'avoravel ú exclusão do reco
nhecimento tumbem elos filhos adulterinos • 

cedente não procederá, si, a pczae de legal
mente separados, os conjugas tiverem cClha

. !Jitado algum dia rnb o mesmo tecto, durnnte 
o referido tempo. » O Sr. Presidente - A Commissão 

de Redacção tomará em·ccusicleração o voto 
Ficam prejudicadas as ·emendas dos Srs. expresso du Conrniissão no rnntido de não 

Adolpho Gordo o Soli,lonio Leite ao art. 422· pode1·em ser reconhecid o-s /Js incestiiosos . 
O art. 423 é approvarlo sem emendas. São approvados, sem emendas, os arts. 4.15 
E' approvado o art. 424, com a emcod'l. do até 449 do Projecto. 

relator, supprimindo' as palavras-sal-t:o si E' approva,:Jo o ar.t. 450, com a seguinte 
ella occultur ao marido O nascimento do fi.lho. emenda do Srs. Salvador Moniz ·e Oliveira 

Os ints. 425 e 426 ·são approvados sem Figueiredo (contra o voto do re lator): 
emendas. 

E' approvado o art. 427, depois de rejei- « Ao art. 450. - Em vez de - Os filhos me-
tadas a suppressão proposta pelo Sr. Bandeira gitimos teem acçao - diga-se - Os filhos ille-
de Mel!o e as demais emendas. gittmos de pessoas que nao estilo comprehe1i-
. O art. 428 é approvado sem emendas. didas no ar·t. 226 n. 1 a 5 teem acção, etc. 

E' approvado o art. 429, com emenda do - Salvado1· Moniz. - Oliveira Figueiredo,» 
relator, supprimindo as palavras ou na falta E' approvada ainda uma outra emenda ao 
clelle, pela posse continiia do estado desde o art. 450, apresentada pelo Sr. Alfredo Pinto 
nascimento. e suppressiva dos ns. 1 e 2. As demais emen-

0 SR. PRESIDENTE - Esta emenda do das ao art. 450 são rejeitadas. 
relator, approvaua pola commisEão, preju- São appr-ovados, sem emendas, os arts. 451 
clica o art. 430, que uesa-parece, e obriga a e 452. 
retirar do art. 433 as palavras - e da posse _ 
do estado. Com estas emendas estão !lppro- O §r. Presx~en_te - Ao art. 453 
varlos os arts. 429, 431, 432, 433 e 434, sup- '{i;presentou ~ S~- Sa Pe!xot~ uma ~men~a 
primido O art. 430. lzm1_tando ~ dir~i:o de pedir alimentos a acçao 

E' approvado O seguinte substitutivo do dos filhos Jllegltunos coutra seus paes. 
relatot· ao art. 415, prejudicaua a emenda da 
Faculdade de Minas : 

« A referida acção deve ser proposta pelos 
herdeiros, nos casos do artigo antecedente, 
dentro. de um armo contado da morte do 
filho, cuja legitimid,tde elles pretendem pro
var .-Jose Monjardim. » 

o art. 436 é approvaclo, depois de rejeitada 
a emenda do Sr. Andrade Figueira. 
. São approvatlos sem emendas os arts. 437, 

438 , 439, 440 e 441 do Projecto. 
E' approvado o art. 442, depois de rejei

tei.das as emendas dos Srs. Andrade Figueira 
e Henrique Lagden, esta sobre reconheci
meato de filhos espurios. 

E' supprimido o art. 443 por approvação 
da. emenda dos Srs. Rivadavia Correia e 
Ba.rros Franco Junior, contra o voto do 
Sr. Sá Peixoto. 

E' approvatlo o seguinte substitutivo do 
relator ao nrt. 444 : · 

« Art~ 444. No acto de reconhecimento, é 
vedado fazer qualquer menção da qual se 
induza que o filho procede de concubito re-
provado. - Jose Monjardim. _ 

Em seguida, a Commissão rejeita as emen
das dos Srs. Teixeira de Sá e Andrade Fi
gueira ao mesmo art. 444, mas, manifes
tando no seu voto que deseja estabelecer que 
não podem os ftlhos incestuosos ser reconhe
cidos. 

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem) -
Qurndo se discutiu o art. 450, o Sr. conse
lheiro Andrade Fig-ueüa combateu a inves
tigação da paternidade, invocando como 
principal argumento o perigo de poder trans
formar-se em meio de espoliação, aos que 
dispõe de fortuna, sobretudo quando se tra
taEsc de celibatarios. 

Formulei por isso essa emenda, 'que tinha 
por fim, evitando o inconveniente a·pontado, 
fazer prevalecer o principio, que o artigo 
consagra. . 

A Commissão, porém, não manifestou re
pugnaricia em adaptar o instituto e mais 
justo e coherente é equiparar taes filhos aos 
voluntariamente reconhecidos por todos os 
e:ffeitos de direito. Não faço, consequente
mente, questão que a Commissão approve a 
emenda, que apresentei. 

Sou contrario á herança necessaria. Penso 
que o fim da lei estava satisfeito e o dever 
do pae cumprido desde que este colloca o 
filho em condições de poder prover por si a 
sua propria subsistencia, amparando-o na · 
juventude e fornecendo-lhe a necessaria edu
cação. 

Mantida, porém, a herança necessaria, não 
ha razão para que um filho natural seja 
mais favorecido do que outro. 

O Sr. José Mo:njardim (pela or
dem)- Consagrada a reforma, que a.dopta a 
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investigação da. paternidade, não é Iogico 
nem justo que se restrinjam os efl'eitos da 
legitimação. Desde que o filho tem o direito 
de investigar quem é o autor dos seus dias, 
é Iogíco que a Commissão admith todos os 
effeitos decorrentes desta accã() e não a re· 
strinja ao effeito de pedir alimento, negando 
todos os outros effeitos. 

o SR. PRESIDENTE - A Commissão vê que 
o relator é contrario á emenda do Sr. Sá 
Peixoto. 

Si ninguem reclama, dou como recusada 
esta emenda. (Pausa.) Está recusada. 

O art. 454 é approvado, depois de rejeitada 
a emenda da Faculdade de Direito de Minas. 

E' approvado o art · 455, depois de rejei
tada a suppressão proposta pelo relator, mas 
com o seguinte additivo do Sr. Rivadavia 
Correia (contra o voto do Sr. Anizio de 
Abreu); · 

« Ao art. 455, depois da. palavra descen
dentes, accrescente-se: legitimas ou já legiti
mados, supprimiilas as palavras nascidos ou 
etc.- Rivadavia Correia.» 

Os arts. ~56 e 457 são approvados sem 
emendas. 

O art. 458 é supprimido por ser appro
vada a emenda suppressiva do Sr. Rivadavia 
Correia, prejudicada. emenda identica do 
Sr. Barros Franco Junior. 

O SR. MoNJARDIM-Declara que votou a 
emenda suppressiva, coherente com as ·suas 
idéas, por não admittir a adopcão. 

São approvados, sem emendas, os arts. 
desde 459 até 464. 

E' rejeitida a emenda do relator, suppre
siva do art. 465, sendo este artigo approvarlo 
com a seguinte emenda do SL'. Rivadavia 
Correia: 

« Ao art. 465, accre:;cente-se : salvo si, pelo 
facto do nascimento, fica1· provado que o filho 
estava concebido no mom.ento da adopção.
Riva,d!J,via Correia.» 

O art. 466 é o.pprovado sem emendas. 
Rejeitada a emenda do relator ao art. 467, 

é o art. approvado. 
São approvados os arts. desde 468 até 470 

do Projecto. 
Rejeitada a emenda do Sr. Gabriel Fer

reira, é approvado o art. 471 do Projecto. 
O art. 472 é approvado com a seguinte 

emenda do Sr. Adolpho Gordo: 
< Art. 472. Em vez de-são direitos do pae 

- diga-se - são direitos do progenitor. -
Adolpho Gordo.- Fausto Cardoso.> 

O n. 4 do mesmo art. 472 é substituído 
pela ·seguinte emenda da Faculdade de Mina.s 

> 

e que reproduz disposição do Projecto pri 
mitivo: • 

« N. 4 - Nomear-lhes tutor, por testamento 
ou escriptura publica, si não sobreviver o 
outro p1·ogenitor ou quando o sobrevivente 
se achar impossíbititaclo de eu;ercer o vatrio 
poder.>> 

São approvaiJ_os, sem emenrias, e s arts.473, 
474, 475, 476, 477, 478 e 479 do Projecto. 
' E' approvada a emendf1 do relator, suppri

mindo o art. 480 do Projecto. 
E' approvado o art. 481 e seus numeros, 

sem emendas, por ter uma votação anterior 
prejudicado a emenda do relator, suppri~ 
mindo o n. 4, relativo á adopçcro. 

O Sr .. José Monjardiin (peta 
ordem)-Sr. Presidente, pet1i a. palavra uni
camente para. <leclarar que, cohernnte com 
os meus princípios, votei a favor da emenda 
suppressiva. 

Como sabem os meus nobres collegas, sou 
contra o instituto da adopção. 

O Sr, Al:f'redo Pinto (pela ordem) 
- Sr. Presidente, tenho agora uma emenda 
a apresentar ao artigo 482, que dispõe: 

« A miie, que contrahe novas nupcias, 
perde, ern relação aos filhos do leito an
terior, os direitos inherentes ao patrio 
poder, excepto o de ter o filho em sua 
companhia.; readquire os, porém, si de ·· 
novo enviuvar.» 

E' disposição, aliás, da lei actual 
Para não tomar tempo á Commissão, darei, 

em syntt1ese, os fundamentos que tenho para· 
periir a. suppressão do artigo e que são os 
seguintes: 

Não rnxugo razão de ordem jurídica para 
prohibir que a mãe, que convola a novas 
nupcias, exerci\ o patrio poder. Alem da 
falta de reciprociriade, porque o Projecto não 
tolhe ao pae o exercício de tão sagrarlo di
reito, accresce que nenhum receio poderá 
advir da amplitude de direitos conferida á 
mulher binuba para. administrar os bens do 
filho do primeiro matrimonio. E' expresso o 
art. 474 do Projecto. 

Uma outra circumstancia convém assigna
lar: si o Projecto não contempla o padrasto 
entre os incapazes de exercer a tutela, re
pudiando assim a interpretação que se tem 
flarlo á Ord. L. 4°, T. 102, § 1°, como jus
tificar o dispositivo do art. 482, que indire
ctamente parece vedar que a mulber ctJntraia. 
segundas nupcias, pois inflioge-lhe uma pena 
civil-qual a de perder o direito de adminis
trar o patrimonio dos seus filhos i 

Supprimir, portanto, a disposição, é um 
acto de justiça, Não é possível que a mãe 
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natural se concedam direitos que o legislador 
contesta á mulher que tem filhos havidos na 
constancia do matrimonio. 

Acceita a emenda, é claro - que estará 
implicitamente prejudicado o art. 4 ll e al
terado na redacção o art. 3 ll , § 4° do Pro
jecto. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela ordein)-Sr. Presidente, é preciso saber 
si o nobre Deputado, autor da emenda, exige 
autorização do marido para que a _mulher 
continue oo exercício do patrio poder ; por
que, como sabemos, para que a mulher casada 
seja tutora é preciso o consentimento do 
marido. 

O pensamento do legislador, estabelecendo 
disposições desta natureza, é afastar a, mulher 
do exercício destes direitos, pela influencia 
que o marido, padrasto do menor ou menores, 
póde exercer sobre ella. 

o SR. ALFREDO PINTO -Trata-se de um 
direito adquirido. 

o SR. OLIVEIRA Fmmmrnoo- Si o marido 
_não quizer que ella exerça este direito?-

O SR. ALFREDO PlNl'O - Depois não colhe 
o argumento da infiuencia do marido sobre 
a mulher, porque ella nii.o póde alienar ou 
hypothecar os bens do menor sem autori
zação do juiz. 

Não posso comprehender que a miíe, em
quanto é viuva, tenha capacidade par,~ reger 
os bens dos filhos, e ,~ue, depois de convolar 
a segundas nupcias, perça esta capacidade. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUl~IRl.,:00 - Emquauto 
viuva, governa a sua pessoa e bens ; desde 
que passa a segundas nupcia ·, perde füSa 
capacidade de governar a sua pessoa e os 
seus bens. 

B' approvada a emenda do Sr. Alfredo 
Pinto, proposta no momento, supprimindo o 
art. 482 do Projecto. 

São apprcvados, sem emendas, os ai'ts. 483, 
484 e 485 do Projecto. 

O art. 486 é approvado com emenda do 
relator, supprimindo os ns. 4 e 5, prejudi
cada a emenda igual do St·. Oliveira Figuei
redo. 

São approvados sem emen las os artigos 
do Projecto desde o n. 487 at:'l 493. 

O art. 494 é supprimido por emenda do 
relator. 

São approvados, sem emendas, os arts. 495 
e 496 do projecto. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Alfredo Pinto ao art. 497 : 

« O direito de nomear tutor pertence ao 
pai, e, na falta deste, á maí do menor ; e si 
ambos f'orem fallecidos, ao avô paterno e, 
não existindo este, ao materno. 

Vol. VI 

Paragrapho unico. A nomeação devà cons
tar de testamento vali<lo e solemue ou de 
qualquer outro documento authentico. -Al
frerJ,o Pinto. - Sd Freire. - Alencar Giii
inarães,> 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Clovis 
Bevilaqua ao mesmo art. 497. 

O art. 498 é approvado sem emendas. 
O art. 499 é approvado com as seguintes 

modificações, propostas pelo Sr. Oliveira Fi
gueiredo -: 

« Sejam eliminadas as palavras finaes -
si na:o fôr biniiba'b. 

« A ma.teria do n. 2 passa a ser a do n. 3 
e a deste passa a ser a do n. 2. 

São approva.dos, sem emendas, os arts. 500 
e 501 do projr.cto. 

O art. 502 é approvado com o seguinte 
additivo da Faculdade de Minas (contra o 
voto no relator), restabelecendo uma disposi
ção do projecto primitivo : 

« Quem instit-ite um menor seu he1·deiro ou 
legata1·io, poderá nomear-lhe um curador es
pecial para os bens deixados, ainia que o 
men,r se r.cclie sob d patrio podei· 011 snú 
tutela. - Facuf.dade Livre de Dfrcito de 
Minas.> 

O art. 503 é approvado com a seguinte 
modificação, proposta pelo Sr. Alfredo 
Pinto: 

« Art. 503. Onde se diz - filhos de pais 
incognitos - dig,t-se : abandonados.-Al/Fedo 
Pinto. - Sá Freire.-Alencar Guimarães.» 

E' approvudo, sem emendas, o a1-t. 504 
do projscto. 

O Sr. Presidente - Ao art. 505 
aprnsentou o Sr. Rivatlavia Corrêa, o se
guinte addi ti vo : 

« Ao ar-t : 505 accrescente-se:-9. 0 AqueUes 
qiie são obi·igaclos e, fornecer as garantias do 
art. 509, - Rivadavia Co1-i-êa. > 

O Sr. ll.ivaclavia Corrêa(pela 
orclein) - St·. Presidente, esta emenda é con
sequencia da que apresentei ao art. 509, e 
pot· consequencia seria de vantagem votar 
primeiramente este artigo. Apresentando a 
emenda 110 nrt. 509, tive em vista resalvar 
o meu modo ,le pensar em relação á hypn
theca legal e geral de que tratei em meu re
latorio. Como este art. 509 prcjulgava o 
estabelecimento da hypotheca geral, que eu 
combatia, apresentei o substitutivo, para não 
ser decidido inopportunamente assumpto que 
devia ser julgado quando se tratasse das hy
pothecas. Então, par,t substituir os arts. 509 
e 510, apl'csentei a emenda em votação, que 
é a tmducçã.o da disposição do Codigo al. 
lemão, que transplantei para o nosso e que 
me parece, attende perfeitarn.ente os inter: 

2S 
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esses dos menores, tornrrndo mais facil ao 
juiz conseguir tutores para e:.ses menores, 
que muitas vezes ficam del!es privados, sem 
terem quem cuide da sua pessoa e bens, pela 
impossibilidade da garantia hypothecarià. E' 
preciso que a Commissão preste attenção a 
osta emenda, que se prende a pa1rte muito 
importante do Codigo. (Apartes.) Seja como 
fôr, acceita ou não, chll.mo para ella a atten 
ção da Commissão, porque no art. 109 fui,já 
adoptalla a hypotlleca geral legal que a 
nossa legislação baniu e o Codigo restabe
leceu. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
·(peZa orde™) - Sr. Presidente, o substitu
tivo do Sr. Monjardim não me parece pru
dent-~, porque manda que fiquem sujeitos 
tantos immoveis quantos bastem para garan 
tia do patrimorio. Antes de feita a especinli· 
sação. é impossivel saber quaes os immoveis 
que chegam para isso e então prevalece ahy
potheca legal sobre todos os immovei,. 

Restringir aquella,c,Jmo o terceiro h-:1. de 
saber qual seja a garantia i · 

E' uma generalidade, que não se combina 
com a hypotheca geral e é impossivel pro
duzir resultados praticas. 

Quanto a emenda do meu prezarlo collega 
Sr. Dr. Ri..vadavia CJrrêa, acho-a utll, co:n· 
tanto que seja como pu.ragrapllo unico cto 
art .. 510, caso passe a minh·1 emenda, isto é, 
fimü1do o tutor que não tiver immoveis e não 
puder fazer hypotheca hgal e não teulta 
quem por elle preste fiança. Então o juiz 
lançará mão das gar rntias que puder adap
tar. Como não quero que o tutor fique com
pletamente exc\uido, aind11, que não tenha 
immoveis para hypothecar, nem moveis para 
o penhor, nem fiador idoneo, nesse caso de
Vt'·S'.l dar ao juiz a liberrlade de exigir as ga
rantias que julgar n,3cesari is. 

festações rla Commissão, parece que é mais 
ncceitavel, isto é, approva a emenda do 
Sr. Rivadavia não como substitutivo, mas 
como additivo ao art. 5IO, dirão sim. 

O Sr. r.reixeira, de Sá (peta or
dem) - Acho que a. disposição do projecto 
satisfaz perfeitamente. Como se póde admit
tir que o Codigo tleclare que o juiz, por mo
tivos particulares, pôde constranger a dar 
garantias 1 Que mais garantia do que os iro
moveis ~1ypothecados i 

o SR. AI.F.R.EDO PINTO - Acceitando o pro
jecto e a sub-emen:la do Sr. Oliveir-a Figuei
redo, creio que estava satisfeito o pensa
mento da Commissão, pelo que acabo de 
ouvir. 

O Sr. Rivada,~ia Oori.-êa, (pela 
ordem) - Supponho que o meu venerando 
C·Jllega e amigo 81·. Oliveira Figueiredo la
bora em engano ; a minha emenda não póde 
ser acceita siuão como regra, e~tá concebid,1 
em termos amplos, de natureza tal, que não 
póde vir como additivo ao art. 510, não pôde 
vir com excepção. 

Quero estabelecer exactamente o principio 
da não existcnr.ia da. hypotheca geral 
para garantia da administração dos IJens dos 
menores e, por isso, apresentei a minha 
emenu.a como regra geral. A Com missão tem 
ou de adaptar a disposição dô proj~cto, f.!. hy
pJtheca legal geral, como principio paraga
ra.ntia dos beus dos menores, on aLloptnr o 
meu alvitre, que é deixar ao arbítrio 1\0 juiz 
exigir ou não garantias, sejam de que na
tureza forem ; si por excepção um ju·iz en
tende que não offerece sufficiénte garantia 
pessoal, então exige a garantia real. E' uma 
!'egra geral, não pôde vir como excepção, 
como additivo ao ari. 510. 

São duas regras que se chocam : ou a do 
pro,iecto ou a da minha emenda. . 

Chamo a attenção para os termos da mmha 
em3ntla : « o juiz pôde, por motivos parti
culares». 

O Sr. José Jllonjarclin1. (pela 
ol'llem) - O motivo que tive para restringir 
este artigo foi paios termos v11gos em que 
se acha essa disp1sição. 

Quanto ao motivo que influiu pam rejeitar 
,~ emenrlu. do meu prezado collega Sr. Riva, 
da via Corrêa, foi não deixae ao criterio do 
juiz aquillo que a lei diz muito expressa
mente. 

o SR. ÜLIVll11RA FIGUEIREDO - A redacção 
precisa ser ai torada. 

O Sr. Jo;-1é ~Ionjardim. (pela 
ordem) - Julgo preferi vel a disposição do 
p: ojecto, mórmeu te . accresr~entanfo-se a 
emenda do Sr. Rivadav1a Correaaoart. 510, 
como propõe o no,so illustre e venerando 

O Sr. Presidente - Estamos no 
art. 505. 

Ao art. 509 o Sr. relator propõ3 uma 
emenda substitutiva e rrjeita a emenda 
substitutiva do Sr. Riva,Javia. O Sr. Oli
veira Figueiredo manda que essa di~posição 
proposta pelo Sr. Rivarlavia seja adaptada 
como additi vo ao art. 510. A proposta do 
Sr. 9liveira Figueiredo, a julgar pelas mani-

colleD',~ Sr. Oliveir.1 Figueiredo. · · 
Deixar ao arbítrio do juiz, como pretende 

a emen la, é deixar a por.ta aberh ao abuso, 
e a lei deve ser exprelilsa e positiva. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela ordem) - Sr. Presidente, é apenas para 

.. 
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explicar o sentido da minha emenda, aiiás Estando prejudicada a emenda do relator 
interpretada muito fielmente por V. Ex. ao n. 2 elo art. 535, é approvado este artigo 

Quero ,que, quando o tutor não p<1ssua im- sem emendas. 
moveis para hypotheca, não possua bens mo- São approvados, sem emendas, os arts. 536, 
veis para o penhor, e não tenha fiador 537 e 538 do projecto. 
idoneo, possa ser acceito pelo juiz para exer·. O art. 539 é approvado com a seguinte mo
cer o cargo ; mas, neste caso, fica á discrição difi.cação do relator : 
do juiz exigir aquellas garantias que enten- « Accrescente-se ao art. 539, n. 3 :· Os 
der convenientes e que estiverem ao alcance prodigos. Em virtude de deliberação anterior 
do tutor dar. da Commissão, os prodigos não podem ser 

Entretanto, não dou, como o meu nobre excluídos da curatela neste capitulo. - José 
collega·, o Sr. Rivadavia Corrêa, a este pra-. Monjarclim.» _ 
ceito, que S. Ex. indfca, uma applicação 
geral, porque acho que na pratica haverá Ficam prejudicadas emendas identicas do 
grandes inconvenientes, dado que os cargos Sr. Andrade Figueira e da Faculdade de Di-
de juiz de orphãos são quasi sempre e:x.er- reito de Minas. • 
cidos por pe~soas ainda pouco praticas, sem 
bastante consciencia.dá sua responsabilidade 
e sem illustração su!Ilciente. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Rivadavia 
Corrêa, substitutiva dos arts. 509 e 510, fi
cando por isso· mesmo i,rejudicada a emenda 
do mesmo Sr. Rivadavia, a<lditiva ao art. 503. 

São approvados os arts. 505, 506, 507 e 
508 do projec.to·. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
relator ao art. 509 : 

_« Substitua-se o a.rt. 500 pelo seguinte : Os 
immoveis do tutor, 1aatos quantos bastem 
pira garantin, do patrimonio do menor, fic:tm 
legalmente hypotliecados desdo a !lata ct~1 
acceitação do encargo. - José .Monjardim.» 

E' npprovado o art. 510, com a seguinte 
modificac;-ão, proposta pelo Sr. Oliveira Fi
gueiredo: · 

« Accrescrntem-se as palavras - salvo so 
não tiver meios de fazel-o e fà.t• de reco
nhecida idoneidade.» 

São approvado3, sem emendas, os arts. 511, 
512, 513, 514, 5l5, 516, 5l7 e 518 do pro
jP.cto. 

O art. 510 é approvado, co.n a seguinte 
n10Jifiéação, proposta pela Facuhhde de Di
reito de Minas : 

« Ao n. 7, em vez de - reque1·er a venda 
- diga-se - reo,lizai· a vend.i.» 

São approva,Jos, sam emendas, os arts . 520 
e 5!1 do projecto. 

O art. 522 é supprimi1lo, por proposta do 
relator. 

São approvados, sem emenrlus, os arts. 523, 
524 e b25 do projecto. 

O art. 526 é approvado com a segninte mo
dificação, proposta pela Faculdade de Direito 
de Mmas : 

« No n. 2, ·em v.ez (la apolicas, diga-se -
títulos, de modo a não ficarem prohibidos os 
emprestimos actualmente admittidos.» 

São approvados, sem emendas, os artigos 
desde 527 até 534 do projecto. 

O Sr. Presidente - O Sr. conse
lheiro Andrade Figueira propõe que se ac
crescente depois do art. 539, como Capi
tulo III, uma ou duas secções para tratar-se 
d:1 representação dos prodígos e dos fallidos. 
A emenrla, additiva, em relação aos prodigos, 
é a seguinte : 

Dos prodigos 

« Art. A incapacidade do prodigo consis
_tirá sómente cm não po,Jer exercer sem um 
curador os actos seguintes: emprestar, 
transferir, dar quitação, alienar, ltypotltecar, 
demandar ou ser demanrlado e em geral 
qualqll'~1· acto que não seja de simples admi
nistr,ição. 

Art. A incapacidade do prodigo sómente 
se dá, existindo conjugos, ascendentes legí
timos e descendentes leg11imos, e EÓ por estas 
pessoas póde ser denunciadl). e promovida. 

Art. Cessará, a incapacidade cessa a 
c:1usa della ; e a nullidade dos actos pratica.
los pelo prodigo, durante a sua interdicção 
só póJe ser opposta po1• elle mesmo ou pelo,s 
pessou.s designadus para promovei-a» 

E' approvada a inc' usão de additi vo nesta 
parte do projecto, para regular a represen
tação dos prodigos. 

O SR. PREsrn E:NTE-Vou agora consultar 
a Commissão si acceita tarnbem a regula
mentação relativa aos faltidos nesh parte 
do projeclo. A emenda a•iditiva sob1·e os 
fallidos é esta: 

Dos f,;.Uidos 

« Art. A incapacidade dos fallirlos e a re
presentação pelos representantes da massa 
começa desde o dia em que a sentença da 
declaração du. füllencia for transcripta no 
registro. 

Art. Cessa a incapacidade e representa
ção: com a concorJata e de;;de o dia da 
sentença que a homologar, salvo as re
stricções que da mesma concordata consta-
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rem; com a liquidrção da massa fallida e houver regressado ou si qualquer interes
sua distribuição e desde o dia do despacho sado não tiver promovido a successão, o 
que a declarar ultimada, ainda que os fal- E;stado da União, onde for domiciliado o au
lidos não paguem integralmente ou não sente, adq~irirá a _plena propriedade dos. 
obtenham quitação de seus credores. bens que tiverem sido arrecadados. - Jose 

Art. A cessação da incapacidade e repre- -Monjardim.» 
sentação dos fallidos não depende da re- E' approvado, sem emendas, o art. 575 do 
habilitação instituida pelo Codigo Com- projecto. 
mercial, cuja falta só impedirá a, profissão 
habitual do c0mmercio e outras faculdades 
que não são reguladas por este codigo.
Andrade Figueira.-F. Tolentino.» 

A Commissão resolve rejeitár a inclusão 
desse additi vo rela ti vo aos f allidos. 

Prejupicada a emenda do relator é appro
vado o art. 540 do projecto. 

São approvados, sem emendas, os artigos 
541 e 542 do projecto. 

o art. 543. Supprimam-se as palavras: -
sempre que for possível. - Sd Peixoto. 

São approvados, sem emendas, os artigos 
do projecto desde 544 ate 550. 

O art. 551 é approvado com a seguinte 
emenda modificativa: 

Ao art. 551: - depois da palavra casa -
diga-se: - ou o exigir seu tratamento, fi. 
cando o artigo com a seguinte redacção : 

« O::! loucos, sempre que parecer inconve
niente conservai-os em casa ou o exigir o 
seu tratamento, deverão ser tambem reco
Ilüclos em estabelecimentos adequados. -
Sá Peixoto. - Frederico Borges.» 

São approvados, sem emendas, os artigos 
do projecto desde 552 até 561. 

O art . 562 é approvado, com o seguinte 
additivo (Substituidas as palavras do D.dditi vo 
ciirador de m,isentes, no § 1 °, por- ministerio 
publico): · 

« Accrescentem-se ao art. 562 as disposi
ções seguintes: 

§ I. ° Findo " o praw a que tie refere o 
art. 5GO, e na falta absoluta de interessados 
a successão provisoria, o curador de ausen
tes nos Estados on na Capital da União de
verá requerei-a ao respectivo juizo. 

§ 2. 0 Não comparecendo herdeiro algum ou 
qualquer outro interessado á successão, logo 
que houver passado em julgatlo a sentença 
que determinar a abertura da successão pro
visoria, proceder-se-lia judicialmente á arre
cadação dos bens do ausente pela fórnm es
tabelecida no art. 1924, paragrapho unico. 
-Jose 11:loi~jarclim . » 

São approvados, sem emendas, os artigos 
do projecto desde 563 até 573. 

E' approvado o art. 574, menos o para
grapho unico, que é_ supprimido por proposta 
do relator, e com o seguinte addi ti vo: 

<< Trinta annos depois de ter passado em 
julgado a sentença que concede a aberturn 
da successão provisoria, si o ausent(;) não 

· O Sr. Presidente-Está terminada 
a votação desta parte do projecto. Para re
digil-a, de accordo com o vencido, nomeio os 
Srs. Alfredo Pinto, Luiz Domingues e José 
Monjardim (rel:i.tor). Vamos passar á se
gunda parte da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr Sá Freire sobre os arts. 1829 a 1897 da 
parte especial do projeeto. 

São lidas e postas em discussão, com o pa
recer, as seguintes 

EMENDAS 

Supprima-se o art. 1832. 
Supprimam-se a primeira e a ultima parte 

do art. 1997.-F. Tolentino. -

O Sr. Oliveira Jf'ig·ueiredo 
(pela ordem) - Sr. Presidente, na ultima 
sessão de sabbado, interpellei o nobre a1;1to1• 
do projecto e o digno relator do parecer 
para saber si não convinha incluir ' entre os 
privilegias especiaes os rle impostos que 
recahem sobre immoveis. O Sr. conselheiro 
Anrlrade Figueira ponderou então que não 
tinha raz[o de ser · a minha emenda, por
quanto, o parag·rapho unico do art. 805 pre
venia a hypothese quando determinava que 
os impostos que recahem sobre os predios 
transmittem-se aos adquirentes. 

E' bem de ver que si este paragrapho 
unico resguarda convenientemente os inter
esses da Fazenda, não re~guarda de modo 
algum os dos adquirentes. Quem deve o im
posto é o contribuinte, e este é aquelle a 
quem foi lançado o imposto no momento em 
que passou o immovel. Não ha razão ne
nhuma para que o adquirente fique prejudi
cado em caso de insolvencia. 

Quando se dá a insolvencia, dá-se a liqui
dação, vendem-_se todos os bens e então se 
verificam os privilegios sobre o preço dfl 
cada objecto, segundo a determinação do 
art. 1892. 

Dizia eu que esse art. 1892 devia ter um 
numero especial para-a importancia dos im
postos que recahissem sobre aquelles immo
veis, para que o Estado cobrasse o preço, 
ou o 'adquirente, que tem sempre direito re
gressivo contra o contribuinte. 

,J 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 221 

Nem o que eu dizia era uma novidade, 
é o que se pratica e o que se praticará sem
pre, seja qual for a omissão do Codigo. 

As repartições fiscaes não admittem e não 
admittirão que um immovei seja Rlienado 
sem se ter pago o imposto a que elle está 
sujeito. Para isso, essas repartições fiscn.es, 
quando dão o conhecimento do imposto de 
transmissão, verificam si ha outros impostos 
em que incida o immovel. 

O SR. SÁ. FREIRE - Existe sempre prefe
rencia por parte da Fazenda Federal i 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sempre, 
ahi está o paragrapho unico do art. 805. 
Digo eu, no artigo que mantem os casos de 
pri vilegios especiaes, devia estar ~ numero 
para o direito fiscal, sobre o preço desses 
immoveis, em caso de ligllidação Oll insol
vencia. 

Mas, Sr. Presidente, contrariado o meu in
tento, como foi, por inutil, pelo Sr. Conse
lheiro Andrade Figueira, preciw justificar, 
perante a Commissão, o proposito, que tive, 
apadrinhando-me com disposições identicas 
rle codigos e geralmente acceitas. 

Assim é que u Cor.ligo Civil Portuguez, no 
art. 887, dispõe: 

« São creditos privilegiados sobre os immo
veis do devedor, ainda quando estes se achem 
onerados com bypotheca: 

l .0 Os creditos por impostos devidos á Fa
zentla Nacional pelos ui t1mos tres annos, e no 
valor dos bens que recaírem os mencionados 
impostos; . 

2. 0 os creditas provenientes de despezas 
feitas nos ultimas tres annos pJra a conser
vação dos predios ; 

3.0 os ct'edito~ provenientes de custas judi
ciaes, feitas no interesse commum de credo
res, no valor do pred.io em relação ao qual 
foram feitas.» 

Era isto justamente o que eu ia propor, a 
minha proposta era relativa aos impostos 
devidos á Füzenda Nacional, nos ultimas 
tres annos ..• 

o Sa. TORRES, NETO - E é o nosso direito 
actual. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Perfeita
mente. 

Mas o Sr. conselheiro Andrade Figueira 
disse que isse era um onus real. 

Diz o Codigo Italiano: 
« Art. 1962. São igualmente privilegiados 

os creditas do Estado pelo imposto territorial 
do anno corrente e do anno anterior, com
prehendidos os addicionaes, communaes e 
provinciaes sobre todos os imrnoveis do con~ 
tribuinte, situados no territorio da communa, 
onde o·imposto deve ser percebido, e sobre 

os fructos, as vendas e os alugueis dos ditos 
immoveis, sem prejuizo dos meíos especiaes 
de execução autorizados pela lei». 

« Art. 1963. As dividas indicadas no 
art. 1956 serão collocadas subsidiariamente 
sobre o preço dos i:nmoveis do devedor com 
preferencia elos credores chirographc1,ríos. » 

Vê-se bem que eu não pedia mais do que 
a consagracão do direito vigente e do que 
estabelecem os codigos portuguez e italiano. 

Acho que a minha opinião estava bem 
apadrinhada. (Apoiados) 

Eu até não quero a limitação que o co
digo civil portuguez e o codigo italiano 
estabelecem sobre este privilegio, porque 
será inu_til, visto que o fisco não permittirá 
a alienação, negando conhecimento do im
posto de transmissão, emquanto não esti
verem pagos todos os impostos queda relação 
dos contribuintes em falta, constam da 
repartição fiscal. 

Portanto, si o adquirente for pagar, ella 
ha de ter forçosamente direito reconhecido ; 
si não en~ontrar na massa meio de ser pago, 
descontara no preço. 

Tambem os meus nobres collegas, que 
com tanto fulgor exercem a advo,,.acia, 
Sl!,bem perfeitamente que é regra o ar~ema
tante pedir logo que os impostos que vae 
pag;1r sejam deduzidos do preço da arrema
tação. 

Portanto, me parecia que não era inop· 
porturro que no art. 1892 se considerasse isto 
como privilegio especial sobre o preço do 
imrnovel vendido. (Muito bem. ) 

O Sr. Torres, neto - Sr. Pre
sidente, por motivo de força maior não tenho 
podido vir ás sessões ; tendo deixado a dis
cussão precisamente quando se ia estudar, 
os contractos, sobre os quae3 teria o que 
dizer. · 

Assim teria reflexões a fazer sobre a ma .. 
neira po1• que füi red.igido o projecto, na 
parte relativa aos referidos contractos. 

Em primeiro lugar, quanto á epigraphe 
« Disposições geraes » dil'ia que o projeco 
não ligou a esta expressão o sentido que 
dev~a ligar, visto que ahi vem materia que 
devm antes estar como disposição especial. 

O projecto deveria como disposição geral 
ter dito alguma cousa como determinando o 
q~e é contracto, quando é gratuito e quando 
na.o é, para passar-depois a tratar do consen
timento, do objecto do contracto e forma 
delle: 

Notaria que o projecto falta no art. 1229 
ei_n po?tos secund~rios, dízenuo que « con
vmdo as partes sobre pontos essenciaes · os 
pontos secitndarios.não impedem o accordo.» 

Nos contractos verifica-se o que é essencial 
natiwal e accidental ; o que é essencial, isto 
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é, o que forma a substancia e sem o qual não 
pode o contracto existir: o que é natural e 
que se póde por vontade das partes se mo
dificar; e assim tambem o que é accidentai. 

Mas, desde que não ha accordo sobre o que 
é accidental, que as partes querem regular a 
seu modo não sei corno é que o contracto se 
deve dizer concluído 1 

Tambem notaria que o projecto não deter
mina bem o que ::seja ou importa a diligenc;ia. 

Assim, no art. 1483, diz: « •.• diligencia 
de que é capaz para o bom deBempenho do 
deposito.» 

Nós temos a diligencia do bom pae de 
familia e a que se emprega nos propri<is 
negocios, ou, como dizem os doutores, a 
diligencia em concreto e em abstracto. 

A' qual destas diligencias se refere o pro-
jecto, no artigo~ Não se diz. · 

Parece-me que elle não quer se referir 
aos cuidados do bom pae de familia ; portanto 
refere-se á diligencia in abstracto. Mas, pela 
maneira por que esta redigido o artigo nada 
se póde saber. 

Eu diria tambem alguma cousa, sobre a 
C'harnada « constituição de rendas, em que se 
diz, por exemplo, em um dos artigos da 
respectiva secção, que ella se constitue por 
actos intei· vivos e de i1ltima vontade ; sendo 
porém o instrumento publico da, substancia 
do contracto. 

Mas como haver o instrumento publico, 
qus1,ndo a constituição de renda fôr por acto 
de ultima vontade 1 

Este artigo é, Sr. Presidente; copiado do 
Codigo Civil Portuguez; mas, este Codlgo 
Civil não admitte a constituição de rendas, 
siniio por actos intM· vivos. 

Teixeira de Freitas, exige o in strument 
publico, como substancia docontracto, quando 
se tratar de actos inter vi·vos e, quando é de 
ultimá vontade, elle determina em que con
siste a escriµtura publica.. 

Mas, o projecto copiou o Codigo civil Por
tuguez, accrescentando ruais alguma cousa 
de maneira que o resultado é que, no · pro
jecto, não ha llarmonia, ha um desconchavo: 

Da liquidação das obrigações.-· 
Sr. Pi'esidente, nàs sabemos que ba obri

gações que suppõem factos preexistentes e lia 
obrigações que nascem dos delitos e quasi 
delictos, ou melhor - ha a cu! pa chamada 
contractiial e ha a culpa chamada Aquiliana. 

A primeira deve ser estudada quando se 
trata de contractos, e a segunda quando se 
trata de delictos ou quasi delictos. Nas obser
vações que fiz quando se tratou Ja parte 
geral, censurei o Projecto porque apenas 
tratou de actos juridicos, quando me parecia 
que devia partir dos factos até descer a 
actos juridicos; e como partia de factos e 
descia a actos, devia tambem tratar de actos 

illicitos. O Project·1 primitivo foi coherente, 
porQ.ue, como só tratou dos actos jurídicos, 
abandonou na parte geral o que dizia res
peito aos actos illicitos; porém, a Commissão 
incumbi la de revel--o, fez emenda peor, que 
o soneto, porque acompanhando Projecto, 
e não tratando sinão de actos jurídicos, vem 
depois a tratar de actos illicitos, sendo ahi, 
porem, de urna deficiencia extraordinaria, e 
até fez o seguinte: em vez de estabelecer 
regras, para dahi chegar ás consequencias, 
deixou de estabelecel-as para estabelecer casos 
particulares. Ora, comprehende-se qu_anto 
isto é perigoso em um codigo. Mas o Projecto 
primitivo que só tratou dos actos jurídicos 
propriamente dito., nada dispoz sobre acto 
illicito; e a Commissão deficiente, como foi, 
quanto ao acto illicito pode-se dizer: acom
panhou pari-passu o Projecto. 

Não ha bom methodo, quer por parto do 
Projecto primitivo, quer do emendado. Esta
belecidas regras geraes, regule-se quando se 
trata das obrigações da cui pa chamada con
tractual. Foi o que :fizerão Teixeira de Freitas 
e o Corligo Argentino. 

O Projecto de alguma sorte, si bem que 
com má collocação, tratou da referida culpa 
e das perdas e damnos, para mais tarde tratar 
das obrigações regultantes de actos illicitos, e, 
portanto, da culpa aquiliana. · 

E estabelece regras que não ncompanharei, 
mais devo dizer deu-se verdadeira solução de 
continuidade, porque depois de regular a 
culpa aquiliana trata da liquidação das obriga
ções que suµpõern contracto prexiotente, para 
passar a tratar especialmente· da liquidação 
dos actos illicitos. 

Andou mal. O logar de tratar da liqui
dação rla chamada culpa cont~actual devel'ia 
ter sido quando tratou da referida culpa; e 
não, fazendo uma rnisão, in volver a culpa 
contractual com a aquiliana, quando da 
mei;ma contractual ja tinha até o Projecto 
tratado antes. Parece-me, portanto, que todos 
os artig·os que tem por epigrnµhe-llqu idação 
df.\s obrigrções (1.8:29 a 1.833) devem desap
parecei' ; e ficaria o Projecto, portanto, assim: 
das obrigações resultantes de actos illicitos, 
sua liquidação para depois se referir a outras 
causa.s que diz o Projecto serem de obrigação. 

Comtudo devo dizer que o que se lê de~de 
o art. 1.8:29 a 1. 833 não está bem regulado. 

Considera-se «liquida toda obrigação certa» 
art. 1.829. P1·:mei ramente toda obrigação ó 
certa. Ella o que póJe ser é pura, condicionnl, 
mas é sempre certa. 

Depois, a _palavra - liquida - é demais; 
porque o Projecto assim o que quer àizer é 
qu0 a obrigação sendo certa; não deixa ue ~e 
tornar certa. 

A palav1'a liquida é pois superflua, 
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O SR. SÁ. FREIRlll dá um aparte. 
o SR. TORRES, NETO -A obrigação é pura 

ou não é pura. · Si me obr)go, hei do deter
minar aquillo a que me obrigo. 

O SR. SÁ FREIRE - E si ella é illiquida, é 
certa 1 

o SR. TORRES, NETO - Já chego lá. o que 
não é certo são as perdas e damnos, que pre
cisam de se liquidar. Portanto, o art. 1.829 
merece serias reparos. Além disso,. diz q~e a 
obrigação é certa quando a si:a 0x1stenc1~, ~ 
dete.rminada. quanto ao seu obJecto. Mas e so 
certa quando á existencia 1 E' restringir 
muito!! 

O urt. 1.830 tambem da Jogar a muitas du
vidas. Peço ao Sr. Dr. Clovis qne, si eu 
estiver interpretando mal, venha ao meu 
encontro. Diz o artigo: «Se o devedor não 
puder cumprir a prestação na propria especie 
aju,,tadada deve ella ser substituida por seu 
valor, em moeda corrente, no lagar da exe
cução da obrigação»~ 

Não é tanto assim, não é exacto. 
Si elle não póde cumprir a obrigação na 

p,ropi-ia especie, está sujeito a perJn!' e 
tlamnos; tempos, p01s, o v,tlor da prestaçao e 
ainda mais o que deixou 1le lucrar; tudo isso 
reduzido a moeda corrente. 

O art, 1.831 taml.Jem me deixa muitas du
vidas, precistt de ser interpretado. 

Diz elle: « A execução judicial das obri
gações de fazer ou não fazer, e em geral, a 
indemnização das perdas e damnos deve ser 
precedida de liquidação da respectiva.- impor
taucia, sempre que esta não for fixada por 
lei ou accordo das partes». 

·Primeirameute é difficil apprehender o que 
seja « execução judicial dns obrigações de 
fazer ou não fazer», -e, si bem entendo, a 
execução judicial estende-se tambem a outras 
obrigações, como a de dar ca.usa· certa e se 
verifica úo·art. J.013, alínea, que diz: « Se a 
perda resultar de culpa do devedor, responde 
e-;te pelo equivalente com perdas e -damnos». 

Portanto, está aqui outro caso: não é só, 
pois, na obrigação de fazer ou não fazer-que, 
dado o não cumprimento, resolve-se a obri
gação em perda,'l e interesses. 

Além disso, não se fazia preciso dizer que 
a indemnização tleve ser sempre precedida da 
liquidação da respectiva importancia, sempre 
que isso não for fix .ido por lei ou· pai· accordo 
das partes. Está subentendido. Si a indem
nização não é conhJcida, necessariamente 
deve tal se tornar na liquidação, salvo se não 
for fixaria por l~i ou por accordo das partes. 
Depois deveríamos deixar isto para o pro
cesso. De-de que a indemnização das perdas 
e damnos, não está conhecida, é o caso de se 
regular o modo de conhecel-a; o que se fará 
pela liquidação ou outro _ meio que os Es-

tados na sua lei de processo cumpPem esta· 
belecer. 

Art. 1.832, diz: « As partes capazes de 
reger suas pessoas e bens podem liquidar 
por mutuo accordo as obrigações illiquidas, 
ainda resultantes de delicto ». 

Não ha a menor duvida sobre isto, pelo que 
não precisava estar articulado. 

Sobre o art. 1.833, com toda a franqueza 
custei a entendei-o. <Para liquidar a im
portancia de um,1 prestação não cumprida, 
quando tiver valor offlcial no lagar da exe
cução, tomar-se-ha o preço médio entre a data 
do vencimento, e o do pagamento, ao qual se 
addicionarão os juros da mora». 

Supponha-se um sar.co de feijão, que tem 
pelas cotações o chamado preço official. 

Porque razão, pergun\o, eu manda-se tomar 
o preço médio entre a data do vencimento e 
o ·do pagamento, ao qual addicionarão os 
juros damóra 1 

Não posso comprehender a razão. 
Não se trata aqui de entrega de dinheiro, 

tr~ta-se aqui da entrega de objecto que não 
foi entregue e é substituído o seu valor por 
dinheiro; portanto, é o caso das perdas e 
damnos. Portanto, não serve o preço niédio 
entre a data do vencimento e do pagamento. 

Nada haveria. a dizer, desJe que houvesse 
sido regulada. a liquidação das obrigações; e 
o caso em questão teria tica.do bem regula.rio. 
Não vejo, porám, razão para q11e aqui só se 
pro~ure liqnidar e mal a cousa que tiver 
valor offlcial , deixando-se de regular a liqui
dação de outras prestações . Faltam as perdas 
e interel!ses; porque pelo facto de não me ter 
sido entregue o sa-0eo de feijão, hoje, posso 
eu ser gravemente prejuoicado e então tenho 
direito as perdas e damnos resultantes da 
não entrega. 

Na liquidação das obrigações resultantes 
rte acto;; illicitos, tenho duvidas, é preciso 
fazer isso claro. 

O art. 1834, § 2° diz : 

« Na prestação de alimentos as pesscas 
a quem 0 defunto as prestava.» 

Acho que é estender muito. 
Se o defunto prestasse alimento a uma 

porção de parentes, esses todos iriam recla
mar indemnização, 

Não pôde ~er: a indemnização deve ser 
restricta aos filhos e à viuva e si se quizer 
mesmo apurar bem o que se diz prestação 
de alimento, chega-se ao resultado que, para 
o Codígo, a viuva não recebe alimento e, na 
veruade, não os recebe. Portanto, acho que 
este § 2° deve estar claro, não se deveria usar 
da palavra alimento e devia se restringir a 
cousa. á viuva e aos filhos e não passar dahi. 
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O art. 184 l, dispõe: 
« Si não puder justificar o prejuizo 

material, o offensor será obrigado a pa
gar-lhe ( o injuriado) o dobro da multa 
do grau maximo da respectiva pena 
criminal.» 

Si não ha prejuízo, não ba nada a pagar; 
não ba indemnização e o offensor, com a 
multa criminal e a prisão está bem punido. 

Sobre a insolvencia dos devedores, eu sup· 
primiria todo o titulo 10°. 

Quanto á cessão de bem, devo lembrar que 
é uma arma talvez enferrujada, se não for 
para dizer que está revogada. Teixeira de 
Freitas pretende que pelo uosso direito actual 
não ha mais cessão de bens. Além disso 
temos um mau exemplo da cessão de bens 
nas fallencias. 

o SR. CLOVIS BEVlLAQUA - São cousas 
muito differentes, mostrarei depois. 

O SR. ToRREil Nmw - Nós estamos vendo 
os abusos que ba. 

Eu, portanto, que rezo pela cartilha an
tiga, e não me acostumo com as novidades, 
suppl'irniria todo o titulo 10°, e quanto a 
prererencia e pl'ivilegio iria buscar elemen
tos no nosso l'egulamento commercial. E' um 
trabalho que honra o conselheiro Nabuco que 
o fez, é um trabalho bom, que precisará 
apenas de retoques. 

Em togar de se aproveitar o que está es
cripto nos outros codigos, aproveite-se o que 
está no trabnlho do Sr. conselheiro Nabuco 
e applique-se ao civel. 

Depois, esta maneira de se exprimir : « os 
privilegios só se referem aos bens moveis do 
devedor, não sujeito~ a direito real de 
outrem». O Projecto quer se referir ao 
penhor. Porque não se ha de dizer a cousa 
como ella é~ Porque não se ha de chamar 
o uoi de boi~ 

Agora outro defeito que noto é que o Pro
jecto na. cessão de bens, contempla a todos os 
credores, os de dominio privilegiados, etc., 
emquanto que, quando trata Je preferencia, 
estes credores são postos á margem. Não se 
refere o Projecto sinão aos credores privile
giados e aos hypothecarios. O credor de anti
cllrese tambem não é contemplado; cmquanto 
que, quando trata de cessão de bens, não se 
esquece delle, e nem de outros. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA. - V. Ex. não 
considera a anticllrese como um onus real, 
como um direito real ~ · Pelo Projecto assim 
é considero.da. 

o SR. TORRES, NETO - Mas, attenda v. 
Ex. que a anticllrese não é sobre bens im
moveis, é sobre rendimentos e eu creio que, 
na. preferencia e privilegios, escapou a anti-

chrese, quando, na cessão de bens, s. Ex. 
tratou de tudo. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - o credito real, 
abrange hypotbecas, antichrese, todos os di
reitos reaes. 

o SR, TORRES, NETO - Pois bem, mas 
fül~ aqui a antichrese, porque justamente a 
antichrese é sobre alugueis e aqui não se 
trata de alugueis. 

Era isto o que eu tinha a dizer. ( Muito 
bem.) 

O Sr. Clovis :aevilaqua. -
Sr. Presidente, observou com toda a razão o 
ill ustrado relator, o Sr. Dr. Sá Freire que, 
na parte, que lhe coube relatar, havia grande 
seme!hança entre o projacto que se discute e 
o proJecto do Exm. Se. Dr. Coelho Rodrigues. 

A observação é verdadeira e não póde 
causar extranheza, dadas as condições em 
que foi preparado o projecto que se discute. 

Levanto a observaçãó, para tirar della um 
argumento em f'avor das opiniões por ello 
adaptadas, pois si ellas oram hauridas do 
trabalho do Sr. Dr. Coelho Rodrigues, essa 
circumstancia nos o:lferece mais uma auto
ridade, mais um mestre competente em apoio 
das disposições, que aqui tão rude critica 
sotrreram. 

Isto importa principalmente porque o Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues não escondeu as fontes 
de oudP extrahiu o que articulou a respeito 
de cessão de bens. E as suas fontes são de 
duito valor. O invocai-as é só por si um 
poderoso argumento em defeza do Projecto. 

Antes, porém, de chegar á cessão de bens, 
direi ligeiramente sobre as minhas diver
gencias com o illustrado Sr. Dr. Sá Freire, 
divergencias que são felizmente em numero 
muito limitado. 

A primeira refere-se ao art. l. 832. 
S. Ex. acha que o projecto não devia, con- · 

signar essa disposição. 
O SR. SÁ FREIRE - Achei dispensavel. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pensei que 

V. Ex. achava inconveniente ; mas, agora 
vejo que a razão pela qual S. Ex. propõe a 
eliminação do artigo é identica. á que apre
sentou o Sr. Dr. Torres, netto. 

Mas, Sr. Presidente, não ha clareza de mais 
na lei e parece me que esta é uma daquellas 
que não devemos recusar. 

Podia-se entrar em duvida si as liquida
ções se poderiam realizar pelo simples accordo 
das partes. Sendo esta uma. ma teria que vae 
ser submettida, normalmente ao conhecimento 
dos jnizes, podia-se suppor que as partes não 
tinham mais competencia para resolver a 
respeito. 



CODÍGÔ êIVIL i3RAZILEIR.O 225 

O SR. SÁ FREIRE - Não ha inconveniente 
algum na permanencia da disposii;ão. 
·o SR. CLOVIS BEVILAQUA-A outra emenda 

refere-se ao art. 1.834; ;nas, é simplesmente 
uma emenda de redacção, a qual, a meu 
vêr, uão tem grande importancia. Ou se 
acceite a indicação do illustrado relator, ou 
se mauteuha o projecto, as r0lações se regu
larão pela mesma forma. 

Outra emenda é a ' que se refere ao 
art. I.837. 

O Sa . _ FÁ F1rnmE ~ Nesta, estou de accôrdo 
com V. Ex. 

O SR. (L( vrs BEVJLA QU A-Des ie que V! Ex. 
diz que e~tamos de accôi•,Jo, nada t.enho que 
dizer, 

Ainda, foi ol,_jecto de correcção o art. 1.851. 
S. Ex . .acha que não se deve dizer que os 

credorns trimam posse dos bens ; mas, sim
plesmentl-:! que hão de obter os bens. 

Dc1.do o conceito da 1-osse, segundo o pro
jecto, cr€:o que rstaria perfeitamente bem 
dito corno se faz no projecto ; lirns tanto faz 
aoui dizer r osse, como detenção. 

·E são rimplesmente essas, Sr. Presidente, 
as diver;rencías entre mim e o illustrado 
Sr. Dr. Si Frei re, divergencias, como se ve, 
insignificantes sobre as qüaes passaria em 
silencio, si a consideraçã.o que S. Ex . me 
merece n~io me dictasse outro modo de pro
ceder. 

Devo agor-a.._ examinai• a critica do outros 
preopinautes . 

O illustr;1do Sr . conselheiro Andrade Fi
gueira começou lembrando que se incluísse 
no projecr.o que o effeiiocla mora retrotruisse 
á epocha inicial <lella. Parece-me que não é 
esta a occasião opportuna, dado o systema do 
projecto, do tratar da móra propríamente 
dita. Quando nos occupamos da occasião em 
que o pagamento deve ser feito, por asso
ciação de idéas, muito natural, o projecto 
tratou da móra em seus diversos aspectos, 
em traços geraes é certo, mas o sufilciente 
para que tlca.,se estabelecido o instituto. Ora, 
si alguma cousa e-ntender a Commissão que 
falh dizer a respeito da móra, será preciso 
additar nessa parte, e. não no momento em 
que tratamos simplesmente da liquidação de 
obrigações. 

Outra disprsição que S. Ex. lembra e que 
atllrma estar na doutrina geral é a de que 
as obrigações que se resolvem em pagamento 
de somma ele din.heiro, não admittem outra 
liquidação de_ perdas e damnos sinão a de 
perdas e damnos. · 

Islo mesmo está consignado no projecto, no 
.eu art. 1209 que eliz: « As perdas e elamnos 
nas obrigações de pagamento em dinheiro 
consistem nos ju~os da móra e custas, :sem 

Vol. lV 

prejuízo da pena convencional>,. Creio que 
é i::;to que pede S. Ex. . 

Depois de discorrer a respeito da pres~r1• 
pção da acção de seguros, materia que não 
está presentemente em discussão, voltou a 
considerar as obrigações oriundas de actos 
illicitos, mostrou que · ha incoherencia entre 
os dispositivos dessa parte e outros que já se 
acham iasertos em duas outras secções do 
proJecto, uma na parte geral e outra na 
parte especial dcdi9ada ás obrigações. Com
pr, hende a Commissão que não seria motivo 
s11fficiente para a discordancia entre os dis
positivo~ de nm Codigo o rn achar o iustituto 
scindido·em duns ou tres ~ecções, uma vez 
que es;a di6t1·1bniçã o de materia, foss~ exi
gida pelo müthoJo, corno no crtso do proJecto. 

Na patte geral, tratou-~e dos act?~ 1U1citos 
para a!rl 1'mar o seu conce1 to, e mais de _nt11a 
vez tive occasiã'.) de atl1rmar que no proJecto 
pr imitivo acLJei isto dispensável; mas, como 
quer que seja, foi a opinião vencedora. Na 
parte refer-ente a obrigações tratou-se desses 
actos como causa geradora, de obrigaçõe,i, e 
mais tarde, !JO occupar-se o projecto da liqui
dação de obriaações, houve necessidade de 
enfrentar as duas modafidades-, as obrigações 
oriundas de actos licitas e as oriundas de 
actos i!Hcitos. Desde que o mesmo espírito 
presidisse a todo o articulado, que este obe
Liecesse a um principio assente, a i,téas se
guras, não sei porque essa distribuição deter
minasse necessariamente contradicção. 

As contradicções notadas, onde si.to reaes, 
surgiram do modo da factura elo projecto 
revisto. Sobre o· projecto primitivo foram 
insertas emendas de juristas, bem concei
tuados é verdade, mas que acceita1·am dou
trina differente do autor elo projecto. Assim 
é que no art. 1.837 ha um accrescimo da Com
missão revisora con~tante das ultimas pala
vras-:- ou impellido por medo irr·esistfoet de 
perigo imminente, Foram justamente essas 
palavras que provocaram as censuras do 
illustrado Sr. Andrade Figueira. 

Conhecedor do assumpto e tendo seus 
princípios bem claros, notando que o pro
jecto havia partido da concepção bentha
miana, de que, uma vez determinado o 
damno, deve-se rnguir a satisfação deste, 
observou que neste artigo o projecto perdia a 
sua linha e enveredava pela doutrina fran
ceza da culpa. s. Ex. tem toda a razão, mas 
com a culpa não devo eu acarretar, i:orque 
essas palavras, se não continham no pro
jecto primitivo. 

-Este artigo ainda rnscitou um reparo por 
parte (lo illu5trado Sr. Andrade Figueira, e 
neste ponto sinto dizer cjue S. Ex. não tem 
razão. Pareceu-lhe que o adjectivo - juslifi
cavet - como epitheto ele crime, comprehen
dia-se no regímen do Codigo de 1830, mas 

ílO 
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não no regímen juriilico do Codigo vigente. 
Embora fosse um reparo ligeiro, não quero 
deixar de levantai-o de pllssagem. Noto que 
nos arts. 33 e 34 do Codigo Penal vigente se 
faz precisamente emprego dessas palavras -
Crime justificavei. Diz o art. 32 : 

e. Não serão tambem·criminosos: § 1°Os que 
praticarem o crime para evitar mal maior ; 
§ 2° Os que o praticarem em defeza legitima 
propria ou de outrem. » A legitima defeza 
não é limitada unicamen.te á protecção da 
vida; ella comprehende todos os direitos que 
podem ser lezados. 

O art. 33 continuando o me5mo assumpto, 
accrescenta : « Para que o cl'ime seja jus
tificado no caso do§ 1° do artigo pr-ecedente, 
deverão intervir conjunctamente a favor do 
delinquente os seguintes requisitos, _ etc. 

E o art. 34 « Para que o crime seja .f ustifi
cado no caso do § 2 do mesmo art. deverão 
intervir etc.». 

Consequentemente o adjecti vo é_ technico, 
mesmo perante o Codigo Penal em vigor. 

S. Ex. eliminaria o art. 1.838. Aindaaqui 
acarretei com culpa que não commetti, por
que, com a suppressão de algumas palavras, 
o art. I.838 tomou uma latitude que absoiu· 
tamente não tinha quando foi redigido por 
mim, tendo por guia o Codigo Civil Alle
mão, art. 845, que diz: 

Em caso de morte, de lesão corporal 
ou de offensa á saude, como em caso de 
privação da liberdade, si por determi
nação da lei, o lesado era obrigado a 
prestar serviços rio lar ou na industria 
de terceiro, o devedor da reparaçãp deve 
indemnização a esse ultimo pelos servi
ços perdidos, mediante o pagamento de 
uma renda em dinheiro. 

A Commissão revisol'a eliminou esta re
strictiva -em 1'irtude da lei- indispensavel 
para indicar pessoas certas e determinadas, 
a mulher e os filhos. 

O art. 472 n. 7, diz que os paes teem di
reito de exigir que os filhos lhe prestem obe
diencia, respeito e os ser-viços proprios de sua 
idade e condição. 

O art. 308, por sua vez, decreta : 
E' dever da. múlher auxiliar o marido 

na sustentaçli:o da fam ilia. 

Como se está vendo, o artigo em questão 
referia-se, de accordo com a doutrina do Co· 
digo Civil Allemão, á mulher e aos filhos. 

Retirada a pl1rase restricti va, refel'e-se a 
todos que teem contractos com o oifendido. 

Proseguindo nesta ordem de idéas, o Sr. 
couselheil'O Andracle Figueira lembróu a 
conveniencia de se incluírem nesta secção os 
dispositivo:, dos a.rts. 24, 25 e 26 do Codigo 
Criminal do Imperio. 

Esta recommendação foi directamente feita 
ao relator, nenhuma observação, pois, fa
rei, ficando a seu criterio resolver si deve 
ou não incluil' esses artigos. 

O SR. SA FRisIRE - Emt.iora pese muito a 
opinião de V. Ex. em uma questão desta 
ordem, di:,corúo. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA. - Em seguida 
passou S. Ex. a occupar -se da cessão de bens, 
parecendo-lhe que esse instituto desappare
ceu do nosso d.iroik> civil e que é inconve
niente restabelecei-o. 

Peço permissão para fazer ponderações. a 
um e a outro respeito. 

Creio que ainda não foi expulso do nosso 
direito civil esse instituto, como tambem que 
merece ser mantido, desenvolvido e revigo
rado. 

Existia no direito romano o direito do 
credor de. boa fé requerer a bonorum cessio, 
pela qual não só ficava isento de prisão, mas 
ainda podia conservar aquella porção de bens 
necessarios para a sua manutenção mo
desta. 

Este instituto passou do direito romano 
para quasi todas as legislações dos povos 
modernos. 

A Ordenação do L. 4°, t•. 79, delle se 
occupa demoradamente. Mas, sobrevindo a 
lei de 20 de setembro de 1774, e o assento 
explicativo de 18 de agosto do mesmo anno, 
abolindo a prisão por divida, entendeu-se que 
a ordenação estava ipso facto revogada. 

Neste sentido opinaram dous dos mais nota
veis juristas que tem possuído Portugal e o 
Brazil, Mello !<'reire e Teixeira de · Frei
tas. 

Apezar da alta competencia desses dous lu
minares da scienciajuridica, com outros juris
consultos d.i grande nomeada e de muito me
recimento penso que a cessão de bens con
tinuou entre nós. 

Entre estes jurisconsultos podemos citar 
Correia Telles, em diversos logares repe
tidamente : no Digesto Portuguez, o~de ar
ticula o assumpto; na traducção das obri
gações de Pothier, em nota de onde extraio 
estas palavras: «entretanto está em vigor 
a Ord. 4,74, que determina as formalidades 
com que deve ser feita a cessão, que declara 
as pessoas ãs quaes se não concede esse bene
ficio, o qual póde, ainda agora, ser de al-
gum proveito.» . 

Nada, póde haver de mais claro. 
Como acaba de lembrar "o illustrado Sr. 

desembargador Moniz, o eruditíssimo Can
clido Mendes, em nota luminosa do Codigo 
Philippino, revela-se da mesma opinião. 
· Lobão, tão citado ainda no nos~o fôro, em 
mais da uma obra, principalmente nas Notas 
a Mell<.>, declara que se mantem no direito 
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portuguez e, portanto, no direito brazile1ro porta. conhecer no caso e não como na fal-
o insti tut.o da cessão de bens · ' lencia commercial, por uma /com missão no

Eu trouxe trechos de dive;sos desses escri- meada pdo jttiz. Deyois i,ão sómente 08 cre· 
ptores, para corroborar a minha opinião. dores que, feito esse exame alludido, decidem 

De Correia Tel!es limito-me a lrans ·rever si realmente o dev{:dor foi om infeliz de boa 
o que diz em not\!S ás-Obrigações de Potbier. fé ou si a sua ruína economica é o .resultado 

Assis e Almeida, em uma hem estudada me- da fraude. 
moria, escreve: «Si a cessão de bens tivesse Fina.lmente, são ainda os credores os unicos 
p_9r unico fim _isentar os_ devedores da pri- a deliuerar si o caso é ou nã·J de cessão de 1 , 
sao, poder-se-lua talvez dizer que a abolição bens. 
dest~ tornava inutil aquella providencia. Conseguintemente, o instituto é organisado 
Porem ella sei·ve ao devedor para mc:,tl"<1.r a ~o~re, bases. uut,as: alli lm íutervenção do 
sua boa tá, para o livrar dos ia com modos JUIZ, que pode, por sua autori iade e 80• 
e despezas de inuita~ e diversa8 execuções, gundo o seu arb1trio, õecrnr,ar a ce.qsão de 
para lhe salvar vesti,los, camas e iostru- bens: aqui não, são exclusivamente os ci·e
_mentos e, muitas vezes, para alcançar in- dores, limitando-se o juiz a homologar o que 
ducias creditorias». os credora.,; deli ber,i!'em. 

Lohão dest·,caquatroutilidades decorrentes Alé'!l rlisso, como lembrou o illustr·ado 
da ces~ão QP. bens, uma das quaes vi,livel- Sr. desembargador Muuíz, ha, no direito 
mente já não no,, ::iproveita. As outras, commercinl, esta grande duvida: si a ceSBão 
p·orém. continuam a ser verdadeiras. de bens elo devedor abrange exclusivamente 

Candido Mendes já citado escreveu o se- os bens que entram para. o negocio, os b,ms 
guinte: commerciaes-digamos assim- ou si os bi,ns 
· «A presente Ordenação ainda não foi revo· pArticulares. Esta duvida .não é possivel no 
gana e a lei de 20 de junho com O assento rle direito civil; aqui se falia na i:es~ão de todos 
18 do agosto de 1774 não fl.zP-ram mais do que os bens. (Ha muitos apai·les, que interrompem 
corroborar a doutrina consagrada na mesma o orciclor durante alguns minuto;.)_ 
Ordenação, isto é, que os devedores de boa fé Sr. Presidente, vou ver se reato o fio das 
insolvaveis não fossem presos por divída. Si minhns idéas. 
esta boa fé for posta em duvidtt, o devedor,- Procur~i _mostrar que a ces~ãd_ de bens não 
para eximir-se d:\ prisão, tem sernpre a re- esta:!ª elln,mada do ooss~ direito, e que a 
correr ao beneficio da cessão e ainda recla- cessao propost;i. pelo ProJecto Js~enta sobre 
mal-o para gozar do outro da competen- b3:ses outras,_ que a actual ce:,5ao de bens da 
eia». lei de falle1wias. 

Conseguintemente, Sr. Presidente, parece . H,esta considerar o ultim~ ar~umento, con· · \, 
provado que não está assim, como se a!firma sist_ente em affi.rm!).r que o mst,tuto não vem 
em absoluto, abolida entre nós a cessão de sat1st'11zer a nenb._um reclamo de necessidade. 
bens em materia civil. E~tou convencido do contrario, porque a 

Invoea-se contra a cessão de bens tres cessao cfe bens, orgamsacla com regularidade 
ordens de argumentos: a primeira, a que (e si ~o~ver all-\um d~f~ito no_ projecto, a 
acabo ~e alludir, isto~- que já é um in~tituto con:im1ssao saber-a c?rr1g1l-o) vira obvia:r a 
atroph1ado em nosso direito. Mas acabei de muitas lutas, a mmtos desgo~tos e a mmtas 
mostrar com a citação destes autores, que siio cori:iplicaç~es proces:;uaes . Esta ':antag~m 
dos nossos juristas mais secruidos que assim attmge nao só aos credores, que terao maior 
não é. b ' massa a partilh.ir tendo feito menor dispen-

A segunda m·dem de argumentos é que, no di~ de dinheiro e de actividade, como ao pro
commercio tem provado mal a cessão de pr10 devedor. Ha, porém, uma vantagem 
bens. ' especial ao devedor, que seja um homem 

Mas, Sr. Presidente, é ditferente O insti- ho_ne~to, um home1:11 que colloque a sua honra 
tuto da cessão de bens tal como O organisou amma ~e todos os i~teresses. 
a 1;1ossa lei de fallencias e O que propõe O Real,z'lda a _cessao de be_n~, vêm ~do~ os 
proJecto. credores, que sao os seus JUJzes mais r1go-

O 
8 

S rosos, declarar, perante a sociedarle, que, si 
R. ALVADOR MuNIZ dá um aparte. eHenãocumpriuassuasobrigações,foiporque 

O SR.. CLOVIS BEVILAQUA - O üistituto é interviftram circumstancias de força maior 
diverso, porque, na cessão de bens, segundo que o arremessaram uas garras de um iufor
propõe o projecto, são os credores e não ex- tunio que não poutle ser evitado._ 
clusivamente o juiz, os que tratam de syn- E ha ainrla uma vantagem qua abrange 
dicar si houve ou não boa fé da pal'te do de- pessoas outras 4ue não são as envolvidas 
vedor que se apresenta insolvente. Esta syn- propriamente nas relações obrigacionaes. A 
dicancia ó directamente feito. pelos mais inter- éessão de bens vem gal'antir a paz e a tran
essados por aquelles, cujo juizo mais im- quillidade das familias, porque os credores 
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não são levados a collocar seus devedores na 
miseria extrema dos que não teem lar, nem 
pão, nem roupa nem instrumentos de tra
balho para lutar pela vida. O devedor.go
zará do beneficio de competencia que, Ee re
flectindo sobre a familia do insolvente, es
tende a sua acção favoravel a um grupo de 
pessoas mais extenso do que o formado imme
diatamente pelas relações obrigacionaas. 

Finalmente, si se lançar a vista para as 
legislações modernas, encontrar-se-ha a cessão 
de bens em alguns codigos. O Codigo francez 
no art. 1265 e seguintes trata da especie. 
E' verdade que, como lembra o illustre re
lator, Boudry de La Cantenerie, assim como 
Planiol e outros atllrmam que hoje a cessão 
de bens é cousa imprestavel no direito 
francez, pela razão de que foi alli organisada 
exclusivamente para evitar que o devedor 
insolvente fosse preso por dividas. 

Mas, si hoje procuramos estabelecer a cessão 
de bens com intuitos differentes, não tflm 
valia semelhante razão. E si o legislador 
francez tambem cogitasse actualmente deste 
assumpto, por certo não seria para revogar 
os dispositivos dos arts. 1265 e seguintes, 
mas sim para insuffiar-lhes vida nova, impri
mindo-lhes outra feição. E a prova de que 
ainda não se sentiu a neoessidade de eliminar 
completamente este instituto, é que codigos, 
como o argentino, o chileno, e todos sabem 
que o Codigo chileno foi organisado por uma 
das maiores summidades juridicasque tem tido 
a Amarica do Sul, Andrés Bello, e finalmente 
o Codigo hespanhol ainda consignam a cessão 
de bens. 

Esta razão me parece valiosa para que se 
não vá com muita facilidade elidir do pro-
jeoto a cessão de bens. ' 

As outras observações do Exm. Sr. Dr. An
drade Figueira referem-se á secção IV, elas 
preferencias e pri vilegios. 

Noto,em primeiro Jogar, que o projeoto não 
fez a classifioação rigorosa de credores entre 
os quaes se tem de distribuir a massa. A la
cuna apontada por S. Ex:. é referente aos 
credores de domínio ou reivindicantes, como 
melhor nome tenham. 

O Srr. TORRES, neto - De domínio é o 
nome que tinila. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas reivindi" 
canfas os chama a lei de fallencias. 

Tratando-se, Sr. Presidente, de organisar 
as preferencias e os privilegios entre os cre
dores propriamente dito3, pareceu dispen
savel ao Exm. Sr. Dr. Coelho Rodrigues, a 
mim e á Commissão Revisora tratar dos pro
prietarios. Estes não são absolutamente cre
dores, no sentido restrioto da palavra, são 
donos; e pois entre elles não havia razão para 
estabelecer-se o concurso de preferencia. O 

seu dire1to _está estabelecido. Uma vez que são 
proprfotarios, teem o direito de ir haver a 
cousa oude quer que alia se ache. 

Tratava-se simplel'tmente era. de confrontar 
credores, individuos que tivessem relações 
creditaes para com o devedor, e saber entre 
esses quaes deviam ser preferidos, quaes de
viam ser pagos em primeíro,quaes em segundo 
logar. Foi por esse motivo, por uma razão de 
ordem, que não se tratou desms pessoas im
propriamente chamadas credores reivindi
oantes, porque, Sr. Presidente, crecloi· oobra, 
exige, reclama, não reivindioa. 

Em todo o caso, como a exp·ressão está con
sagrada,não a repillo,como se vô do art. 1850, 
onde ella se acha com todas as lettras. 

Sobre o n. 4 do art. 1889 fez uma obser
vação, que me parece razoavel, o illustre 
Sr. Dr. Andrade Figueira. . 

,::>areceu-lhe escusado referir-rn ahi o pro
jecto ao válor do seguro, porque já. se havia 
destacado essa especie quando havia interesse 
immediato em fazel-o; e quanJo não ha esrn 
interesse em referencia ao credor pignora
ticio, entra o ::;eguro na classe geral dos bens. 
Era o iutuito do projecto simplesmente eli
minar a possibilidade de duvitlas. Uma vez 
que o valor do seguro e a obrigação se sub
rogam no credito real, poder-se-hia suppôr 
que em todas as bypotheses se di.wa essa 
subrogação. .. 

Pareceu a S. Ex. que a innovação consi
gnada no 3.l't. 1890 era perigosa, de modo di
verso, tendo em vista que ahi se trata de 
despeza necessaria á conservação, _feita 
oom o consentimento do devedor e 'do cre
dor. r:esde que o credor, que era o 
maior interessado, o unico quo podia ser 
prejudicado com o privilegio concedido âs 
bemfeitorias necessarias, deu o seu consenti
mento para que ellas se fizessem, limitando 
naturalmente até quanto poderiam montar as 
tiespezas, não vejo onde se esconde o annun
ciado perigo. 

Ao art. 1895 observou S. Ex. que era pre
ciso accrescentar - que esses credores exer
ceriam o seu privilegio na ordem em que se 
acham classificados. 

Não era esta a intenção do projecto, quo 
não pretendia fazer uma classificação, tendo 
por base o melhor direito dos diversos oro
dores indicados, porque entre duas ou mais 
alasses de credores dos contemplados neste 
artigo póde haver verdadeira concurrencia, 
Qomo prevê o projecto. 

Ora, desde que o projecto achava possibi· 
lidada em que esses indivíduos apparecessem 
conjunctamente, não poderia pensar em pre
ferir rigorosamente uns a outros na ordem 
da classificação. 

Isto quanto aos outros credores, porquanto 
a classe preferida pelo projecto, que é a 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRô 229 · 

fazenda publica, acha S. Ex. deve ser col\o- maceutico, igualmente titulado, igualmente 
cada em ultimo logar. A Commissão ouviu, pratico, igualmente idoneo, parece que fez de 
as razões de S. Ex. e eu lembro simples- sua parte tudo quanto era possivel. Não 
mente que o intuito do projecto foi res- rn pôde, por conseguinte, condemnal-o, quando 
guardar sempre os interesses do Estado. o seu preposto, fôt' causa de damno. · Parece 

Alguns dos credores do art. 1895, diz que estamos deante de uma situação em que 
S. Ex. que merecem ma.ior contemplação do carla um deve responder pelos actos que 
que a fazenda publica. 'Taes são, por exemplo, praticou. 
os credores por despezas funerarfos e por Depois fallou S. Ex. a respeito do artigo 
despezas com a molestia de que falleceu o 1834, n. 2. 
devedor. Neste ponto, vejo que S. Ex. está em des-

São razões de ordem moral, sem duvida accorrlo com o Sr. Dr. Torres Netto. 
muito poderosas, mas creio que r .. zões de O Sr. Dr. Torres Netto não quer que a 
ordem jurídica são as qua militam em fü.vor indemnisação, no caso de homicidio, se re
da fazend 1. fira a pessoas a quem o otrendido devia ali-

Com essas obsel'vações terminou S. Ex. a mentos. O Sr. Dr. Solidonio quer que o 
~ua brilhante prelecção a respeito do as- projecto consigne nã,i só as pessoas, a. quem 
sumpto. a victima, no momento, prestava alimentos 

Seguiu-rn com a palavra o illustrado Sr. como as pessoas a quem devia prestar. 
Dr . Oliveira Figueiredo, ponderando que Não sei si não será dilatar demasiado a 
havia nec-~ssidade de incluir-se entre os pri- responsabilidade nesta hypothese, 
vilegios especiaes o da fazend,t publica pelos - Depois, S. Ex., fallou sobre os arts. 1865 
impostos. Retorquiu-lhe muito bem, na oc- e 1868, 
casião, o Sr. Dr. Andrade Figueira que, pelo Quanto ao art. 1865, incontestavelmente 
systema do projecto, a fazenda publica era ha nelle um defeito, pelo menos de redacção. 
credora de credito real pelos impostos, mas S. Ex. propõe-se a corrigil-o. 
não tendo em seu favor um privilegio, por- Não havia inconveniente algum em se 
que muitas vezes o credito real apparece acceitar a emenda do Sr. Dr. Solidonio; ella 
simple_smente em um dos seus eifeitos, que só_ concorreria para maior clareza. Mas, 
é a sequela e sob esse aspecto é que efü o creio que si a emenda não fosse accrescen
imposto considerado um onus real. s. Ex. tada, nem por isso o pensamento de S. Ex. -
hoje veio mostrar que ha duas doutrinas, estaria excluido das palavras de que consta 
uma que attribue á fazenda publica um pri- o n. 4, porque um inventario completo e 
vilegio mais lato e outra que é a do projecto exacto deve abranger, não só os debitos 
que lhe attribue um privilegio mais re- como os creditas. 
stricto. Si no art. 1858 se füz distincção, compre-

A primeira, que considera os impostos hende-se - é porque este documento espe
como qnus renes, mas simplesmente para cial da lista dos credores devia servir de 
o effeito da sequela 0 outra que considera base para a citação dos credores, emquanto 
os impoitos como privilegio especial. Acha-se que aqui já não sé faz necessario . · 
a Commissfio em frente a duas doutrinas s. Ex. pede tambem que se accrescentem 
cada uma das quaes tendo por si autoridades a este ar tigo as palavras : si a insolvencia 
competentes. E' bem natural que eu continue não foi det.erminada por caso fortuito ou de 
a rr:e iuclinar pelo que se acha no Projecto, força maior. 
mas devo reconhecei' que a outra é tambem Acho tambem que a emenda póde trazer 
uma doutrina que encontra apoio em es- um elemento de clareza para o artigo e si 
criptores e em codigos, como acabou de me fosse permittido eu aconselharia á Com-
provar o Sr. Dr. Oliveira Figueiredo. missão que a-acceitasse. 

O Sr. Dr. Solidonio Leite fez ponderações O Sr. Dr. Torres Netto veiu hoje apre-
sobre diversos artigos do Projecto. Destacou sentar as suas duvidas a respeito de varias 
em primeiro logar o art. 1.840 e escudado na artigos, podemos dizer - sobre a totalidade 
autoridade de Cbironi, mostrou~se muito ri- dos artigos, que se acham em discussão. 
goroso, entendendo que os pharmaceuticos Estou em uma impossibilidade absoluta. de 
devem responder solidariamente pelos erros desfazer todas as obscuridades que S. Ex. 
e enganos de seus praticas, tenham ou não julgou encontrar nos disposit ivos do pro
habilitações necessarias. A Com missão bem jecto. 
comprehende que quando um pltarmaceutico Isto exigiria muito tempo e talve:i; que o 
incumbe a outrem de aviar receitas, porque tempo gasto fosse improficuo, porque eu 
a ~ffl.uencia. de trabalho é excessiva, para certamente não conseguiria derramar um 
ser bem executado por uma ~ó pessoa, tendo o !'aio de luz onde S. Ex:. julgou sómente ver 
cuidado de con:fiar essa melindrosa tarefa a trevas, não conseguir~ con vencel-o de que ai 
uma pessoa competente1 a um outo :pqar- ~ µtrina. coqsagrada no prQjecto é sã, 
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Mas; a Commissão ouviu attentamente a 
S. Ex. e terá occasião de se prouunciar a 
respeito. (Muito bem.) 

o sr. Sá Freire - Considera ma
teria de alta relevanc1a e~ta consubstanciada 
nos arts. 1829 a 1897 rlo projecto do Codigo 
Civil. O parecer, que elaborou, está muito H, 
quem da exigc:>ncia da materia, e cautia~ de 
importancia, que todos conhecem, levar1c1m o 
orador a não dar maior rlesenvolviment0- l\ 

seu estudo, além de ter contra si a escassez 
de tempo e a sua incompet..,ncia. 

Ainda assim ousou apresentar algumas 
emendas, que tentará justificar, não entra.mio 
em m ior desenvolvimento da doutrina, por
que o regimento da Commissão é por demais 
severo. 

Antes, porém, de estudar essas emendas, 
dirá algumas palavras sobre as emendM, 
de que o Exm. Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira. cogitou em seu discurso, emendas que 
merecem acce1tação, e que mais uma ve;r, 
attestam a cornpetencia them·ica e pratica do 
grande jurisconsulto brazileiro . 

S. Ex. lembra a vantagem de ser additado 
ao art. ll:l29 um paragrapllo unico cuidando 
dos etfeitos da móra na execução em relaçã,J 
aos juros que devem ser exigidos, no caso de 
liquidação. -

Julga acceitavel essa emenda e promette 
offereJel-a em tempo util. 

Outra emenda leml.Jrada pelo conselheiro 
Andrade Figueira, refere-se a perdas e 
damnos na liquidação, cousa certa ou em di
nheiro, julgando, que nessa hypothese suf
ficiente é a condemnação nos juros. 

Desde que ha um lucro para o exequente, 
represe1üado pelo juro, equivale este aos 
prejuízos e damnos; dahi a procedenchi da 
emenda. 

Foram essas emendas que S . . Ex. apre
sentou, e que foram acompanhadas de de
monstração cabal, ao capitulo primeiro, dis-. 
posições geraes. 

O orador tambem apresenton uma emenda 
eliminando o art. 1832. 

Não vê razão para permanencia do artigo 
- si a liquidação fica dependente da vontade 
das partes, desnecessaria se torna a dispo
sição citada, attendendo-se que, pela vontade 
das partes vinculadas por uma convenção, 
extinguem-se todas as obrigações. O mesmo 
acontece em relação as obt·igações decor
rentes de delictos. E certo ainda em que em 
outra parte do codigo trata-se dos meios de 
extinguir as obrigações. · 

Não havendo outros pontos de divergencia, 
passsará. a tratar do capitulo 2°. 

Não houve impugnação por parte dos ora
dores, que o precederam, a este capitulo; 
apenas foram apresentadas omend,1s que 

serão apreciadas no parecer que vae ela
borar. 

Aproveitrtrá do codigo de 1830 as dispo~ 
sições citadas pelo Exm. Sr. conselheiro 
Andrarle Figueira que, segundo a opinião do 
orado1•, ficam bem no CoJigo Civil da Re
µublica. 

Em relação ãs emendiS que apresentou, 
estão sustentadas em seu pareo.'r, julgan-· 
do-se dispensado de agora reeditar argu
mentos. 

Esse capitulo do codígo Vflm prestar reaes 
serviços e terminará para uma vez a3 ques
tõea de doutrina, que a cada m·omento se 
encontram nos tribunaes da Republica. 

Em tratando de obrigações resultantes de 
actos illicitos, questões importantes teem s{do 
discutidas. o art. 1816, parece ao orador, 
embora entrando a discutir materia con
substanciada no parecer anterior, não re
solveria por completo as controversias, em 
tratando dn. responsabilidade penal das pes
~oas j11rid1cas, como por exemplo, no caso do 
damno soffri,lo pol'- um pass11geiro victimado 
por desastre em estrada de ferro, si não 
foram as opiniões de notaveis escriptores 
como Sourolat e outros, que incluE>m essa. 
obrigação no numero das que resultam da 
culpa contractual. 

Esse assumpto é interessante e ainda ulti
mamente tres decisões importantes foram 
proferidas pelos tribunaes desta Capital e de 
S. Paulo. ·' 

Julga exagerada a exigencia do art. 1838 
e emenda, com a sua eliminação, conforme 
foi proposto. 

Tl'atando rlas emendas do digno represen
tante do Instítuto dos Ai:lvogados, Dr. Soli
donio Leite, começará respondendo á duvida 
que S. Ex. levantou, referindo-se ao artigo 
1840. A sua ailirmação tem procedencia; <! 
exactamente o que dispõe o art. 831 do Co
digo Allemã.o - Responsabilidade de terceiro 
ou de outrem. Opina, portanto, no sentido 
de ser o artigo do projecto redigido de fórma 
que torne o pharmaceutico sempre solidaria
mente responsavel. 

Quanto ás outra,s emendas, dará seu pa· 
recer em tempo· opportuno. 

Nada accrescentará ás observações feitas 
pelo autor do projecto sobre a insolvencia, 
cessão de bens o preferencias e privilegios. 

Si a Commissão não acceitar os institutos 
da insolvencia e cessão de bens, precisará 
refundir o projecto com uma emenda substi-
t~in. · 

Lembra á Commissão nessa emergench o 
trabalho que se acha na Consolidação das 
Leis Civis do conselheiro Carlos de Carvalho, 
que, com ·pequenas alterações, poderá ficar 
fazendo par·te do pro,jecto. 
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Dispensa-se de ler o que consta do livro 
citado sobre o assumpto, porque todas as 
pessoas que o ouvem bem o conhecem. 

Não vê, porém, nos inconvenientes apon
tados pelo conselheiro Andrade Figueira, 
motivos para 1•epellir taes institutos. 

Contesta que a cesêão de bens no civel 
esteja revogn.da, o cita diversos civilistas 
para sustentar a sua opinião. 

Termina pedindo desculpa á Commissão 
por não poder melhor desempenhar-se do 
seu mandato. (Nilo apoiados geraes, Muito 
bem; muit'o bem.) 

O Sr. Presidente - E,;tá encer
rada a discussão desta parte do projecto. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

para comprehender tambem a successão en
tre vivos, de que o L. 4. 0 não trata absolu
tamente, 

E accrescentei : 
« O pr.oprio Teixeira de Freitas, que 

a:doptou-o no plural quando annotou e 
accornmodou ao fóro do Brazil o tra• 
fodo de Gouvêa Pinto reconheceu que 
« fugia do rigor grammatical, limitando 
o plural a um seutido especial>, man
teve - o « para indicar a superior im· 
portancia da successi:to por morte» (nota 
308 add. ), e a commissãq revisora, sob a 
epigraphe - Da siiccessão em geral- do 
tit, i.o, pela qual substituiu a dó pro
jecto primitivo, não só trata. do direito 
de succeder, como define herança e her
deiro, o que mostra a procedencia do 

Discmêão do parecer do Sr. AHredo Pinto reparo.» 
wbre os arts. 1898 a 2020 da parte especial O argumento de que a substituição pro• 
do projecto. posta quebraria a logica mautida pelo Pro-

O Sr. Villela dos Santos- jecto na denomin •cão dos livros anteriores 
Sr. P1·esidente, si me fosse licito prever que não me parece decisivo. 
o modesto relatorio que apresentei á com- No Codigo Alle111ão o livro 3°, denomina-se 
missão nomea<l.a pelo Instituto dos Advoga- - Direitos Reaes sobre as cousas - o 4. 0 

-

dos Brazileiros para dar parecer sobre O pro- Direito de familia - no em tanto o 5.0 tem 
jecto de Codigo Civil do illustre Sr. Dr. ·como epigraphe-Successões. 
Clovis Bevilaqua,_ viria merecer a attenção Do mesmo modo o conselheiro Carlos de 
da Commiseão da Camara dos Deputados, eu Carvalho, em sua Consolidação, denominou o 
teria insistido nos motivos de escusa que en- livro 4°.-Dasucce~são-quando havia deno
tão apresentei, quando me foi confiada a minado - Do dir~ito <lo~ bens - o 1.0 

- Dos 
incumbencia. Desempenhei-a apenas com O Direitos de Familia - o 3°, 
intuito de o:fferecer á Commissão do Instituto Assim, dnnclo ao meu pensamento a forma 
base para discussão dessa parte do Projecto, pratica, eu terei de fazer uma. emenda nestes 
certo de que os meus collegas, com a sua termos: em vez de direito das successões -
capacidade e com o seu saber suppririam as diga-se - da successão. 
lacunas do trabalho; imperfeito, (não apoia- No art. 1.899 eu lembrei a necessidade de 
dos) porque os afüzeres da minha profissão propor a suppressão do qualificativo - here• 
não me permittiram fazer melhor, ditari·a - que ahi se lê, porquanto não tra-

Em obediencia a V. Ex. porém, acceito a pa- tando o L. 4. 0 si não da succcessão por morte, 
lavra para lembrar as ligeiras observações, a palavra é superfina. E' uma questão de 
de advogado, que fiz a essa parte do pro- redacção e clareza de pensamento. 
jecto. 

Abranja ella os arts. 1.898 a 2.020 e deno- No art. 1.906 dispõe o Projecto: 
mina-se o L. 4. º - Direitos das successões - • « Si O fallecido deixar conjuge meeiro, 

A essa epigraphe fiz uma observação que com quem estivesse vivendo ao tempo 
não mereceu a approvacão do illustre rela- da morte, será este mantido provisoria-
tor da Cornmissão da Camara e peço licença mente na posse e administração dos 
para renovar. bens communs até a partilha; si não 

Consiste ella no emprego no plural do houver conjuge sobrevivente a posse e 
termo - successão. admioistracão com petição a herdeiro 

Fundamentando·a, disse que esta pala- designado pelo juiz, si outro não o tiver 
vra, no nosso direito, tem dous sentidos, o sido no testamento.» 
objectivo; isto é, a totalidade dos ·bens que 
ficam de alguem que morre com os seus en- Isto é: fica excluída a bypothese de haver 
c::.rgos e o direito que uma ou mais pessoas conjuga sobrevivente, que não seja meeiro, 
têm a esses bens; o singular exprime ambos, pcis que na primeira parte o artigo só dispõe 
o plural é sempre empregado ou para sigui- sobre a posse pelo conjuga meeiro, e na se
ficar as duas especies de successão - caiisa gunda trata da hypothese de não havel' con
morti:s - e nesse caso só abrange um, ou juge sobrevivente o que auctorisa suppôr 
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que o seu intuito foi excluir o conjuge, que 
não é meeiro. 

Como me parece esta exclusão injusta, e 
sem fundamento juridico, apresento a se
guinte emenda:- supprima-se a palavra -
meeiro. 

Pensa que o conjuge, seja ou não meeiro, 
desde que vive em companhia do outro, 
na occasião do seu fallecimento deve ser 
mantido na posse e administracC[o dos 
bens. 

A este artigo o illustrado relator apre
sentou outra emenda, consistente em limitar 
o arbitrio do juiz, pois determina que elle 
prefira sempre, no caso de não haver con
juga sobrevivente, o herdeiro que estiver na 
posse dos bens. 

Estou de pleno accordo com elfa. 
O a1t. 1.907 tem um paragrapho unico 

cuja redacção me parece muito obscura. 

Dispõe este paragrapho: 

« Cada um dos co-herdeiros póde neste 
caso pedir a totalidade da herança, sem 
que o demandado possa oppor-Ihe a ex
cepção de que a herança não lhe per
tence por inteiro ». 

Procurei sua origem e fui encontrai-a, não 
no projecto do Dr. Felicio dos Santos; mas 
no art. 2.016 do Codigo Civil Portuguez, com 
a unica diíferença que ha n'elle o accrescimo 
dessas duas palavras, « neste caso.» que o 
artigo do Codigo Portuguez não contem. 

Parece-me, que o intuito do paragrapho 
e tornar claro que cada um dos coherdeiros 
tem o direito de pedir a herança a quem 
della esteja de posse, sem direito á mesma; 
porque si se trata de ped.il-a a outro co
herdeiro, é fóra de duvida que o processo 
não seria este, mas sim o inventaria. 

Foi neste sentido que redigi_ a seguinte 
emenda: 

« a terceira que esteja de pos3e da he
rança, sem direito a ella, póde cada um 
dos coherdeiros pedil-a em sua tota
lidade sem que a elle seja licito oppor a 
excepção de que a mesma não lhe per
tence por inteiro. 

O capitulo terceiro trata da acceitação e 
repudio da herança. 
· Accentuei, no parecer apresentado á com
missão do Instituto que não tinha compre
hendido o alcance ou · a vantagem de serem 
tratados em um só capitulo, o que é relativo 
á acceitação e o que é relativo á renuncia da 
herança, quando o Projecto · primitivo do 
Dr. Clovis Bevilaqua occupava-se em ca
:pitulo- diverso d'essas matarias; e entre
ianto não1 apresentaria emenda,, :pois a 

alteração póde ser feita pela Commissão, si 
a julgar conveniente. 

Neste capitulo, proponho a snbstituição da 
palavra « repudio » pelo termo « renuncia ». 

Não preciso salientar o valor ou a signi
ficação de cada uma destas pa)avras, em por
tuguez, mesmo porque estou amparado pelo 
opinião <lo illustre autor do Projecto, que 
consignou a expressão « renuncia » mas 
direi que esta é classica no nosso direito, onde 
foi sempre empregada como synonino de 
recusa que não é o mesmo que reproduz. 

Ao art. 1.912 eu havia t'eito uma obser
vação, que, me parecia, acautelava melhor os 
interesses de todos aquelles que tivessem de 
recG'ber herança. 

O art. dispõe: « o herdeiro que for noti
tificado da abertura <la successão tem o 
prazo de 30 dias para declarar si a acceita e 
findo este prazo, sem que se tenha mani
festado, entende-se ha1:e1· repudiado a he
rança. 

A mim, o final deste artigo pareceu rigo
rosissimo, de consequencias muito graves e 
podendo dar Jogar a abusos muitu serias. 

Não formulei emenda neste sentido, porque 
o illustrado relator da Commissão o fez no 

.seu parecer. 
Ao art. 1.926, que manda passar para o 

Estado, no qual se der a vacancia da herança 
a propriedade. dos bens recolhidos aos seus 
cofres, formulei a seguinte emenda: em vez 
de-o Estado onde ella se tiver dado adquire 
- diga-se- a União adquire. 

Pela disposição do art. 32 n. l da lei 
n. 221 de 20 de novembro de 1894, repro
duzida no art. 127, parte primeira do de
creto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898, 
que é o nosso direito vigente, este deposito 
é feito nos cofres da União, tá. qual é devol4 

vida. a herança vacante. 
Ora, a questão, pelo resultado que ella 

possa dar á União ou aos Estados, talvez não 
tenha grande importancia, .• 

VozEs-Tem toda. 
o SR. VILLELA DOS SANTOS - Eu estava 

certo que raras eram as herançes vacantes. 
Mas não encontrei na Constituição ne

nhuma disposição que possa ser invocada 
contra. a emenda que apresento. Todas as 
razões de ordem social e mesmo de ordem 
jurídica, pelas relações da Nação com os es
tados estrangeiros me convencem de que o 
direito actual é melhor do que a alteração 
proposta. · 

Como o meu intuito é fundamentar, sem 
tomar tempo á. Commissão, as idéas que pre
tendi suggerir, faço-o succintamente, acredi
tando que as minhas faltas serão relevadas; 
porque estou apenas rendendo aqui 1~m~ 
homenagem, · 



O SR. PRESIDENTE-A Commissão muito 
agradece o concurso de V. Ex. 

0 SR. VILLELA DOS SANT03 - 0 capitulo 
V trata da indignidade de successão e tem 
como epigraphe: - Dos indignos de succeder; 
mas logo no artigo seguinte, I . 927 se lê: são 
excluídos da successão. 

Esta expres~ão me · parece em desaecôrdo 
com o titulo. A exclusão é uma resultante 
da indignidatle, e o capitulo trata da indigni
dade de succeder e não da exclusão, que se 
dá em outros casos, por outros motivos e em 
hypotheses diversas. Como se vê, a ex
pressito:- são excluídos da successão - não 
satisfaz, e nestas condições ou repetiria no 
art. l :927 a epigraphe:- São indignos de 
succeder,- de accôrdo com o art. 2.339 do 
Codigo Allemão, por vezes citado e de que é 
admirador o illustre autor do Projecto. 

Proporia tambem que se nd.jicionasse mais 
um numero a este art. n. I. 927, numero 
que é exactamente o que se lê no art. 1998 
do Projecto e que acho mal collocado. 

O artigo diz:- o que supp~imir o codicillo 
será indigno de succeuer. 

Esüi. no capitulo dos corlicillos e me parece 
que, uma vez que lia um capitulo especial 
que trata da indignidade da successão, ahi 
devem estar todos os casos e não se deve 
deixar para outro um caso isc la elo. (Apartes.) 

Como quer que seja, fica exposta a illóa. 
Puz até entre p ,renll1esis; é o que está no 

art. 1.998, que deve ser supprimido. 
No art. l.928 encontro o qualificativo de 

uma acção que confesso, não conheço - acção 
coo t enciosa. 

Não sei o que . seja acção contenciosa, e 
assim tinha mandado .supprimir o qualifica
tivo. A entender pela natureza do processo, 
esta qualificação não é de nosso direito. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A nossa le
gislação usa - acção interJictoria. 

o SR. VILLELÁ. DOS SANTOS - Proporia a 
suppressão da palavra, porque toda acção é 
contencioea e o que nós chamamos processo 
administrativo não é em direito - acção -
Desde que seja acção, no sentido restrieto da 
palavra, é contenciosa. A paiavra, portanto, 
é de mais, e a emenda ma.oda supprimil-a. 

O art. l .935 dispõe o seguinte: «não j)óde 
ser herdeiro legitimo o que não era ainda 
concebido aotempo da abertura da successão.» 

Verifiquei que em outros codigos essa dis
posição se encontra, mas como tenho por 
habito manifestar com franqueza o meu modo 
de pensar, por maior que seja a temeridade 
que isto encerre, p1•oponho a suppressão do 
artigo, O ar-t. 4, ao tr,;tar das pessoas na
tnraes, deixou claro este ponto, pois só ga
l'ante os direitos eventuaes do nascituro do 
momento da concepçl'i.o em diante, 

Vol, yr 

Não comprehencio, por consequencia, por
que o Codigo lta i;fe dizer que não pMe ser 
herdeiro legitimo o individuo não concebido 
ao tempo da abertura da successão. Já esta. 
dito que a lei não garante direito algum a 
quem não é concebido; para que repetil-o 
aqui 1 E' possível que o artigo tenha outro 
intuito que não alcancei. ' 

O art. 1.940 tratada equiparação dos filhos 
legitimados, naturaoo reconhecidos e ado 4 

ptivos, aos legitimas, para os efl'eitos da su
ccessão. 

A respeito desta materia eu sou consi
derado atrazado, pois o meu distincto collega, 
o Sr. Dr. Alfredo Pinto, em palestra com• 
migo, assim qualificou o meu modo de vêr. 

o SR. ALFREDO PINTO - Não apoiado • . 
o SR. VrLLELA DOS SANTOS - Mas peço 

licença á Commissão para reproduzir o que 
eu disse em meu relatorio. (Apartes). Di
virjo da disposição deste artigo, quanto aos 
filhos naturaes e quanto aos adopti vos. Quanto 
aos primeiros, não pelo principio e5tabele
cido, mas porque ella nem determina a época 
em que o reconhecimento, para este effeito, 
deve ter lugar, nem tão pouco distingue 
entre o que chamamos filhos naturaes pro
priamente ditos e os espurios e incestuosos; 
do contrario, o art. 444 do Projecto permitte 
o reconhecimento dos fiihos espurios e dos 
incestuosos, e no projecto pl'imitivo, art. 
421, havia até um parentltesis, como para 
tornar claro o pensamento do artigo, e que 
o autor do Projecto quer•ia conceder o direito 
de reconhecer o filho incestuoso. 

Não comprebendo que haja.razão de ordem 
social ou juridica que justifique a alteração 
do· direito actual, segundo o meu modo de 
ver, com a perturb:ição da ·fa.milia. 

O principal argumento invocado para o 
reconhecimento dos filhos espurios, ·dando 4 

lhes os mesmos direitos que aós filhos legí
timos é que a pena não deve passar da pessoa 
do deliqueute e que não é justo que os filhos 
inuocentes so1fram pelas faltas commettidas 
pelos paes. 

Para aquelles que como eu, se oppoem a 
que sejam identicos os efl'eitos do reconheci• 
menta dos filhos espurios, ha argumento de 
igual força. Si o innoJente não pode pag,1r 
pela falta do culpado, com que direito, 
pergunto, si vem punir os filhos de um ma• 
trimonio valido e legal em beneficio daquelles 
·que foram havidos de um simples ajunta-
mento, que a lei não. reconhecei . 

Como as idéas que expuz no relatorio não · 
teem o voto do Instituto, o que lhes daria 
outro valor, EÓ representam minha opinião 
individual, procurei consultar aiguns codigos 
estrangeiros, para ver quaes os que se 
oppoem 1 ao reçonhe<iimeµto dos filhos espurios 

ªº 

f 
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e verifiquei que o da Hespanha (art. ll9), 
o Argentino (arts .338 e seguintes), o do Uru
guay (arts. 203, 209 e 222), o dQ Chile 
(art. 270), o Francez (art. 335), o da Itaíia 
(art. 180) e o Portuguez (art. 122 n. 1 e l!), 
bem como o Projecto de Codig-o do Sr. Dr. 
Felicio dos Santos, (art. 753), do meu illustre 
mestre Sr. Dr. Coelho Roilrigues, (art. 
2.145) consagram disposiç~o ide~tica á opini~o 
que eu sustento, isto e, o nao reconb.eg_1-
mento dos filhos espurios. 

Pensando assim, submetto á Commissão a 
emenda que redigi ne:;tes termos: 

As palavr,1 s - naturaes reconhecidos -
accrescente-se: uma vez que o reconheci
mento seja anterior ao casamento do qual 
proveiu a prole legitima ou refira-s9 a 
filhos concebidos e nascidos após a disso
lti,;,ão de tal casamento. 

Quanto ao filho adoptivo proponho que 
elle receba, em concurrencia com o legitimo, 
metade do quinhão . que a estes couberem, 
recebendo o quinhão igual si o adoptante só 
deixar ascendentes. 

E' um meio de conciliar as disposições. 

O art. l.941 é assim redigido: . 
« Si o fullecido deixar conjuge, dº 

qual não se acsa jivorciado, _terá ~ste 
direito a uma porçao de bens igual a de 
um filho, sempre que o regimem ma
trimonial não lhe tler direito á meiação 
com todos os bens oi, sdmente nos adqui-
ridos.» · 

O art. 1.942 dispõe: 

« Não havendo herdeiros da classe dos 
descendentes, eão chamados á. successão 
dos ascendentes e o conjuga sobrevivente 
não divo1•ciado, quanclo o regímen ma
trimonial não lhe der direito d meiaçc1o 
de todos os bens ou sdmente dos adguí
ridos. » 

Confesso que não .entendi bem o que 
querem dizer os finaes destes do~s artigos e 
então fiz, no meu parecer, a segrnnte obser
vação: 

« Si elles querem dizer da. herança 
não é excluido o conjuga sobrevivente 
quando sua meiação-fôr sómente nos 
bens adquiridos na constancia do ma
trimonio-são inuteis, pois já estão com
prehendiuos nas palavras anteriores
meiaçiío em todos os bens. 

Si, porem, querein significar que a 
meiação - só nos bens aclquiridos -
tambem impede o conjuge sobrevivente 
de ter o seu quinhão, constituem uma 
restricção que considero injusta. 

Sem ella o men accordo é completo.» 

A emenda que apresento supprime o final 
de dous artigos. 

De accordo com o pensamento, que pro
curei apprehender, do illusire · aucto:i-- d~ 
Projecto, pareceu-me que o gue elle qm~ ro1 
dar a mulher uma situaçao, na familia, 
muito mais digna do que ella tem actual
mente. 

o s~. ANDRADE FIGUEIRA - Actualmente 
tem muito digna, é meéira. 

O SR. VrLLELA Dos SANTOS -Mas é exa
ctamente da sitmtção da que não é meeira 
que tratam os artig·os em questão e por 
elles é ella muito melhorada. 

Ao art. 1.94'.3 apresento uma emenda de 
redacção. 

Em relação ao art. 1. 048, tenho uma obser
vação a fazer. 

Dispõe a artigo: 
« No 2º periodo, sobre a restricção que 

o nosso direito impõe ao pae ou a 
ma.e, quanto aos bens herdados dos fllhos, 
si estes deixam irmãos germanos, no 
caso de novas nupcias de qualquer 
delles. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um apart-e. 
o SR. VrLLELA DOS SANTOS -Eis o que eu 

disse com relação á questão de saber si o 
pae ou mãe, em estado de viuvez, succede ao 
filho, que deixa irmãos germanos: 

« Pelo direito vigente, que esse artigo 
não inuova, «si o filho fallece sem tes
tamento e sem decesdentes e deixa bens 
herdados de seu pae ou mãe, este .ou 
esta lhe succedem, mas si já houver 
contrahido ou vier a contrahir outras 
nupcias só tera o uso e tructo durante a 
vida, p

1

ertencendo a proprieda~e deli.as 
aos irmãos germanos do fallec1do, exis
tentes ao tempo da abertura da su
ccessão. » 

Na pratica, entret~nto, por vez_es tet~ 
se agitado a questao de saber s1 .º pa.1 
ou mãi, que em estado de vmvez 
succedeu a filho, que deixa. irmãos, nesse 
estado dispõe dos bens e depois contrahe 
outro casamento, praticou acto valido. 
· Penso negativamente, porque a sue
cessão ne.~se caso é limitada ; a herança. 
devolve-se com dominio resoluvel, ope
rando-se a resolução com o novo casa
mento; mas já intervim, em_ que~t~ 
dessa especie e como o fim ~ dISJ?OSl~ 
dessa parte do artigo é g~ra~t!r os 1rmaos 
do fallecido eu a subst1tuma pela se
D'Uinte: « Mas só terá o uso e truto du
~ante sua vida, si o fallecido deixar 
irmãos germanos, aos quaes pertencera 
a propriedade dos me,mos bens.» 
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Ao art. 1.849 faço uma emenda de redação 
cujo fim é evitar o emprego de duas palavras, 
para exprimir a mesma idéa e observo que 
elle não diz qual o quinhão que terá o 
conjuga, quando concorra com os irmãos e 
sobrinhos do fallecido, isto é, si teréí. um 
quinhão igual ao de um dos sobrinhos ou 
igual ao de um dos irmãos. 

A emenda qu_e trouxe é esta: Accresce·n
te-se: § unico . - O conjuge terá um quinhão 
igual ao de cada irmão. 

Ao art. l.954, para manter a coher,rncia 
do meu modo de ver, reprodu:w emenda 
identica a que apresentei o.o art. I. 926, que 
determina que. a herança vacante se deve 
devolver ao Estado, onde se der a vacancia. 
E' esta a emenda: - Em vez de-do Estado 
Federado-diga-,e da União. 

O art. 1. 962 dispõe: « E' prohibido o tes
tamento conjunctivo, seja simultaneo, reci
proco_ ou correspectivo. » 

O tit. III denomina-se-successão testamen
taria-e o cap. I trata do testamento em 
geral. Tem dous artigns. O art. 1951 define 
testamento e o art. 1962 prohibe o testa
mento de: mão commum. Estou de accôrdo 
com a disposição do artigo, mas como o 
cap. III é o que se occupa do.s fórmas ordi
narias do testRmento, e ahi é que se diz quaes 
as especies que o codigo reconhece, me pa
rece que o art. 1962 deve passar par,t a 
secção I, desse capitulo vindo a ser o I 9õ7, e 
este o 1968. 

E' um~ questão de collocação. 
O capitulo II denomina-se da capacidade 

testamentaria acti va. 
Eu sou muito conservador cj.os termos. 
o SR. ANDRAD,E FIGUEIRA: - E eu das 

idéas. 

o SR. VILLELA DOS SANTOS:-Darei a razão 
porque sou dos termos; é porque a população 
brazileira é pouco instruída, não conhece a 
technologia scientifica moderna, e vê-se ás 
vezes em serios embaraços. 

o SR. ANDRADE FIGUEIR\ dá nm aparte. 
Ü SR. VILLELA DOS SANTOS:-Si se falla1•, 

por exemplo, em decujus, toda a gente sabe o 
que é. (Trocam -se 1nrios apartes que inter
rompem o orador.) • .. . ao passo que muitos 
ignoru.vão o quP- quer dizer - autor dà he
rança - expressão usada no projecto, mas 
nova no nosso direito e que, em minha hu
milde opinião não significa proprietario do 
patrimonio, sim seu .factor, e não exprime 
bem a idéa, pois muitos transmittem heran
ças que de outros receberam sem que para 
ellas houvessem contribuído de modo al
gum. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. dá .licença 1 
Está dada a hora e V. Ex . ficará com a pa
lavra p,tra a sessão ele amanhã. 

O Sr. Presiden-te.-Fica adiada a . 
discussão, devendo continuar amanhã com 
a palavra o Sr. ur. ViUela dos Santos. 

A ordem do dia 24 é a seguinte : 
Primeira parte (de l ás 3 horas): 
Votação dos arts. 576 a 745 do projecto e 

emendas apresentadas, com parecer do Sr. 
Luiz Domingues. 

Segunda parte ( das 3 ás 6 horas): 
Continuação da discussão do parecer dó 

Sr. Alfredo Pinto sobre os arts. 1897 a 
2020 do projecto. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. · 
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Artigos rJo Projecto 

CAPITULO I 

Da posse e su!l classificação 

CAPITULO II 

Da acquisição da posse 

Parecer para a vota~ão dos arts .. 576 a 7 45 
Emendas com parecer favoravel Emendas prejudicadas ou com parece;• 

contrario 

A epigraphe dos caps. l O e 2° do titulo 
deve ser a seguinte : 

«Da posse e da sua acquisição» alterando
se a numeração dos seguintes.- Do conse-
lheiro Coelho Rodrigues . · 

«A posse consiste no poder de dispor physica
Art. 576. Considera-se possuidor aquelle Posse é o exercício pleno ou limitado, em mente de-uma cou,sa, com a intenção de dono e 

-que, estando em uma situação de facto, tem, uma situação de facto , de alguns dos po- de defendel-a contra as aggressões de terceiro.» 
..wmtudo, o exercicio pleno ou limitado de deres inherentes ao dominio.-- Luiz Do- -Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. 
algum dos poderes inherentes ao domínio. mingues. Considera-se possuidor todo aquelle que tem 

Art. 577 
A posse directa, mas temporaria, do usu

f ructuario, do credor pignoi>aticio, do loca, 
ta.rio e de todos aquelles que se acham em 
.situação jurídica que lhes dá direito ou 
impõe obrigação de possuir cousa alheía, 
não exclua a posse indirecta da pessoa, em 
,relação á qual o direito de possuir lhes é 
. garantido. 

· Art. 578 
Não é possuidor aquelle que, achando-se 

em relação de dependencia para co,rn outro, 
eouserva a posse em nome deste e em cum
primento de ordens ou instrucções suas . 

t;-

de facto o exercido plenoiou limitado de algiins 
dos poderes inherentes ao domínio ,_:_ Luiz 
Domingues. 

Considera-se possuidor aquelle que detem, 
por si ou por outrem, uma cousa propria ou 
alheia com o animo de tal-a como dono ou 
titular de outro direito sobre ella.- Do con
selheiro Coelho Rodrigues . 

Aos arts. 577 e 578. Supprimam-se.-Con
selheiro Coelho Rodrigues . 
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Art. 579 
Si mais de uma pessoa possuir cousa in

divisa, ou estivei' no goso do mesmo direito, 
poderá -cada uma exercer sobre o objecto 
commum actos possessorios, comtanto que 
não excluam os dos outros compossuidores: 

Arts. 580 - 582 
Art. 580. E' justa a posse que não für vio-

lenta, clandestina ou precaria. -
Art. 58I. E' de boa fé a posse, si o pos

suidor ignora o vicio ou obstaculo que lhe 
impede a acquisição da cousa ou do direito 
possuído. 

Paragrapho unico. O possuidor com justo 
titulo tem por si a presumpção de boa fé, 
salvo prova em contrario ou nos casos em 
que a lei expressamente não admittir esta 
presum pç,"i.o. 

Art . 582. A posse de boa fé só perde este 
caracter no caso e desde o momento em que 
as circumstancias façam presumir que o pos
suidor não ignora que possue indevida
mente. 

Art. 583. Entende-se continuar a posse no 
mesmo caracter em que foi adquirida, salvo 
_prova em contrario. 

CAPITULO II 

Arts. 584 a 589 

Art. 584. Adquire-se a posse: 
1 °, pela apprehensão da cousa ou pelo 

exercício do direito ; 
~º. pelo facto de ficar a cousa ou o direito 

êl, nossa disposição ; 

Altere-se a numeração para 577.-Conse
Iheiro Coelho Rodrigues. 

Arts. 580 a 582. Supprimam-se. - Conse
lheiro Coelho Rodrigues. 

Altere-se a numeração para 578.- Conse
lheiro Coelho Rodrigues. 

" 

Os arts. 584 a 589 passem po,ra o capitulo I 
e substitua-se a numeração para 579 a 584.
Conselheiro Coellio Rodrigues, 
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3°, por qualquer do8 modos da acquisição 
em gera.l. 

Paragrapho unico. E' applicavel á acqui
sição da posse o disposto no li v. III, ti t. I 
da parte geral deste Codigo. 

Art. 585. A posse pôde ser adquirida pela 
:propria pessoa que a pretende, ou por seu 
representante ou procurador, ou ainda por 
terceiro sem mandato, mas, neste caso, de
pende de ratificação. E' tambem permit
tida a tomada da posse pelo constituto pos
sessorio. 

Art. 586. Por morte do possuidor, a posse 
delle passa com os mesmos · caracteres e 
qualidades aos seu herdeiros e legatarios. 

Art. 587. O successor universal continúa 
de direito a pos&3 do seu antecessor ; ao suc
cessor singular é füculfado unir sua posse 
á do seu antecessor• para os e:lfoitos le
gaes. 

Art. 588. Os actos de mera permissão ou 
tolerancia não indulem posse. Tambem não 
autorizam a acquisição de posse os actos 
-violentos ou clandestinos, sinão depois de 
cessar a violencia ou a clandestinidade. 

Art. 589. A posse do immovel faz pre
sumir, até prova contraria, a dos moveis e 
objectos que nelle estiverem. · 

CAPITULO III 

Art. 590 

O possuidor tem direito de ser mantido na 
sua posse, si for turbada, e restituído a ella 
em caso de esbulho. 

,T' , ,.;, 

Emendas com parecer f avoravei 

1 1 

Emendas prejudicadas ou com parecer 
contrario 

\ 
1 

Ao M't. 590. Altere-se a numeração para 
585 e substitua~se pelo seguinte: 

A posse justa, de boa fé e continuada du 
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Art. 607 1 
O possuidor de boa fé tem direito a ser Supprima-se-- se lhe não for pago o 

indemnizado das . bemfeitorias necessarias e

1

--Lui::; Domingues. 
uteis, e quanto ás voluptuarias, si lhe níi'.o , 
fôr pago o valor, tem o direito de levanta!- ·. 
as, si o puder fazersem detrimento da cousa. 
Pelo valor das bemfeitorias necessarias e 
uteis,. poderá exercer o direito de retenção. 

rante o prazo legal da prescripção, confere 
ao possuidor da cousa alheia que a tem como · 
sua o do mini o della. 

Accrescentem-se a este artigo os seguintes : 
Art. 586. Considera-se justa e de boa fé a 

posse fundada em titulo habil para adqui
ril-a, ainda que vicioso, si o adquirente 
ignora o vicio do seu titulo. 

Art. 587. A posse não viciosa tambem con
fere ao possuidor o direito de ser mantido 
nella, si for turbada, ou de ser restituída a 
ella, em caso de esbulho. 

APt. 588. · Considera-se viciosa em relação 
aos effeitos mencionados nos artigos ante
riores a posse havida violenta ou clandesti
namente ou a titulo precario. 

Art. 589. Não se consideram violencia os 
actos de ·defesa ou desforço praticados pelo 
pr.ssuidor para conservar ou rehaver sua 
posse esbulhada, sempre que o desforço for 
tomado logo depois do esbulho. 

Art. 590. A posse pacifica de um bem 
immovol, durante 30 annos, ou de um movel, 
durante 10, faz presumir o justo titulo 
e a boa fé do possuidor,e dos seus successores 
sempre que aquelle não tiver adquirido por 
titulo precario, ou em nome de ou~rem.
Conselheiro Coelho Rodrigues. 

valor I A Faculdade Livre de Direito do Rio de 
· Janf'iro argua de contradictoria a disposição 

desse artigo com a do art. 77, § 1 °, que dispõe: 
As bemfeitorias podem ser voluptuarias, 

uteis ou necessarias. 
§ 1. 0 São voluptuarias as que nãq au

gmentam o valor da cousa, ainda que tor
nem mais agradavel o seu uso. 

§ '2. 0 São uteis as que augment&m o valor 
da cousa. 

§ 3. º São necessarias as que teem por fim 
conservar a cousa ou evitar a sua deterioração. 
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Art. 608 

Ao possuidor de 1l1á fé devem ser indemni
zadas sómente as bemfeitorias necessarias, 
mas não gosa do direito de retenção pelo 
valor destas, nem do dP levantar as volu
ptuarias. 

CAPITULO IV 

Art. 613 -

Emendas com :pai·ecer favoravel Emendas pi·ejitdicadas ou com parecer 
contrai-ia 

O possuidor de má fé não tem direito á 
indemnização pelas bemfeitorias, ainda que 
-necessarias. - Conselheiro Correia. 

1 As acções para manutenção ou reintegra- Accrescente-se : 1 A Faculdade Livre ele Direito do "Rio de 
ção da posse serão summarias, quando inten- Pa1·agrapho unico. O prazo de anno e dia Janeiro propõe a suppressão do artigo por 
tadas dentro do anno e dia da turbação ou não corre, emq_uanto o possuidor defende a inconstitucional. 
esbulho ; pa$sado esse prazo, serão ardina- sua posse, restabelecendo a situação de fa,cto 
rias, sem, comtudo, perderem o caracter anterior. á turbação ou esbulho. - Dr·. 
possessorio. Fabio Leal. 

TITULO II 

CAPITULO II 

Art. 619 Substitua-se o dispositivo pelo seguinte: Mantenha-se o direito vigente, quanto aos 
Adquire-se a propriedade immovel: eITeitos do titulo e da inscripção.-Da Facul-

Adquire-se a propriedade irnmovel: a) pela transmissão entre vivos, pJr ti- d ade Lfore de Direi.lo do Rio. 
a)· pela in~cripção, no r1gistro predial, do tulo oneroso ou gratuito; (Prejudicada, si fôr approvada, a emenda 

titulo de transferencia; b) pela accessão; do relator.) 
u) pela acccssão; c) pelo usucapião. Substitua-se: 
e) pela usucapião. A transmissão entre vivos, por titulo one- a) pela insc1·ipçc7o çlo titulo haba para trans-

roso ou gratuito, não produz seus effeitos a feril-a no registro precUal da cfrcumsc1·ipção 
respeito de terccü'o, sinão pela inscripção, judic:.ai·ia onde estiver situ,tdo o immovel.
e desde a data desta, do titulo no registro Dr. Barbosa Lima. 
predial da situação dó immovel.- Do dez- (Prejndicatla, si fôr acceita a emenda do 
embargador Sq.lvador Monfa. · relator.) 
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~ Paragrapho unico. A inscripção de quel Supprima-se o paragrapho 
,.... trata a lettra. a não induz prova de dorninio, Domingues. 

que :fica salvo a quem de direito. 

Substituam-se as lettras a, b e e pelos 
§§ 1°, 2° e 3º e accrescente-se o§ 4°-o di
reito hereditario.- Conselheiro Coelho Ro
drigues. 

unico.-Luizl A inscripção de que trata a lettra a não 
induz de per si prova de dominio, que fica 
salvo a quem de direito.- Dr. Teicceira 
de Sá. 

"" .... 

Art. 623. Estão sujeitos á inscripção, no Supprimam-se, por prejudicados, os artigos 
registro predial, os títulos translativos da 623 e 625, si for approvado o substitutivo 
propriedade immovel, por acto inter vivos ou do Sr. dezembargador Salvador Moniz ao 
mortis causa. art. 619.-Luiz Domingues. 

Art. 625. Os actos sujeitos á inscripção 
não operam transmissão do dominio, sinão 
depois de registrados. A data do re!istro 
determina a da transmissão, salvo a ispo-
sição do art. 1.914. 

Art'. 624 
São tambem sujeitas á inscripção: 
1 °, as sentenças proferidas nas acções di-

visarias, das quaes resulte cessação do es- -tado de communhão; 
2°, as sentenças que, nos inventarias e 

partilhas, adjudicam bens de raiz para paga-
mento das dividas da herança; 

3°, a arrematação -em praça publica e as 
adjudicações. 

' 
Arts. 643 • 645 Anteponha-se o art. 645 ao arl. 644, oom/ 

Art. 643. Aquelle que, durante trinta an- a consequente modificação da reda.cção, e 
nos, ininterruptamente e sem opposição, redija-se assim o art. 645: 

A inscripção de que trata o § 1° do artigo 
anterior pôde ser annullada pelos terceiros, 
que tiverem melhor direito que o do trans
ferente ao respecpivo bem immovel. 
Conselheiro Coelho Rodrigues. 

Supprima-se. - Faculdade 
reito do Rio. 

Livre dd Di-
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Artigos do Projecto Eniendas com parecer favoravel 

possue como seu um immovel, adquire a Aquelle que, sem inte1·rupção ou opposição, 
propriedade delle, independente de titulo e possue, com justo titulo e boa fe, um immo·vel 
boa fé, que se presume. como seu, adquire a propriedade delle ao cabo 

de dez annos,entre presentes, e de vinte annos 
Art. 644. O possuidor pôde, para o fim entre ausenteg,-Luiz Domingues. 

de contar o tempo requerido pelo. artigo an-
tecedente e pelo seguinte, accrescentar á sua 
posse a do seu antecessor, com tanto que 
ambas sejam continuas e pacificas. 

Art. 645. Na usucapião de dez annos, 
entre presentes, e de vinte entre ausentes, 
exige-se para acqusição do domínio, além 
de posse pacifica e continua, justo titulo e 
boç1, fé. . 

P.aragrapho unico. Reputain-se presentes 
os moradores do mesmo município e au
sentes os que hab,itam municípios diffe
ren:tes, 

Art. 686 

Emendas prejudicadas ou com parecer 
contrario 

, 

§ l. º Nos dous primeiros casos deste ar- Em vez de - no respectivo registro-diga- Prejudicada a seguinte emenda do Dr. 
tigo a efl'ectivid.ade da perda da proprie- se: - no reg-istro predial da situaç{ío do im- Barbosa Lima: 
dade depende da inscrição do titulo de transa movel.-Luiz Domingues. Accreseent.e-se,:- da c:.rc'¼mscr-ipção judi-
missão ou do acto de renuncia no respectivo ciç,,ri,a, da sua-situaççio,. 
registro. 

Al;t. 686 

§ 2. 0 O imm@vel abandonado será. arreca
dado como be1,n vago e passará para o do
mínio do Estado onde estiver situado, depois 
de decorridos dez annos. 

,lll 
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Supprima_-se.- EacuJdade Livr" de Di
reito do Rio. 
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Art. 688 
Em caso de perigo imminente, como o Subatitua-ae a expressão - liquidado o 

de guerra ou commoção, cessarão t·oaas as vator e previamente pago ou depo,sitado, salvo 
formalidades e poder-se-ha tomar posso do ao proprietario reclamar judicialmente o que 
uso 9u mesmo da propriedade, quanto baste for de direito - pala seguinte - salvo o 
para o emprego do bem publico, liquidado o direito de indemnizaçtlo.- Luiz Domingues. 
valor e préviamente pago, ou depositado, 
salvo ao proprietario reclamar judicialmente · · 
o que for de direito. Nos outros casos, o 
pt·opríetario será préviamente indemnizado 
e, si recusar receber a indemnização, será o 
valor desta depositado. 

Arts. 693 e 695 
Observados os regulamentos administra- Substitua-se pelo -seguinte : 

ti vos sobre a caça, pôde o respectivo exer- Observados. os regulamenios administrativos, 
cio ter lagar, não só em terrenos proprios, sobre- a caça, póde . esta ser exercida não só 
como em alheios,,, abertos.emão cultivados, nas terras pub.Ucas como nas particulares 
salvo prohiqição1, cl:0 .. d©no destes ultimas. alheias, com permissão do respec,tfoo dono, 
O caçador resp@nde, porém1 pelo prejuízo ne~te,easo. O infractor responderà- pelo pre-
que tiver causado: juízo qu!l causar.-Luiz Domingues. 

Art. 700 

A pesca pôde ser exercida sómente ·nas~ Observados os i•egulamef\tos administrativos! Supprima-se, por inconstitucional. -
aguas · particulares alheias, si não estiverem sobre a pesca, póde esta ser exercida não só Dr. Antonio Lopes da Sil'Da· Barros. 
cercadas. Si o estiverem, applicar-se-ha o em aguas publicas, como nas particulares 
dis:r,osto no art! 695. alheias, com permissão do respectivo dono, 

neste caso. O infractor responderà pelo pre
uizo que causar.- Luiz Domingues. 

Art. 722 
Todo con(lQD;J.in0. é, obrigaçlp ,11,. concorrer Substitua-se pelo seguinte o segundo mem-1 . Supprima-se o 

na, prop,o~·ção. d.e su~1p~te para a~ despezas bro. do artigo: Azevedo Màrques. 
de conserva.9!10 ou div,isão d~ cousa e sup- · Si algum dos condominos nao estiver pai· 
portar na ·mesma razão os onus a que estiver isso, proceder-se-ha à divisão da cousa, res-
sujeita. . pondendo o quinhão de cada um por sua parte 

Si algum dos condominosnão satisfizer esta nas {iespezas da dfoisão.- Luiz Domingues. 
obrigação, pôde ser coagido judicialmente á 
divisão ou a ve~der o seu· quio.hã.o a outro 
condomino. 

ultimo período. - Dr. 
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Artigos do Projecto 

Arts. 723 e 724 

Emendas com parecer f a1Joravel Emendas prejudicadas ou com parecer 
contrario 

A1•t. 723. As dividas contrahidas por um Accrescente-se ao art. 723: 1 Aos arts. 723 e724- Sejam supp1•imidos. 
dos condominos em proveito da communhão, Si algum dos condominos não estiver poi· - Dr. Aze1Jedo Marques. 
e durante ella, obrigam o contrahento, mas isso, proceder-se-ha na conformidade do -
cabe a este a acção regressiva contra os o.rt. 722 ou 781.-Lu:z Domingues. 
outros. ·· 

Art. 724. Si a divida tiver sido contra.bida 
por todos o:> condominos, sem determinação 
da pa:rte de cada um na obrigação e sem 
estipulação de solidariedade, entende-se que 
se obriga cada um na proporção de seu 
quinhão. 

Art. 731 
Quando a cousa for indivisível e os condo- Artigo substitutivo: 1 Ao art. 731- Substitua-se a palavra «mais» 

minos não concordarem na adjudicação a um Quando a cousa for indfoisi1Jel ou se tornar pela. palavra «outros».- Dr. A.:e1Jedo Ma1·
.iô, mediante indemnização a.os mais, será. impropria para seu destino pela divisão, e ques. 
vendida e partilhado o preço. · os condominos não concordarem na adjudi

cação a um só, mediante indemnização aos 
outros, será vendida e partilhado o preço, 
preferindo-se na venda o condomino a.o es
tranl).o em igualdade de condições de off'erta, 
e entre os condominos o que tiver na cousa 
bemfeitorias de mais valor,e na falta de bem
feitorias o de quinhão maior. 

Artigo additivo: 
E' 1Jedado a qualquer dos condominos dar 

posse, uso e goso da propriedade a estranhos 
sem pre'Uio consentimento dos demais condo
m inos. 

Artigo additivo: 
O condomino pdde f aze,r 'Ualer a sua posse 

contra os demais cond()1Jiinos, como qualquer 
outro possuidor. 
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SECÇÃO II 

Da administração do condominio 

A secção II (desde o art. 732 até 738)
Seja supprimida.. - Dr. Azevetio Mar

ques. 

Art. 732 Art. 732 Substitutivo ao art. 732: 
Si não for possi'Oel o uso e goso em com-

«Se, ,por circumstancias de facto ou por No final deste artigo, em vez de- mum, procedet"-se-ha na conformidade do11 
tlesaccordo, não for possível o uso e goso ou aluga.da-diga-se :-alugada ou vendida. arts.722 ou 731.Accordando,porem, todos os 
em commum, resolverão os condominos Si todos concordarem em que não seja condominos no uso e goso da cousa por admi
se a cousa deve ser administrada ou alu- vendida, compete á maioria resolver sobre nistração ou aluguel, a maioria délles es
gada. A ·decisão da maioria prevalecerá a administração ou locação da cousa com- colherá o administrador. - Lufa Domi1t,-
narste caso. mum.-Conselheiro Coelho Rodrigues. gues. · 

Paragrapho unico. Pronunciando-se a (Prejudicada pela approvação do substi-
maioria pela administração, escolherá tam- tutivo do Sr. conselheiro Coelho Rodrigues). 
bem o administrador.» 

Art. 733. No casó de ser alugada a cousa 
eommum, o condomino será preferido á pes
soa estranha, em igualdade de condições . 

Art. 734. A maioria será calculada; não 
pelo numero, mas pelo valor dos quinhões. 

As deliberações não teem força de obrigar 
se não forem tomadas por maioria absoluta, 
isto é, excedente á metade do valor total. 
Havendo empate, decidirá o juiz, a requeri-

. manto de qualquer condomino, ouvidos os 
outros. 

Art. 735. Os fructos da. cousa commum, 
não havendo em contrario estipulação ou 
âisposição de ultima vontade, distribuir-se
hão na proporção dos quinhões. 

Art. 736. No caso de duvida, estes pre
sumem-se iguaes. 

Art. 737. O condoroino que administrar 
sem opposição,será reputado mandataria dos 
outrol!. 

Art. 738. Nos casos omissos, serão appli-• · 
cadas á divisão as regras de partilha da 
herança. 

Art. 734. A ma10ria será regulada pelo 
numero dos condominos. - Conselheiro 
Coelho Rodrigues. 

Sala. da Commissão do Codigo Civil, 10 de dezembro de 1901 •. - O relator, Lui: Domingues. 
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VC)TAÇÃO. 
DOS 

-
Arts. 576 a 7fJ:5 

E 

Discussão da parte especial, arts .. 1898 a 2020 

17ª BEUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 24 DE 
DEZEMBRO DE 1901 

(Presidencia elo Sr. J. J. SeabrJ.) 

A' l hora da tarde começa a J'eunião, es
tando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. To
lentipo, Syl vio Romero, Sá Peixoto, Luiz 
Dommgues. Anizio de Abreu, Frederico Bor
ges, Teixeira. de Sá, Araujo Góes, José Mon
jardim, Oliveira Figueiredo, AI fredo Pinto, 
Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (14). 

Faitam, com causa participada, os Srs. 
Arth'ur Lemos, Tavares de Lyra, Camillo de 
Hollanda, Sá Freire, Azevedo Marques, Be
nedicto de Souza e Hermenegildo de Mo
raes ('l). 
-Dos convidadqs pela Co~mi?são COIJ'.ll!ll-· 

receiiJ. os &rti. Clovjs Bevilaqµa; M. F. Cor,:
reia, Andrade Figueira, Viltela !los Santos, 
Carlos Perdig~o;S~Ivador Mofüz, Fabio Le~l, 
Cunh::i Vasebpcellós, Coelho Rodrigues, Sergio 
· Lõreto e Alencar ArariP.e. · · 

E' '.lida e· p_psta em d~ciui~ão ª' acta da re-
união anterior. -· . ·- ' ' .. l ' 

O Sr. ~~sé ~IQ~j~r~im. (sobr~ a 
acta)-Sr. Pr~sidênte, pedi a pnlavra Bara 
fa~er uma rectifl.ca~o. · · 

No resmno da diséussão, hontem havida, 
sobre a par-te que me· tocou relatar, o que se 
acha publicado no Diario do Congresso de 
l1oje, não está fielmente expresso o meu pen
samento com relação ás emendas do art. 510 
do Projecto. 

Na occasião em que s.e procedeu á votação 
rias emendas a este artigo, eµ declarei que 
acceitava a emenda do no§SO illustrado · e 
respeitavel collega o ·sr.· 'Dr. O1-iveira Fi
gueiredo e que era àbsolutãthentêºcontrario 
á emenda do nosso íilnstrado collega. o Sr. 
Dr. Ri vada via Corrêa. ·- -

No resumo diz-sé jilstamenúi o contrario, 
isto é, qne m~ prop~pc(ef ~ r~vor da cmen
Ja do Sr. R1vadav1il, Ct>nêa, conforme as 
ponderações do Sr. or·. bll v~ira Figueiredo. 

E' approvada a aêta:. • ·· 

ORDEM Q!) DfA 

PRIMEI!-l,A. fAR:TE 

Yot~o dos l!,l'tS. 576 ~ 74~ do Projecto e 
Elf1lendas apresentada~. com· parecer do Sr. 
Luiz Domingues. · :--
• · Jj;• rejeita1la a gmel!da p.o Sr. Coelho RÕ
drigues, modiff~ando a épigfaphe do ca-
pitµlo; ' ' .., _ 

E' opP.rovado Q s~guiqte substitutivo do 
rel~tor 1b !l,rt. p16, prejudicadas as demais 
em~n,fas'e o a~!1go: -

~Co~sidera-se possuidor todo aiueUe que 
tem dé. f~cfo a· exercici~ pletiq o~ l•mitaflo d_e 
alguns dos-podefe~ inherenles ao domiriio.-
Luiz :Porningues. . 

Rejeitadas as emendas do Sr. Coelho Ro
drigues aos arts:· 577, 578, 579, 580, 581, 
582, 583, 584, 585, 58~, 587 588 e 589, são 
elles a~~rov~dos. 

,,. 



CODIGO CIVIL DRAZILEIRO 247 

São rejeitados o substitutivo e o anditivo 
do Sr. Coelho Rodrigues ao art. 590, fice.ndo 
este approvado. 

São a pprovados, sem emendas, os arts. 59 I, 
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 
601, 602, 603, 604, 605, 606 do Projecto. 

O Sr. Presidente annuncia a vo
tação da emen la do Sr. relator supprimin
do do art. 607 as palavras - si l-he nao for 
p1,go o 'Oalor. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela oi·dem)-Sr. Presidente, entendo que 
a emenda do nobre relator altera profun
damente a economia do artigo do Projecto, 
dando ao possuidor o direito de retirar as 
bemfeitorias voluptuarias, ainda mesmo que 
o proprietario queira indemnizai-o. 

O Sr. Luiz Dolllingues .,( pela 
ordem) - Sr. Presidente, em vi~ta da pon
deração do illustre mestre, o Sr. Dr. Oli
veira Figueiredo, retiro a minha emenda, 
mantendo-se o artigo do projeeto, salvo a 
redacção. 

E' approvado o art. 607 do prujecto, salvo 
a redacçtto, por ter o relator retirado a 
emenda. · 

Rejeitada a emenda substitutiva do Sr. 
M. F. Correia, é approvado o art. 608. 

São apprqvados, sem emendas, os arts. ~09, 
f$IO, 611 e 612 do Projecto. 

O art. 61~ é approvado com o segµinte 
additivo do Sr. Fabio Leal, acceito 11010 re-
lator : · 

« Paragr~pbo unico. O prazo de 11,nno e 
dia não corre emqúanto o p9ssuidor defen
de a sua posse, restabelecendo a situação de 
.Eacto anterior á turbação ou esbulho, - Dr. 
Fabio Leal. » 

São approvados, sem emendas, os artigos 
614 até 618. 

Rej~itada ~ emenda substitutiva do Sr. 
Salvador Mol).iz ao l!,ft. 619 e prejudicadas 
as óqtr~s emQ!'.ldas, fica approvatf_o o ar
tigp. 

'E' approvada a emenda do Sr. relator 
supprimindo o paragrapho unico do mesmo 
art. 619. 

São approvados sem emendas os arts. 620, 
621 e 622 do Projecto. 

Considerada prejudicada a emenda do re
lator supprPssiva dos arts. 623, 624 e 625, 
são approvados esses artigos sem emendas, 
salvo o erro de impressão do art. 625, que sé 
refere ao art.' I.914 em vez de 1.905. . 

São approvados, sem emendas,· os artigos 
do Projecto desde 626 até 643. 

O art. 644 é approvado e mandado coJlo
car depois !}o art. 645, por emenda do re
lator. 

O art. 645 é sub;tituido pela seguinte 
emenda do relator, para ser collocada antes 
do art. 644: 

« Aquelte que sem interrupção ou opposição, 
possue, com justo titulo e boa fe, um immouei 
como seu, adquire a propriedade delle ao caba 
de dez annos, entre presentes, e de vinte annos 
entre ausentes. -Lufa IJomingues. > 

Os arts. de 646 até 685 são approvados 
sem emendas. 

O art. 686 é approvado com a modificação 
constante da seguinttl emend~ do relator ao 
§ Jo : 

« Em vez de - no respecti110 registro - di
ga-se : - no regist1·0 predial da situação do 
immoi,el.- Luiz IJmningues.» 

Fica prejlldicada a emenda do Sr Barbosa 
Lima ao mesmo art. 686 e é rejeitada a 
suppressão do artigo proposta pela Facul-
4ade de Direito de Minas. 

O art. 6g7 é approvado sem emendas. 
O art. 688 é approvado com a modificação 

da seguinte emenda do relator : 
« Substitua-se a expressão - liquidàdo a 

valor e previamente pago ou depositado, safoa 
ao proprietario r8clamar judicialmente o qt!,e 
for de direito - pela seguinte - safoo o di
reito de indemnização.- Luiz Domingues.> 

São appro:vados, sem emendas, os artigos 
689, 690, 691 e 692. 

O Sr. Presidente-Vou pôr avo• 
tos a emenda do relator, substitutiva do 
art. 693 e assim concebida: 

« Obser11ados os regulamentos administrati-
11os sobre a caça, póde esta ser exerci4'x 
nao só nas terras JYUblicas como nas parti
culares alheias, com permissão do respectfoo 
dono, neste caso. ·o infractor responderá pelo 
prejui•o que causar,- Luiz· IJomingues.'i> 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela ordem)- Sr. Presidente, a emenda aos 
arts. 693 a 695 diz : « Observados os regula
mentos administrativos sob1·e a caça, pód,e esta 
~er exercida não só nas terras pnbUcas como 
nas particulares alheias, com permissao da 
respectfoo dono, neste caso.» 

Eu diria: ~- •• nas proprias e aiheias, etç.> 
porque, pela adopção ' deste substitutivo, pa
rece que o proprietario póde exercer a càça 
no seu terreno, sem observar os regulalnen
tos administra ti vos. 

O Sr. Luiz DoJDingues (pela 
ordem) - Sr. Presidente, o substitutivo dis-
põe o seguinte : · 

< Obser'IJados os regulamentos administra
ti'IJo sobre a caça, póde esta ser exercida, 
não só nas terras publicas como nas parti-
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culares alheias, com permissi:Io do 1·espectivo 
dono, nesse caso.» 

Quer isto dizer que a caça é sempre exer
cida, observados os regulamentos admini
strativos. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Do dispo
sitivo, póde-se deprabender que o individuo, 
quando exerce a caça, em terreno proprio, 
não precisa observar os regulamentos-admi
nistrati vos. 

o SR. PRESIDENTE - o dispositivo po
deria ficar assim : « ..• póde esta ser exer
cida nas te1•ras publicas e particulares, com 
permissão dos respectivos donos, quando 
alheias.> 

VozEs-Perfeitamente. 
o SR. LUIZ DOMINGUES - Darei esta. re-

dacção ao artigo. -
E' approvado o substitutivo com a redacção 

dada pelo Sr. Presidente por proposta do 
Sr, Oliveira Figueireilo e salvo a redar.ção 
dos arts. 694 e 695, de accordo com o ven
cido quanto ao 693. 

São approvados, sem emendas, os arts. 696, 
697, 698 e 699 do Proj ecto. 

E' approvado o substitutivo do relator ao 
art. 700, com o accrescimo da palavra pro
prias e ficando assim redigido : 

« Observados os regulamentos administra
trativos sobre a pesca, póde esta ser exercida 
não só em aguas publicas, como nas parti
culares proprias ou alheias, com permissão 
do respectivo dono, neste caso. O infractor 
responderá pelo prejuízo que causar. - Luii 
.Domingues.» 

São approvados, sem emendas, os arts. 701 
até 721 do Projecto. · 

O art. 72'2 é approvado quanto ao primeiro 
período, substituído o_ segundo pela seguinte 
emenda do relator : 

« Si algum dos condominos não estiver por 
isso, proceder- se-ha á divisão da cousa, re
spondendo o quinhão de cada um por sua 
parte nas despezas da divisão .-Lui: Do
mingues.» 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Azevedo 
Marques, supprintindo o segundo período 
desse artigo. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Azevedo 
Marques, supprimindo os arts. 723 e 724, 
sendo approvado o 724 sem emenda e o 723 
com o seguinte additivO-:do relator : · 

« Sl algum dos condominos ni:Io estiver por 
isso, procerder-se-ha na conformidade do 
a1·t. 722 OH 731 .-Luiz Domingues.-» 

São approvados, sem emendas, os artigos 
725, 726, 727, 728, 729 e 730 do Projecto. 

São approvados os seguintes substitutivo e 
additivos do relator ao art. 731, prejudicada 
a emenda do Sr. Azevedo Marques : 

« Artigo substitutivo : 
Quando a cousa for indivisivel ou se tornar 

impropria para seu destino pela divisão, e 
os condominos não concordarem na adjudi
cação a um só, mediante indemnização aos 
outros, será vendida e partilhado o preço, 
preferindo-se na venda o condornino ao es
tranho, em igualdade de condições de offerta, 
e entre os condominos o que tiver na cousa 
bemfeitorias de mais valor, e na falta de 
bemfeitorias o de quinhão maior.» 

« Artigo additivo. : 
E' 1'edado a qualquer dos condominos dar 

posse, uso e goso da propriedade a estranhos 
sem prtlvio consentimento dos demais condo
minos. » · 

~ Artigo additivo : 
O condomino póde fazer 1'aler a sua posse 

,;ontra os deniais condominos, como qualquer 
outro possuidor.» 

O art. 732 é approva.do com a seguinte 
emenda do Sr. Coe.lho Rodrigues: 

«No . final deste artigo, em vez de -
ou alugada - diga-se : alugada ou vendida. 

Si todos concordarem em que não seja 
vendida, compete á maioria. resolver sôbre 
a administração ou locação da cousa com
mum .» 

O art. 733 é approvado sem emendas. 
Rejeitada a emenda do Sr. Coelho Rodri

gues ao art. 734, é elle aµprovado . 
São approvados, sem emendas, os arts. 735 

até 745 do Projecto. 

O Sr. Presidente - Está termi
nada a votação desta parte do Projecto. Para 
redigil-a de accordo com o vencido, nomeio 
os Srs. Luiz Domingues (relator), Alfredo 
Pinto e Sá Peixoto. (Suspende-se a reunii:Io 
ás 2 horas da tarde, por estar marcada para 
ás 3 horas a segunda parte da ordem do dia), 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

A's 3 horas da tarde é reaberta a reunião. 
Entra em discussão o parecer do Sr. Alfredo 
Pinto sobre os arts. 1.898 até 2.020 do Pro
jecto. 

O Sr. Villela dos Santos -
Antes de proseguir nas observações que bon
tem iniciei sobre o L. 4° do Projecto, deseja. 
va tomar em considei•ação um aparte do Sr. 
conselheiro Andrade Figueira em relação ao 
paragrapho unico do art. 1.907. Mas como 
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S. Ex. não está presente, deixarei para 
mais tarde a apreciação desse aparte e pro
seguirei na apreciação dos artigos subse
quentes. 

Devo começar boje no capitulo II que se 
denomina da capacidade testamentaria acti
va. Procurei ver a denominação inversa 
desta, e encontr(::i-a no capitulo XI que trata 
ela capacidade par,i adquirir po1· testamento. 

Como gosto de harmonizar todas as dispo
sições e acho que é muito melhor conservar 
os termos já consagrados no nosso direito, 
fiz á epigraphe deste titulo uma emenda, 
- em vez !le capacidade activa - contra a 
qual deveria o outro capitulo denomi
nar-so -capacidade testc!,mentaria passiva
eu diria -'- da capacidade parn. füzer testa
mento-do mesmo modo que o outro se de
nominaria-da capacidade para aaquirir por 
testamento. 

O art. I. 963, que é o primeiro do ~apitulo, 
trata das incapacidades para testar, e no 
numero 1, menciona os menores de 14 
annos. 

Sei que esta illustre Commissão já âdoptou, 
quando votou a Parte Geral, essa idade, 
como termo da incapacidade legal para am
bos os sexos ; mas, como a unifo1·midade, 
neste ponto, já está quebrada, ouso ainda 
levantai• a questão, não só da difforença 
dos sexos, como das idades, para fazer testa
mento. 

E' sabido que, pelo nosso direito, até ser 
promulgada a lei do casamento civil, havia 
completa uniformidade ; a idade era a mes
ma para todos os actos da vida civil. Foi o 
decreto de 24 de janeiro de 1890 que quebrou 
esta uniformidade, elevando a idade para o 
casamento a 14 annos para a mulher e a 16 
para o homem. · 

O Projecto do Codigo, na Parte Geral, ac
ceitou a idade de 14 auuos para ambos os 
sexC1s ; mas, quando tratou do casamento, 
estabeleceu as idades de 15 e 17 annqs, e foi 
a Commissão Revisora qu~ alterou esta parte, 
consagrando a idade da legislação vigente. 

vil , e si alguma excepçã.o, em minha opi
nião, deve ser acceita, é para o casamento. 

Em primeiro logar, porque no casamento, 
a condição primordial é a physiologi.ca, ha
ver o menor attingido à puberdade ; em se
gundo logar, porque a lei cerca esse acto da 
muitas garantias de ordens diversas. 

Assim, um menor não se casa, si tem pae, 
sem que elle consinta ; si não tem pae, sem 
que o tutor dê o seu assentimento e o juiz o 
permitta, ouvido previamente o represen
tante afflcial do Mi nisterio Publico. 

Difficilmente, pois, póde haver sigillo na· 
realização do casamento, ao paso que, na fei
tura de um testamento, em que o menor não 
é assistido por nenhum destes prot.ectores 
que a lei lhe dá, elle póde muito facilmeme 
ser illudido por qualquer pessoa que ponha 
a serviço dos seus interesses uma certa habi
lidade e experteza e vir a soffrer serios pre
juizos. 

O desenvolvimento physico, é sabido, se
gundo affirmam os scientistas, é sempre mais 
rapido do que o moral ou intellectual. Elias, 
porém, não se podem separar, um acompa
nha, embora mais lentamente, o outro, e, o 
inverso, constitua a excepção. 

O Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, na sua bri
lhante exposição de motivos, quando justifi. 
cou a Parte Geral do Projecto, em que esta
belecia a idade de 14 annos, como termo legal 
da incapacidade, ainda accentuou, de modo 
favoravel, n·) meu entender, a necessidade de 
se attender principalmente para um acto, 
como o testamento, aodesenvolvimento intel
lectual e mor.i.l daquelle a quem se confere a 
capacidade de praticai-o. 

Assim, s. Ex. diz a pagina 10 : 
« E' ao desenvolvimento mental, ao 

poder de adaptação ás condições da vida 
social, á força de resistencia contra os pe
rigos que a perversid11-de profusamente 
espalha na sociedade, que se deve atten
der para afrouxarem-se os liames da tu
tela da lei e pérmittirem-se as experien
cias da actividade livre. » Aqui foi acceita a idade de 14 annos, para 

termo da incapacidade legal ; mas, quando 
votou o art. 226, a Commissão approvou a Peço licença a S. Ex. para invocar em 
disp?sição do P.r~jecto, isto é, quebrou a ha!- -favor da emenda, que apresento, estas pa
moma quanto a idade e quanto ao sexo, pois lavras que acabo de ler, emenda que assim 
esse artigo exige que, para que a mulher se redijo: 
possa cassar, tenha 14 annos e o homem 16. . . 

Não desharmonizo, porfanto, as disposições, J:>aragrapho umco. Substitua-se pelo se-
propondo que para O testamento seja votada gumte: « As mulheres menores de _lf a~n_?s 
uma identica á do art. 226, isto é: «são in- ~ os. hon!ens menores de 16. (~1.spos1çao 
capazas de testar as mulheres menores de 14 ident1ca a do n. 11 do art. 226, Ja appro-
annos e os homens menores de 16. » vado) · . . 

A respeito de idade pei,so, e accentuei, A este ar~1go eu t~nha uma ou~ra ~mend~ 
quando discuti na f',ommissão do Instituto a ma~, p~las mformaçoes que recebi hoJe, esta 
Parte Geral, que quanto maior ella for mais preJudicada. · 
garantias terão todos os actos da vida ci- Era <le mera redai:!ção 110 n. 4. 

Vol. VI 
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Como o art. 288, cuja disposição aqui era 
mantida, constituindo o numero apenas urna 
restricçã? da capacidade da mulher para 
testar, foi approvado com alterações, a dis
posição perde a sua razão de ser e n1J,tural
mente na occasião da redacção alia será 
supprimida. 

O cap"itulo III trata dis fórmas ordinarias 
do testamento e eu tomo a liberdade de pro
por que seja addicionada mais uma· especie 
de testamento: o testamento ológrapho. 

A preoccupação do legislador ern relação 
· aos te~tamentos, deve ser principalmente 
irnp_ossibimar, ªª fórma a mais pratica, a 
falsidade des~es actos, e de todas as especies 
d<: testamento que conheço, nenhuma, em 
:mmha opinião, o:fferece mais garantias do 
que o testamento ológrapho. 

E' requisito essencial do testamento oló
grapho, que elle seja todo escripto pelo tes
tador, que seja datado e tenha a indicação do 
logar, do dia, do mez e do anno em que toi 
feito. · 

Ora, ha neste projecto disposições identicas 
a estas na secção 4•, do capitúlo III; mas, 
com o devido respeito não só á Commissão 
Revisora, como 13,0 illustre autor do projecto, 
penso que houve uma certa confusão. 

Os requisitos que eu mencionei,· são aqui 
e~i~ido~ corno essenciaes do test_amento par
twular ; mas, o testamento particular é di
ver·so do testamento ológrapbo. 

O primeiro depende de publir.ação por 
morte do testador e qe confirmação pelo juiz, 
a o pa,so que o l!egundo, admittido em diffe
rent es qodigos de nações ci vilisadas, dentre 
os quaes poderei invocar o Francez (art. 969), 
o Italiano ( arts. 774 e 776 ) , o Allemão 
(art. 2231 n. 2), o Hespanhol (art. 676) eu 
Argentino (art. 3!339) independe de publi
cação e de confirmação. 

E' um testamento que offerece todas as 
g~rantia~ _contra a fraude, porque é muito 
d1ffic1l falsificar de modo completo o seu in
teiro conteuilo, isto e, a lettra e a firma do 
testador, de modo a levar um notario a reco
nhecer, como verdadeiro, ·aquillo que é falso. 

Assim pensando, fiz ao art. I .966 a se
guinte emenda: «accrescente-se o testamento 
ol~grapho » e depois da secção · 5•, ó se
gmnte: 

« São requisitos essenciaes do testa
mento ológrapho que o testador o escreva 
todo do ~eu proprio punho, indicando o 
logar, dia, mez e anno em que o fez. 

A firm11, e lettra devem ser reconhe
cidas por tabelliães, sendo ella cumprida 
independentemente de qualquer outra 
formalidade. » 

Ao art. l. 973 ofj:"ereço uma emenda de 
redacção, 

Este artigo dispõe « que o cégo só póde 
fazer testamento aberto ». 

Ma~, lendo o art. l.966, que trata das 
espemes de testamentos, não encontrei esta 
denominação para nenhum, e sírn, na lettra 
-a - publico ou feito pelo tabellião. r 

Como não rne pareça que se deva estar 
f-izendo synonimos na denominação de actos 
jurídicos, devo dizer a V. Ex. que deixei de 
f?rmular emenda sobre a denominação do 
livro 4° por parecer-me que elle esta, preju
dicado com ~ prévia approvação do plano 
geral do projecto. · · 

o SR. PRESIDENTE - V. Ex:. póde apre
sentar sua emenda. 

o SR. VILLELA DOS SANTOS - Nesse caso a 
Cornmissão poderá tomar em consideração o 
que eu disse e deliberar corn a sua costumada 
sabedoria. 

Proponho que, em vez de - abe1·to - se 
diga - publi'.lo - ou - feito pelo tabellião. 

Ao art. 1974 apresento uma emenda para 
completar o que está no n. 5, que diz que o 
ofilcial, perante as testemunhas, pergunta 
ao testador si é aquelle o seu testamento e 
si o ha - por bom, firme e valioso -:- quando 
o testador não se tenha antecipado em decla
rai-o. Logo no n. 6, dando a resposta, o 
testador diz que o dá por seu, bom e firme. 
Supprime uma das palavras que estão na 
pergunta. 

Todos sabem que as palavras são às ad
aptadas no nosso direito actual. Póde ser 
equivoco, mas não está no art. 6; como tam
b_em proponho que se accrescente urn requi
sito que, salvo engano, foi o unico suppri
mido de todos os actualmente exigidos para a 
validade do testamento cerrado, e é este -
que o tabellião cerre e cosa o testamento , 
depois de concluído o instrumento de appro
vação. Todos os outros requisitos que o nosso 
direito consagra, para a validade do testa- · 
manto, estão rneI1cionados ; menos este, cuja 
importancia não preciso accentuar, mas que, · 
si não vier do Codigo, não será praticado 
pelo notario. 

O art. 1974, n. 3, dispõe que, « não- sa
bendo ou não podendo o testador assignar, 
St'>ja assignado pela pessoa que lh'o escreveu». 
Isto quer dizer que quem não sabe escrever 
póde fazer testamento cerrado, porque quem 
não sabe assignar, não sabe escrever. 

Por consequencia, por este n. 3 o anal
phabeto póde fazer testamento cerrado ; en
tretanto, lendo-o e comparando-o com o art. 
I.977, parece que o projecto admitte que haja 
quem saiba ler e não saiba escrever. · 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Ha muitos. 
0 SR. ·v1LLELA . DOS SANTOS- E' possivel, 

mas não é commum e por isso accentuei o 
ponto. 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
(Ha outros apartes). 

o SR. VILLELA DOS SANTOS- Como me pa
rece que não é facil isto, quanto á primeira 
parte, porque, quanto aos que não podem, isto 
é, quanto á segunda hypothese, não conheço 
impossibilidade para a leitura sinão em caso 
de cegueira ou enferrnjdade semelhante, e o 
projecto já dispoz que o cego não póde fazei• 
testamento cerrauo, invoco a attenção da. 
Cornmissão para este artigo, apresentando 
uma emenda suppressi va, porque continúo 
a ackar diflicil esta diverilidade de saber ler 
e não 11aber escrever ou de .saber escrever e 
não saber ler. E' possivel, mas nunca me 
encontrei com pessoas nessas condições. 

O art. I.9.84 diz que, si as testemunhas 
forem contestes sobre o facto da disposição 
ou ao menos sobre a sua leitura perante ellas, 
e si reconhecere~ as proprias assignaturas 
ou signnes, assim como a do testador, será 
confirmado o testamento ; e, no art. 1985 diz 
que faltando até duas das testemunhas, por 
morte ou ausencia em Jogar não sabido, o 
testamento póde ser confirmado si as tres res
tàrites forem contestes, nos termos do artigo 
antecedente. Ora, como toda a clareza nessas 
djsposiiiões é conveniente e corno no art. 1 .989; 
tratando do testamento nuncuP,ativo, o pro
jecto é claro, eu fiz uma emenda que não 
altera absolutamente a disposição e apenas 
contribua para tornai-a ini!lurli vel. 

A emenda é esta: Accrescente-se « a falta 
de mais de duas testemunhas obsta a con-
firmação do test11-Jnento. · 

Isto é para que não haja duvida. Sou 
aqvogado, !nc~o CO!ll diversi_dade 4e i!lter
pretação diariamente e mmtas de mmhas 
emendas opêdecem a este espírito, teeni em 
vista evitar difliculdades a que as disposições 
pode'm dár logar n"a 'pratica. 0 art. !987, tra
tando do testamento nuncupativo, diz que é 
requisito essenci!!,) que o testador annuncie a 
sua vontado perante seis testemunhas, etc. 

Occupandô-se das outras especies de tes
tamento, o projecto, diz se)1lpre-maiores de 
14 annos - (aparte.s:) -nem póile ser de outro 
modo quando ha secção especial que tratadas 
testemunhas testamentarias e é este um dos 
requisitos. 

Proponµo, pois, que á palavra- mulheres 
-accrescénte-se-maiores de 14 annos. Em relação ás outras fórmas de testamento, 
quà.ndó se refere ás testemunhas, o projecto 
diz sempr~-maiores de;J4 annos, aqui deixou 
de dizer, e nada justi!lca a omissão. O art. 
1990 trata das testemunhas testamentarias 
o no n. 7 prohibe que sejam testemunhas os 
herdeiros e legatarios, seus ascendentes, des
cendentes e afins, na mesma linha, salvo no 
acto da !1.pprovação do testamento cerrado. 

Naturalmente este numero refere-se aos 
herdeiros legítimos, porque ha um numero 
especial para o herdeiro instituicj.o. O nosso 
actual direito não o prohibe, e não vejo razão 
para vedar ao herdeiro legitimo de ser teste
munha num testamento. Arlinitto que seja 
prohibido de ser testemunha o herdeiro insti
tuído, mas quanto ao necessario, que não póde 
ser excluído sinão em casmi excepcionaes e 
por fórma que a nossa lei determina, não 
comprehendo o alcance da exclusão que póde 
prejudicar a factura do testamento, pois é 
possível não existam outras testemunhas 
idoneas na occasião. Sou contrario á dis
posição deste n. 7 e proponho sua sup
pressão. 

Nos arts. 1.994 e 1.995 encontram-se duas 
expressões que iião perfeitamente correctas, 
são da Ordenação-lbgares de grande e pe
quena povoação. Não é, esse, porém, o termo 
que usamos vulgarmente. Nós empregamos 
commummente a pa,lavra-população-e esta 
expressão-grande e pequena povoação-nã,o 
tem sido consagrada ao ponto de se tornar 
popular. Por isso proponho que, onde se diz 
-povoação-diga-se-população. 

O art. l.898 deve ser collocado como o§ 6° 
do art. 1.927, porque trata de um dos casos 
da intlignidade da successão e nesse sontidó 
Caço a ultima emenda. 

Hontem, quando me referi ao paragl'apho 
unico do a:ct. 1907, eu disse que apresentava 
,uma emenda de redacção, porque reputava 
ob,curo o qqe nesse paragraphose lia. O Sr. 
4nqrade Figueira, em itparte, contestou que 
pão houvesse obscuridade. Prestando home• 
ríagem a S. Ex., q n~ é credor da minha ad
miraçíio 'pelo seu pierito· · e pelo. seu talento, 
eu peço venia para justificar a minha aSlrma
ção, que me levou a dizer que se o paragrapho 
único tivesse sido , devidamente comprehen
dido, não seria apresentada a emenda que 
se lê no parecer do Superior Tribunal de 
Justiça do Maranhão e nem tão pouco uma 
outra assignada pelo Sr. Adolpho Gordo. 

A justi.ficativa da minha affirmação está no 
seguinte : 

Eis o que diz o Superior Tribunal de Jus
tiça do Maranhão: 

<1. Esta faculdade concedina ao co-her
deiro póde trazer perturbação á Íiqui
dação da herança e contraria outra 
·disposição do projecto. 

Si o inventario deve começar dentro 
de um m,,z, a contar da morte do autor 
da herança, e a partilha ser ultimada 
dentro dos tres me.zes seguintes (artigo 
2140); si o art. 1906 providencia sobre 
quem deve ficar provisoriamente na 
posse e administração dos bens communs 
até a partilha, em que caso virá o 
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co-herdeiro pedir a totalidade da herança 
em vista do seu direito indivisível, a não 
ser para, como disse a Commissão, per
turbar a divisão, que mais interesse lhe 
póde dar?» 

V. Ex, comprehende que o paragrapho 
não póde dizer semelhante cousa, um co-

. herdeiro não pede, por acção, a -outro a 
herança., pede-a por inventario; por_ acção 
só póde pedir a terceiro que esteja na posse 
della sem direito. Foi o que o paragrapho 
unico quiz dizer. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Eu não quiz 
contestar a proposição de V. Ex. de que o 
artigo não offerece duvida: quando eu disse 
que o artigo é claro, quiz dizer-elle é uma 
tolice assaz clara nos seus termos. 

o SR. VILLELA DOS SANTOS-Fui encontrar 
disposição identica no Codigo Civil portuguez; 
só depois de ler o commentario do Sr. Dias 
Ferreira dissiparam-se as duvidas que o 
artigo me suggeriu. 

São os arts. 2015 e 2016 do Codigo Civil 
portuguez, com a unica difl'erença de ter o 
segundo duas palavras de menos. 

Estou de accordo com a disposição e, poJ 
isto, em vez de propór a suppressão, propuz 
a modificação, de accordo com o Sr. Alfredo 
Pinto, que se manifestou assim no seu 
parecer: 

« Não ha, conseguintemente, motivo 
plausível para a suppressão do pa
ragrapho unico do art. 1907 do projecto, 
como suggerem a emenda do illustre 
deputado Sr. Adolpho Gordo e a obser
vação do digno Tribunal do Maranhão ; 
observação que, uma vez acceita, a:tfeeta
ria de algum modo o exercício da acção 
da petição de :tierança.» 

Apenas quiz justificar que tinha razão 
quando disse não ter sido comprehendido o 
paragrapho, por defüito de sua redacção. 

Sr. Presidente, são estas as observações 
que me suggere o Liv. 4° do projecto do 
Codigo. 

Acceitando, hontem, a palavra, que V. Ex. 
me concedeu, foram meus unicos fins: em 
primeiro Jogar, corresponderá distincção que 
me era feita, e em segundo logar, invocar a 
attenção desta. illustre Commissão, não só 
para pontos duvidosos, que na pratica po
deriam dar logar a interpretações diversas e 
a dilficuldades, ós quaes se encontram em 
diversos artigos, como para as importantes 
questões de direito que neste livro se agitam, 
questões que esta illustre Commissão com 
certeza ha de resolver com saber e criterio, 
mas que eu espero que as resolva sem pre
juízo dos verdadeiros e rr.aes intoreases da 
i'amilia. (11-Iuito bem,) 

EMENDAS • 

LIVRO IV 

Art. J.899 

Supprima-se a palavra - hereditaria, 

Art. I.906 

Supprima-se a palavra - meeiro. 

Art. l.907 

Paragrapho unico. Redija-se assim: 
« a terceiro que esteja de posse da herança, 
.sem direito !t ella, póde cada um dos co· 
herdeiros pedil-a em sua totalidade sem que 
a elle seja licito oppôr a excepção de que a 
herança não lhe pertença por inteiro. 

CAPITULO III 

Em vez de - repudio - diga-se renuncia. 

Art. l.911 

Em vez de - repiidial-os - diga-se renun
cial-os. 

A mesma substituição deve ser feita nos 
arts. 1912, 1.915, l.917, 1.918, 1,919, 1.920, 
I.921 e l.922. 

Art. 1.926 

Em vez de - o Estado o onde ella se tiver 
dado, adquire - diga-se - a União adquire. 

Art. l.927 

Em vez de - São e:x.cluidos da successão
diga-se - « São indignos de succeder». 

Accrescente-se - 6° - « o que supprimir o 
codicillo.». ( E' a disposição do art. 1.998 
que deve ser su-pprimida.) 

Art, 1.928 

Supprima-se a palavra - contenciosa. 

Art. I.935 
Supprima-se. 

Art. 1.940 

A's palavras - naturaes reconhecidos -
accrescente-se - « uma vez que o reconheci
mento seja anterior ao casamento do qual 
proveio a prole legitima, ou refira-se a ftlhos 
concebidos e nascidos após a dissolução de tal 
casamento ». 

Paragrapbo unico. O adoptivo receberá 
metade dó quinhão que couber aos tilhos 
legítimos, quando concorrer com elle ; mas, 
si e adoptante só deixar ascendentes, terá 
um quinhão igual. 
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Art. I.941 Art. I.974 

Supprima-se o final - ou sdmente nos ad
quiridos . 

Art. 1.942 

Supprima-se o final - ou 1dmente dos ad
quirido~. 

Art. 1.943 

Diga-se - sobreviventes, em vez de - sobre
vfoe. 

Art. I.948 

Substitua-se o segundo período do artigo 
por este:- mas só terá o usofructo durante a 
sua vida, si o fallecido deixar irmãos germa
nos, aos quaes pertencerá a propriedade dos 
mesmos bens. 

Art. I.949 

Aoorescente-se: Paragrapho unico. O con
juge terá um quinhão igual ao de cada irmão. 
Em vez de - sobrevive - diga-se - sobrevi
vente. 

Art.' I.954 

Em vez de - do Estado Federal - diga-se 
do. União. 

Art. 1.962 

Accrescente-se ao n. 6 - e v,iUoso. Onde 
convier: 

« que o tabellião cerre a cosa o testamento 
depois de concluído o instrumento de appro- . 
vação. · 

Art. l.977 
Supprima-se • 

· Art. 1.985 

Accrescente-se - A falta de mais de duas 
testemunhas obsta á confirmação do testa
mento. 

Art. l .987 

A' palavra - mulheres - ·accrescente-se:
« maiores de 14 annos>. 

Art. 1.990 

Supprima-se o n. 7. 

Art. 1.994 e I.995 

Onde se Iê-povoaçcio - diga-se: população . 

Art. 1.998 

Seja collocado como § 6° do art. 1. 927. 
Sala das Commissões, 24 de dezembro de 

Deve ter o n. 1;967, recebendo este o 1901.- Villela dos S,.intos.- F. Tolentino. 
n. l.968. 

CAPITULO li 

Em vez de - Capacidade testamentaria 
activa-diga-se- capacidade para faz~r testa
mento. 

Art. 1,963 

Paragrapbo unico - Substitua-se pelo se
guinte-as mulheres menores de 14 annos e 
os homens menores de 16 - ( Disposição 
identica á do n. 11 do art. 226, já appro
vada.) 

Art. 1.966 

Accrescente-se- o oldgrapho. 
E depois da secção V: 
« São requisitos essenciaes do testamento 

ológrapho, que o testador o escreva todo do 
seu proprio punho, indicando o lugar, dia, 
mez e anno em que o fez. 

A firma e lettra devem ser reconhecidas 
por tabelliães, sendo elle cumprido indepen
dentemente de qualquer outra formalidade. 

Art. 1.973 

Em vez de:-aberto diga-se publico ou feito 
por tabellicio. ( De accordo com a lettra A do 
art. 1.966). 

O Sr. Andrade Figueira (*) 
diz que resistir ás ínnovações que a parte 
do projecto em discussão procura introduzir 
no direito actual, é, não só um dever, mas 
um gosto para quem, como o orador, collo 
cou-se na posição de defender o direito ' 
actual, nos ínDumeros pontos em que elle 
merece ser conservado. . . . 

Estas fantasias innovadorc1s são falsas, in
coherentes, illogicas e perturbadoras do di-
reito das successões. · 

O direito civil portuguez a respeito de suc
cessão, o qual se pratica ainda hoje no 
Brazil, é o mais racional, o mais conformo 
com a natureza das cousas com os interesses 
da familia e com os interesses publicos, 
que se possa. imaginar ; reputa-o mesmo 
mais perfeito, do que qualquer outra legis
lação de que porventura tenhamos conhe
cimento. 

Primeiro que tudo, elle se conforma intei
ram!lnte com os fundamentos da successão, 
que a theoria apresenta. • 

Esta. questão de successão tem sido muito 
disputada : uns contestam o direito de 
suc;cessão, querem que, por morte do indi· 

(·) Este discurso não foi revisto pelo 01•ador. 
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viduo, o seu patrimonio reverta á com
munhão social ; outros procuram sujeitar o 
direito de successão sómente á disposição 
testamentaria e outros á successão legitima. 

Pois bem, o direito portuguez, consagrando· 
primeiro o direito de successão e depois 
combinando as duas fórmas-successão legi
tima e testamentaria-conformou-se perfei
tamente com os fundamentos racionaes do 
direito de successão e distribuiu o patrimonio 
com a maior sabedoria, com a maior_ conve
niencia nas relações de familia e com van-
tagem para o E11tado. . 

Mas o direito portuguez, calcando o di
reito de successão sobre o romano, princi
palmente na sua ultima phase, em que o 
imperador Justiniano tinha já o espírito do
minado pelo christianismo, não deixou de 
contemplar, na.s suas di!l't,rentes codificações, 
o direito que já. se tinha tornado alli nacional 
e que, na sua origem, fóra um direito pura
mente consuetudina.rio. 

Ao direito consuetudinario pertencia, prin
cipalmente, a communhão universal de bens 
e a successão legitima, que posteriormente 
toram consagradas em lei. 

Nos costumes portuguezes, aprei!,enta-se, 
desde os primeiros tempo5, anteriormente á 
codificação A:ffonsina, que é a mais antiga, 
uma intima relação entre este instituto da 
communhão universal de bens, nos casa
mentos e as successões legitimas. 
, Não precisa dizer como se fizeram as co

dificações por-'tuguezas ; nunca foram feihs 
por um plano prE)concebido, como obras ab
stractas, como se faz hoje. 

Depois de fazer o historico do direito ro
mano e das codificações por tuguezas, diz o 
orador que vae mostrar qm1.nto é sabio o di
reito civil portuguez e quanto as inneva
ções, que ora se pretende, são inconsistentes 
e illogicas. 

o nosso direito civil, diz o orador, ares
peito de succesfão· conforma-se perfeitamente 
com os fundamentos do direito de succeder 
que a theoria tem imaginado, quer a antig.a, 
quer a moderna, o que poderia comprovar 
com textos do direito canonico e do direito 
moderno ; mas não o faz por falta de tempo. 

Os fundamentos do direito de succeder, 
segundo hoje se reputa na critica das es
colas e da doutrina, são, primeiro o condo· 
minio, a compossc:;são em que o horii.em que 
vem a fallecer se tem achado em sua fa
milia. 

O legisládor entende, e bem, que, desde 
que o individuo adquiriu a fortuna que vae 
deixar por occasiú.o de sua morte, em com
mum com a mulher, com os filhos, descen
dentes e parentes, que, desde que esse con
juncto de pess·as tom r ,rmado em sua vida,. 
um todo, a uuhlade conjugal entre marido e 

mulher, formando uma só pessoa e, em re· 
lação aos parentes, uma. sociedade moral col· 
Iectiva, que se distingue d'as outras, que 
todas reunidas formam uma cellula da so
ciedade, o legislador, repete, entendeu que, 
consultando a ordem natural das cousas, 
presume-se que aquelle que morre sem tes
tar, tem institui do. herdeiros os descendentes 
e parentes, segundo a lei da vocação do san
gue ; emnm, tem instituído hel'dei-ros todos 
aquelles aos quaes a lei deve presumir que o 
testador tinha affeição. 

Mas dá-se, além disto, que o individuo 
póde não ter familia e então é preciso uma 
outra regra. de direito, à.lém desta. 

E' preciso imaginar outro fundamento ju
rídico para este direito de successão. Resulta 
pura e simplesmente do direito de propriedade. 
Assim como o individuo póde em vida dar, 
dispor do que é seu, tambem póde fazei-o 
por um acto que escreva para produzir ef-
feito depois da sua morte. . . 

O legislador respeita as disposições de ul• 
tima vontade, porque se trata do exercício 
de clireito de propridade: 

Não se verificando o testamento, presume-se 
que o individuo teve a intenção de deixar os 
seus bens áquelles com · quem os ganhou,que 
com elle cooperaram, aos seus parentes até 
certo grau. 

Para designar esse grau de p.-.rentesco, o 
legislo.dor não é inteiramente arbitraria, de• 
pende isso muito do estado da sociedade, 
aMi m como depende do estado da sociedade 
esse presumpção de que a lei tira do silen
cio do testador em dispor da sua p1•opriedade. 

Desde qu·e é uma presumpçã.o em que se 
basea a successão legitima, presumircã.o que 
o legislador estabelece, é preciso que o le
gislador' se subordine ás condições do meio 
em que vivia o testador. 

A respeito do grau de parentesco, si o tes
tador vive numa sociedade em que o senti
mento da familia seja vivaz, em que a popu~ 
lação seja ainda rarefeita, em que o cosmo· 
politismo não tenha ainda invadilio comple- ' 
tamente a esphera da s_ociedade, elle deve 
alargar os graus de parentesw ma;s do que 
numa sociedade OP'(JOSta. , . 

Bm Paris, por exemplo, o grau de. p~ren
tesco desipparece no filho, talvez não chegue 
até ao filho. 

Recorda-se o que diz Talleyrand que tinha. 
a melancholica tristeza de nunca ter passado 
uma noite no lar paterno. No dia em que 
nasceu foi mandado para casa dà uma tia, 
onde foi tratado com tão pouco cuidado que 
quebrou uma perna, facto que o privou de 
seguir a carreira militar e diplomatica e só 
pôde seguir a carreira do clero. Em Pariz, o 
segundo e terceiro grão de parentesco desap
parecem. Mas, no Brazil o parente até de. 
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cimo grau ainda é parente. A nossa popu- um estado de condominío com aquelles que 
lação, vive no interior inteiramente a vida ele adquiríran;,. a fortuna, então presume-se 
familia. Não é sómente pela rarefação de po- que elle não tinha a intenção de privar da 
pulação, mas é tambem da nossa raça, por- herança esses compossuídores, isto é, ascen
que os portuguezes teem esta qualida_ç.e - são dentes e descendentes. 
amigos da família, tem o sentimento da As legislações, como a portugueza, que 
familia. No interior, o decimo grau não é partem do principio da communhão univer
parentesco tão remoto, basta lembrar que o sal dos bens, teem a fortuna de ter resolvido, 
irmão est.á em segundo grau, o tio em ter- de~_de que o casamento se effectua, a grande 
ceiro, o primo-irmão em quarto; não é difficuldade da successãq testamentaria. Morto 
muito remoto. Os primos, sobretudo par~ as o marido, a mulher levantará metade de 
primas à.inda São pareutes muito chegados_. ,tudo quanto existia e vice-versa, e a outra 

Isto é para combater esta pretençâo de metarle era distribuída pelos herdeiros delle. 
restringir os graus úe parenteseos a~à pri- A lei só cogitava da successã-o da mulher, 
mos-segundos. depois de esgotados certos graus de parén- . 

Outr.o ponto que o legislador devia attender tesco mais proximos. 
para , fazer presumir a vontade do testa:dor, Daqui se infere que o legislador foi muito 
que legitima a successão, é o estado social. sabio, mui-to justo, não contemplando o con-

Si o legislador esta em um estado social em juge sobrevivo logo depois dos descendentes, 
que se queira estabelecer um governo aris- a quem reservava as legitimas, prímeira
tocratico, fundado em influencia de familia, mente porque elle ficava consultado com 
na conserv.-.ção da prQpriedatle como p ,tri- sua meiação e, em segundo logar, porque, 
monio da familia, protegida por fideicommisso, na falta de ascendentes e descendentes os 
si elle quer excluir as filhas, pa.ra não que- conjuges teem a faculdade de testar em favor 
brar a influencia de familia, naturalmente um do outro; si não o fizeram, a presum
elle fará presumir que o testador prefore pção é que preferi't'aní seus parentes. 
usar da liberdade limitada de testar a ter Entre nós, diz o·orá'dbr, é commum: sempre 
vontade presumida peia lei para distribuir que o marido não tem a~cendentes e descen
seus bens. Dahi vem que numa condição dentes, institua herdeira sua mulher. 
dessas é muito natural que a liberdade de Depois de fazer consider_a~ões geraes soLre 
testar prevaleça sobre a successão legitima, a legislação fraucezà e sobre à de outras na
isto é, a vontade expressa do testador pre- ções cultas, a respeito de s11ccessão, declara 
valeça sobre a vontade presumida da lei. o orador que vae completar a noção do 
E' como se explica que prevaleça o direito de direito portuguez, dizendo que esse direito 

' testar na Inglaterra, nos Estados Unidos, estabelecia que, morto uni dos coujuges, os 
na Roma antiga, em todos os paizes onde seus herdeiros, quaesquer que elfes fossem, 
predomina o principio aristocratico. E por adquiriam para logo a plena propriedade, o 
es,e motivo não póde. deixar ele estranhar -0 pleno domínio dos bens. . 
pbenomeno que oíferece a nossa democracia Assim, o illustrado relator enganou-se, 
actual, onde se ve democro.tas de pur sang quando disse que o Prójecto;. que se discute, 
que vem prégar a liberdade de testar e pro- _é que vae introduzir esta idéa. 
screver as successões legitimas. 

outro ponto que O legislador póde tornar O SR, ALFREDO PINTO dá um apartá. 
em consideração e a preferencià que a lei o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto já vem 
possa dar a esta presumpção da vontade do de direito romano. 
testador e a vontade expressa do mesmo O direito romano fazia distincção, como se 
testador em usar dó seu direito e dispor da sabe, entre herdeiro~ seus e estranhos. 
propriedade. Quanto a herdeiros seus, o domínio transmit-

Chegamos, cliz o orador, á questão da tia-se ex vi legis e log-0 que se dava a morte 
divisão do patrimonio em parte reservada d,e · do auctàr da herança ; quanto aos herdeiros 
que o legislador não póde dispor e pàrte estranhos, estes é q11e careciam da immissão 
testamentavel, de que o teatador póde li- e da tomada de·posse. 
vremente dispor. Este é o ponto exfteta- Pois bem, o que passou, no direito portu~ 
mente em que os- dous fundamentos da su- guez, toi a theoria do direito romano a res-
cessação collidem. peito dos herdeiros seus. (Apartes); 

O legislador, aindasupponclo que a vontade A posse cívil sempre os herdeiros a tive-
do testador é respeita.da, que o testamento ram. Sobre o que havia duvida, na :praxe, 
não é mais que a vontade expressa do tes- é si esta posse civil, como creação da lei, 
tador, ainda se conserva fiel ao seu principio; surtia o efl'eito .da poss,) natural. Ora va,e 
porque attende que aquelle que tem desceu- começar a mostrar as difl'erenças entre o di
dencia, está exactamente consideradlJ, mi pri- reito actual e o que se quer introduzir, 
meira classe, isto é, aquelle que morreu em exactamente neste ponto que é o primeiro 
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que lhe cae sob os olhos. Em vez deste di
reito que vem dos romanos e que tem sido 
observado e mais ou menos respeitado em 
quasi todas as nações cultas, o que vê no 
Projecto é primeiramente este artigo em que 
o iUustre relator enxergou que havia re
forma do nosso direito, isto é o art. 1.905 
que diz que o domínio e posse da herança 
transmittem-se aos herdeiros legítimos ou 
testamentarios, desde a morte do decujus. 

Implica com este decujus, o vulgo toma-o 
como um individuo. Julga preferível quê se 
diga - autor da herança. . 

o SR. COELHO RODRIGUES e outros dão 
apartes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas aqui co· 
meçam as dissonancias mais profundas. 

O art. 1.905 não póde ter applicação em 
vista. da doutrina adaptada pelo Projecto no 
art. 58, que considera o direito á successão 
aberta como um immovel, em discordancia 
aliás com o art. 1.908, em que se considera 
a petição de herança como immovel, prescre
vendo em 30 annos. 

o SR. CLOVIS BEVILA.QUA dá um aparte. 
O SR. ANDRADE FIGUEffiA - O art. 58 diz 

que a successão aberta é immovel. .• 
o SR • .ALFREDO PINTO dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - ••• e a ver· 

dada é que o art. I.908 contem principio ver· 
<ladeiro ; mas o que não está direito é con
siderar o direito á successão aberta como im
movel. Elle é um direito como todos os di
reitos, a cousa movei e a immovel, a uni
versalidade. Si é um direito immovel não se 
adquire pela morte e só depois da inscripção 
em registro de hypotheca. lsto é o que diz o 
artigo que trata da acquisição da proprie
dade é o que diz o art. 619: 

« Adquire-se a propriedade immovel : 
a) pela inscripção, - no registro predial, 
do titulo de transferencia, etc.» 

Si o direito de successão é immovel só se 
adquire pela inscripção, e não pela morte do 
de cujus. 

o SR. COELHO RODRIGUES-Mas V. Ex. 
leia o art. 620. (Ha outros apartes). 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA-E' titulo do 
acquisição ; aqui é titulo de transferencia, 
sem a inscl'ipção não está a propriedade 
adquirida. 

o SR. ALFREDO PINTO - Ha uma verda
deira excepção. 

o SR, .ANDRADE FIGUEIRA - s. Ex. ·(refe
rindo-se ao Sr. Alfredo Pinto) suppoz que ta
pava a bocca ao orador, dizendo que rn fazia 
referencia ao art. Ull4 ... 

O SR. ALFREDO PINTO -Absolutamente 
não foi o meu intuito tapar a bocca a V. Ex. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - ... mas este 
diz que si o herdeiro fallecer antes de decla
rar si acceita a herança, o direito de acceitar • 
passa a seus herdeiros, etc. Isto não tem 
nada com o caso. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA. dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o caso é que 

este d;reito de herança é reputado immovel 
e no codigo é expresso que a acquisição só se 
opera pela inscripção. Logo a consequencia é 
que o direito não se adquire por morte e só 
pela inscri{lção depois da partilha. 

Os SRS. CLOVIS BEVILAQUA E ALFREDO 
PINTO dão apartes. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não vê aqui 
distincção. (Apartes). A emenda que apre
sentou, cahiu ou não se votou, e nella havia 
tratado disto. (Ha di'Versos ·apartes). 

o SR. PRESIDENT.lt - o que cahiu foi a 
emenda do Sr. desembargador Salvador Mo
niz, emenda de accôrdo com as ponderações 
do Sr. Andrade Figueira. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pois ahi está . 
agora o tamanduà. Não é só esta a occasião 
em que elle ba deapparecer, hei de mos_tral-o 
ainda. (Apartes) • 

o SR. ALFREDO PINTO - Eu votei de ac
cordo com V. Ex., porque achava que se 
devia fazer a excepção. , · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Isto tem to• 
das estas consequencias. Esta divergencia é 
capital e está evidente. 

·o SR. PRESIDENTE - O art. 625 refere-se 
ao art. 914, mas observa o illustre autor do 
Projecto que esta referencia e inexacta, e 
deve ser ao art. 1.905. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Bem, si não 
é ao art. 914 ..• então é quanto á successão. 

o SR. PRESIDENTE - Fica revogado. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Depende a 

acquisição da morte, e não da inscripção. 
(Apartes). Mas, d 'aqui a pouco teremos o 
legado em que não ha transmissão, e teremos 
a mesma questão. 

o SR. PRESIDENTE - Mas, em relação a 
esta parte está explicado. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, no ar
tigo I. 906, vem outra diiferença. O direito 
actual diz que, no regímen da communbão, 
o conjuga meieiro continúa a posse. 

No da separação de bens, não; nem a mu
lher tem a posse, nem o marido. Mas, morto 
elle, cabe a posse e todos os seus corollarios 
uridicos ao herdeiro do fallecido. 
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Imagine-se que é o regímen <lutal; morre a quo está de posse póde proclamal' e póde mes~ 
mulher, o mari1lo não tem nada com o bem mo reconhecer que elle é herdeiro. Isso é con
dotal, quem entra na posse do fundo dota.l é trario á theoria das acç&es e dos direitos. Já 
o herdeiro e até a esse é que cabe fazer iµ- ficou estab~lecido que não ha acção sem in
ventario. E' por isso, que quando os nobres teresse e que o intereSS(! é o fundamento e a 
.lllembros da Commissão queriam .estabelecer medida dn acção. Si, portanto, em uma he· 
com toda a generalidade ..- que o marido, rança de 100 contos, ha 10 herdeiros, um 
que qão faz inventario, etc.-o orador disse: herdeiro não tem direito de reclamar smão 
isso é uma cousa boa de dizer; mas é preciso lO contos que lhe pertencem, não pôde ir 
entrar em distincções, porque nem sempre além. Como é que, por effeito de uma in
cabe ao marido fazer inventario e sim ao 11ivisibihdade inventada contra a rlatúrezà 
herdeiro da mulher do fallecido . das cousas, se quer dar a esse herdeiro o di-

Fia uma emenda dando ao juiz a faculdade reito de rechimar tQda a herança, até mesmo 
de nomear dentre os herdeiros. A nossa Or- contra o herdeh•o que esta de posse! 
danação e·mais previdente; manda que entre E' outra divergencia do direito actual e 
na posse dos beus da hera.nó&, como cal!eca não ficá nisso; quasi todo o capitulo 3° é ' 
de casal, o filho ou filha mais velha ou outro uma desnecessidade em face do nosso direitó 
descendente, que se achai• na casa do defunto, actual. 
sendo maior de 21 annos. 

Pelo nosso direito actual os herdeiros Ieg-i-
E' muito preferivel o direito actual. Desde timos ou nomeados pelo testamento tem di· 

qµe é direito de um herdeiro, para que dai• reito a tomar possa material dos bens da 
1;10 juiz essa faculdade de designar~ O nosso herança quando e como lhes convier. A trans
diréito actual estabelece que si houvet• testa- missão do direito se faz ex-'Vi legis, por morte 

·. menteiro nomeado pelo finado, em falta de do de cujus, ha posse civil, com effeitos da 
mulher ou herdeiro a. quem oaiba ficai• em natural, em virtude da lei. Quanto á a.pp.re
posse e c~beça de casal, seja ·o testamen- hensão material, para se proceder a invent1;1-
teiro; e a.t.é se diz - se outro não 'tiver sido rio e partillla, pagar dividas e impostqs .é 
indicado no testamento. Mas porque não di~r acto que depen(le do herdeiro, salvo no caso 
aqui - cabe ao testamenteiro'?. Aqui parece em que o testador confi,a a um executor 
que o j.ui.z tem O direito de nomear outra testamentario, no caso de testameuto .e 
pessoa que não seja testamenteiro, quaodo O então a esse testamenteiro se applica tudo 
facto d~ p.;tvei• t 9stamenteil'o é suffl.ciente quanto se poderia dizer a respe~to dos hei•• 
para que elle toma conta dos bens. O projecto deiros. 
não salva. 

outra diffdrença é O {amoso art. 1.907 .que Tudo quanto ha aqui sobre acceitação ê 
tem a ous-,dia de definir direito indivizivel o addição da herança é a imitação do que o 
d-ireito dos herdeiros a uma herança. Podem r-lireito romano estabeleci~ paril, extranhos, 
ser muitos herdeiros, todos tem um direito Dir-se-á: mas um terceiro póde ter inter• 
indivizivel! Isso não é potisivel. O legislador esse em saber quem é o herdeiro necessario; 
póde declarar indiviztvel qualquer direito; qu~m responde pela herança, ém saber si 
mas, não JJÓ te fazer sinão quando a natur<"za elle é vivo ou morto. 
das cousas ou conveniencia de ordem publica Pela praxe vigent3 no foro, que resul:ta. do 
o reclamar. Mas porque ha de declarar in nosso direi.to, a._ questão é muito simples: .o 
_divizivel aquillo ,que é evidentemente divi- tercei.ro interessa.do l'equer ao juiz que mar;u;le 
zivel ! A herança é um monte que tem de intimar o herdeiro legitimo ou escrtpto pa.1,'a 
ser partilhado materialmente ou arithme- vir proceder à.o inventario. O herdejro·vem 
ticament.e. Pelo objecto não é indiviz1.vel; -a\:ceita a herança, pura e simplesinênt~. 
o direito em si tambem não o é, tanto· sem reservas, ou a beneficio de inventario. 
que póde ser exercido de -um contra. outro ou então declara que não acceita e ahi est(L 
herdeiro. o· repudio. 

o § uaico diz : Que necessidade, pois, de tantos artigois 
sobre a.cceitação ou renuncia da herança! 

0
« Cacl,a um dos coh_erdeiros pórle neste 

caso pr:,d.ir a totalidade da herança., sem Tem muita cousa a dizer sobre o assumpto; 
que ó demandado possa oppor-lhe a ex- mas falta lhe o tempo. Dirá apenas que .re
~ep9ão de _9u~ a he_~nça lhe não per- duz.iria tudo isto a dois ou tres artigo~, oo,i,i
tence por ,~~etro. » sagrando o direito actual, ·que é muito s1,1-

perior a tudo quanto ve,m consignado neste 
.. Efilq,Qa:n;lo a :panthlih.a .s.e -n.ão fizer, cada um Cap. J.iI. Acredita mesmó que o a~t. l . 905+ 

.e.os ,cQ:h.eideir0o.s póde ;pedir .lLt tota;),idç1.d~ d!t 9-1,1.te . a,çc~itou o direito ~c,tua.I dispe~s~ t'1~º 
herançã • . Ora, a totalidade, quando o outro 1s o. 
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Quanto á herança jaeento. uma vez que a 
· questão vem a talho de foice, não deixará 
de reclamar mais uma vez pelo direito im
minente da soberania nacional, que reside 

·na União. 
Quando setratoudascousas,parece ao orador 

que foi consignado um artigo em que se diz que 
pertencem ã. União todos os direitos e acções 
que resultem ou possam resultar do~direito 
imminente da soberania, que reside na União. 
Entretanto, a Commissão rejeitou a conse
q uencia immediata desse direito, quando de
termina, no ultimo artigo do cap. lV, que 
a declaração da vacancia não prejudica aos 
herdeiros que se apresentarem conveniente
mente habilitados; mas trinta annos apds a 
abertw·a da success,ro, o Estado onde ella se 
t-iver dado adquive a propriedade dos béns re 
colhidos aos seus cofres. 

Não póde deixar de pugnar pelo di
reito imminente da União ás heranças 
jacentes. 

Passa a tratar da parle mais interessante 
- successffo legitima e successão testamen
taria, 

Diz o 01•ador que, neste assumpto, se' vê 
entre dous fógos, para defender o direito 
actual ; mas, ha de levar a cruz ao Cal vario. 

Vê diante de si advei•sarios que negam as 
legit,imas, essas reservas a que ha pouco 
alludiu e afflrmam :,ó o direito de testar e, 
por outro lado, vê-se em fronte daquelles 
que, acceitando a reserva e a faculdade de 
testar, querem alterar profundamente a 
ordem de successão legitima, que o direito 
actuai consagra. 

Primeiro que tudo, a questão é séria, no 
· direito social e no direito privado. 

. Antes do mais, a idéa da conservação 
dos bens na familia não depende exclu
sivamente das leis de succesEão. Uma lei 
póde declarar a plena liberdade de testar 
e; não obstante, não conseguir a conser
vação dN! bens em familia. E' preciEO 
que: além da lei, haja um regímen adequado 
para os bens, isto é, que não possam ser 

- alienados, transferidos, que sejam vincu-
· lados. De modo que ~.diz o orador - preci
samos de dous estatutos, um pessoal que 
regule a i;uccessão, e outro real, que reo-ule 
os bens (muito bem) ; e tanto isso é verdade 
que, nos paizes onde se tem mantido com 
alguma restricção o direito de testar, não 
tem faltado a condiçã·> de leis especiaes para 
:reger a transmissão da propriedade. São leis 

· aristocraticas, fideicomniissorias, emfim esta 
· trapalhada toda. Si o legislador descansasse 
' na crença de que, dando liberdade ao pae de 
· testar, toda a sua fortuna estava garantida, 
' si o que ficasse com ella fosse um doido, o 

direilo de~appareceria. Este herdeiro podia 
sei• um louco, vender tudo. Portanto, são 
cousas intimamente ligadas, é questão ca
pital, porque, si se quizesse estabelecer entre 
nós o direito de testar, precisava-se de cogi
tar logo de vincular a propriedade. Ora, 
acha isto mais diflicil ainda do que reformar 
toda a lei de successão. 

A nossa propriedade, pela sua na.turezà, 
extensão e qualidades di.ffercntes, segundo as 
zonas cspeciaes de cultura., está destinada a 
ser fatalmente partilhada, dividiC,.a .•• 

o SR, ALFREDO PINTO-Apoiado; é este 
o illéal. 

o SR. ANDRADE FJGUEIRA- ••• e a nossa 
legislação, que tem vingado e ha de vingar, 
a,dmiltindo a igualdride da partilha, tem 
auxiliado esta tenclencia. 

O SR. ALl:<'REDO · P1NT0 - E o progresso 
depende disto. 

o Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Pó:le-se 
mesmo invocar a exporiencia do - passado 
para vêr que semelhantes leis, si fossem 
possiveis, porque, para o orador, não é pos
sivcl ao legislador violentar a natureza das 
cousas, não dariam o resultado desejado. 
Citara dous factos entre os muitos que poderia 
citar. Já tivemos até o anuo de 1832, quando 
veio a lei que os aboliu, os viuculos e ainda 
hoje existem muitos, porque a lei exceptuou 
os estabelecidos. Aqui no Rio de Janeiro 
conhece duas propriedades vinculadas, Mara
picú 0 uma outra, ·de cujo nome se não 
recorda, em Nictberoy. _ 

Pois bem, o que diz a experiencia desses 
tres seculos de bens vinculados que tivemos, é 
que elles não se vendiam, porque não era 
possivel vendei-os, mas nunca tiveram cultura -
e viveram em abandono sem render nada 
aos proprietarios ou a quem quer que 
fosse. 

Os bens vinculados são todos abando
nados e poderia até estender-se, afflr
mando que isto succede, não só aos vincu
lados, mas aos proprios que teem usu
fructuarios. Não se trata de conservar, 
augmentar, e isto é natural; desde que não 
se tem a propriedade, des '.e que não se 
póde vender, mesmo em parte, para comprar 
aquillo que se queira, ou deixar aos ti.lhos. 
Portanto, a experiencia está feita. Quando i,e 
tinha a propriedade vinculada, esta não pros
perava, e crê que é essa a historia dessa pro
priedade, ao menos onde a conhece. Agora 
passará a outra demonstração. 

A nossa lei, Ord. Iiv. 4, não prohibfu ao 
pai e aos ascendentes, dentro dos limites de 
sua terça, instituir fideicommissos, facul
tando que fossem ·até á segunda geração. 



êobiGo cívit Bl\AZÍLEÍRO 259 

Ora, si os bens vinculadoi;, que iinportavam 
a, conservação do patrhnonio das familia~, 
estivessem em nossos costumes, todo ptn, 
marido, mulher, combinal'iam para usar desta 
faculdade e dentro dos limites da terça fazer 
os ftdeicommissos ; usa.riam desta faculdade 
qu e a lei deixou. Entretanto, não ha nada 
mais raro. 

evoluir é phenomcuo physico. Nestas con
dições. dous seculos depois da cónquista sem 
haver lei que abolisse a escravidão nem servidão 
todos os inglezes eram iguarJs, sem haver lei 
nenhuma declarando a igualdade. Para o 
inglez esta proposição é até ridicula. 

Poder-se-Ilia dizer que isto interessa mai_s 
á economia social do que á sorte das fam1-
lias •. Veja.mos-diz o orador - se isto inter
essa á. sorte das familias. 

O que se dá é que a fortuna se divide 
entre os herdeiros igualmente, como se cos
t uma dizei• ahi - ha igualdade de direito 
entre os herdeiros. 

-Confessa o orador que usa desta pala,vra 
para usar de uma formula simples, mas 
nunca entendeu essa igualdaclc, como não 
sabe tambem o que e direito de liberdade. 
Direito é um fim, liberdade é um meio ; um 
meio não póie ser um fim e um fim ser um 
meio. Isto levaria muito longe o orador, prin
cipalmente diante dos que, segundo acredita 
o orador, professam esses abusões de demo
cracia « igualdade, liberd39-e.»; mas isso não 
vale nada : são noções falsas~ 

Mas vamos á igualdade. Quanto ao orador, 
igualdade aqui quer dizer que todos os ftlhos 
teem direito de receber a mesma porção de 
bens. 

E' a noção ingleza. Mas lá não se falia 
em igualdade. Os inglezes são iguaes per
ante a lei, mas não o dizem ; os francezes é 
que dizem isso. O inglez dá direi.o a todo 
o cidadão, mas nunca escreveu em nenhuma 
lei - os cidadãos são iguaes pJra.nte a lei. A 
igualdade consiste em terem todos o mesmo 
direito. E na Inglaterra o processo até foi 
singular. 

Sabem todos que de todas as nações da 
Europa a Inglaterra é a mais moderna., surgiu 
no seculo 12; até o seculo 9° os inglezes eram 
antropophagos. 

Na Inglaterra havia essa barbaria, quando 
houve a invasão normanda e a nação toda 
ficou escravisada. Os normandos· eram grupos 
de salteadores que entraram para a Ingla
terra, intelligentes, mas muito aufazes e em 

, todo o caso estavam muito mais civilisados, 
porque .iá nesse tempo havia no continente 
certa cultura; e então escravisaram toda a 
Inglaterra e dahi a um seculo essa ·escravi
sa.ção geral da Inglaterra. constituiu-se em 
servidão, mas não houve nenhuma legislação, 
foi tudo por effeito de uma evolução, como a 
escola moderna chama, mas que o orador 
chama revolução pacifica. O pensamento 

.humano faz revolução, mas não evolução, 

Nosso direito é que os filhos tenham o 
mesmo direito e ate com tal liberafüla.de que 
os proprios filhos naturaes reconhecidos teem 
o mesmo direito. O nosso direito havia dado 
esta igualdade, que é innata na familia. 

O direito actual mamla distribuir as duas 
partes di!lponiveis dos bens entre elles. 

O direito de testar a.rreb;i.taria aos herdei· 
ros esse direito de que estão de posse, para. 
attender unicamente áquelle a favor de quem 
o testador deixasse. -

Qu·1es seriam as coasEquencias dessa me· 
dida ?- P1•imeiro que tudo, seria. sizauia nas 
familias, uns .filhos procurariam por todos 
os meios, justos e condemnaveis, legítimos e 
illegitimos, intrigar os irmãos, seria a desor
dem nas familias. 

As mãis, como é natural, tomam parte 
nessas lutas; ellas sobretudo, nesse regímen, 
ficam muito mal aquinhoadas. No regímen 
da liberdade de testar a sorte da mulher é 
má. Elia tomaria parte nisso, seria uma 
luta. geral, que conduziria a. resultado in
teiramente opposto. 

E por via. de regra essa escolha do 
pai não seria. mais feliz. Por muito bem que 
escolhesse, o iudividuo a quem e.scolhesse 
não podia ter, em synthese, a somma. das 
habilitações da. previdencia, do espírito de 
economia que podem ter todos os seus filhos 
reunidos. Si um é estroina, outro não será, 
outro terá qualidades, e .somma.das as habili
tações de todos, esta som ma: será mais forte. 
Acha que não será uma innovação feliz. 

Não se deterá mais a cpnsiderar ~ste 
assumpto.. 

o SR. ALFREDO PINTO - Desejava ouvil-o 
sobre um ponto em qu9 creio que estamos de 
perfeito accordo, porque um dos a.dversarios 
do meu parecer declarou que a não liberdade 
de testar era um attentado á Constituição, 
porque a Constituição mantém a proprie
dade. 

Eu acho o argumento sem procedencia. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que já re

spondeu a isso na primeira parte. 
o SR. ALFREDO PINTO - Respondeu, mas 

desejava que consignasse alguma cousa nesse 
sentido, porque um dos signatarios dessa. 
emenda a que me refiro, veio até em termos 
um pouco asperos, criticando o pensamento 
do relator, e pretendo responder conveniente
mente. 
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segundo fôr o regímen dos bens, isto e, si o 
rf'gimen fól' o de commtlnhãci universal, o 
conjugo sobrevivente só herda, na falta de 
des~endentes e ascendentes. Se, porém, ore, 
gimen não fôr o da communhão universal, 
embora seja da communhão parcial, ou de se
paração ou total, ahi o conjuga sobrevivente 
surge herdeiro, herda parte igual a um filho ; 
o conjuge torna-se filho, e concorre com o 
filho na successão. 

UMA Voz - Ou ascendente .. 

O sii. ANoltAriE FieuEIRA - E' até contra
p1•oducente, porque diz que é contr,aria.r a lei 
dividk a fortuna do fallecidq em legitimas. 
Será muito niuis contra a lei fücultar aó tes
tador dispõl' livremente da sua fortuna. ô 
direito de successão teni dous fundamentos, 
quaes são aquelles que já expoz, ~ a f'a:culdade 
de testar livremente, dada ao pai, so corre• 
spotide a um desses fundamentos e não aos 
dous, ao passo que o direito de legitima cor
i·esponde aos dous. O direito de testa1· é menos 
i•1goroso, menos legal do que a legitima, por
qlie esta resulta dos dous fundamentos, cou- O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sim ; ou as
dominio do fallecido com seus parentes e a candente e, havendo desigualdade nos qui
disposição da propriedade, ao passo que a li- nhões dos ascendentes, tomará o conjuga o 
berdade de testar só corresponde a esse logar de um delles na linha onde fôr menor o 
conceito jurídico - a disposição da proprie- seu numero. 
dada. Acha, primeiro que tudo, estas medidas 

Pela legislação actual, a distribuição da muito singulares pelos seus manifestos illo
legitima não se funda só nessa compossessão, gismos, e, em segundo logar, perturbadoras 
funda-se na vontade presumida do autor da das relações actuaes e das tradições pro
·hera.nça que, podendo dispôr da sua fortuna vaveis do nosso direito. 
por outro meio, não o fez. Vamos, diz o orador, aos seus illogismos. 

Admitte o orador que um socialista que O primeiro illogismo é O que se verifica do 
queira negar a propriedade e, portanto, o di· art. 1941• de cuja. disposição se deprehende 

qu3 haverá duas leis de successão, conforme 
reito de dispôr della, pretenda invocar, como o regímen adaptado no casamento. 
um privilegio, isso de deixar a fortuna ª Si o regímen matrimonial der meiação ao 
quem quizer; porque, si não houver testa• · b · te II - · rte 
·mento, excluida a legitima sob o fundamento conJnge so reviven • e e nao tera pa 
d 

. t 
1 

. 1 . ,, alguma ..• e que e con ra a e1, ·porque a e1 ue suc- . . . 
cessão suppõe os dous meios de deixar O .-s~. CLov1s BEVILAQUA-::- SeJa un~ver•sal 
fortuna - ou por testamento ou por leg-i- ou llm1tado aos acquestos, nao é herdeiro. 
titnas... 0 SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' justamente 

.(Ha clfoersob' apartes,) ' o que acabo de dizer. 
• . _ • . · O nobre autor do projecto diz, que sempre 

Ja_ deu .exphcaçao '.1- este 1 !~peito· . • que no regímen matrimonial lhe der meiaçã.o 
Nao ve outro me10 do l~ºisl~dor presumir em todos os bens.nesta hypothese elle deixa 

a vontade ~aquelle_ 9-ue nao dispuz~sse d9s de ter parte na herança; porém,fsi o regímen 
seus b~ns, a leg,tim1,1, fun~a-se na mtençao .dos bens lhe ~er direito a uma parte sómente 
presumida do auctor da herança. · nos adquiridos, elle tem parte na herança; 

(Ha outros apartes.) · E' o que resulta deste artigo, combinado 
O que affirma é que a nossa lei garante com O art. 1949-· 

assaz a conservação da fortuna nas familias, . UM SR. DEPUTADO - O defeito é da re-
sobretudo deferindo-se á successão até ao l0° dacção. · 
grau, contado segundo o direito civil. Quanto O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Os dous arti• 
mais a lei descer nos graus de parentesco gos 1941 e 1942 devem ser refundidos eni um 
para a succe,são, mais cuidadoso se mostra. só. 
na conservação do patrimonio nas ta- Não lhe parece clara a disposição do ar· 
milias. tigos 1942. 

Com esta. observação responde á parte do Mas, emfim, como não aceita nada disto, 
relatorio, em que o nobre relator quer re- considera pontos - saoundarios, que indica. aô 
stringir a successão até ao sexto gráo. illustre relator, para. S, Ex. emendar, si 

Passa agoi•a a outro grupo não menos re
speitavel e mais numoroso e, po1• isso mesmo, 
mais temivel, dos que querem alterar pro• 
fundamente as no~sas boas .leis de sucoessão, 
leis quA são muito racionaes. 

Pretende-se primeiramente limitai• a vo
cação dos herdeiros legítimos até ao sexto 
gráo pretende-se fazer duas leis de successão, 

quizer. 
Pa,ssemos- diz o orador- a outros illogis

mos em que infelizmente esta paete abunda~ · 
Quer saber si este pae e mãe que herdam 
com o filllo, é herdeiro força-lo ou apen~s 
herdeiro collateral, o que o artigo não diz. 

o Sa. ALFREDO PINTO - Diz-se adiante 
em outr_a parte de qué não sou relator. 
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O SR. ANDRADE FIGUEIR>L - Isto é essen- reito da successão da mulher no regímen da 
cial. Pelo artigo, a mulher é herdeira ne- separação e no regímen dotai; mas, no re~ 
cessaria e, por consequencia, si o homem fôr gimen da communhão, limitou-se a propo_. 
casado e não tiver filhos, emquanto tiver siçõestnuito genericas. 
rnu}her, esta não póde fazer testamento · t 
sinão da terça. Si tivesse filhos, herdaria.m , O SR_. ALFREDO PINTO da ou ro aparte. 
com ella, mas não tendo, herda elle. E' her- O S~. ANDRADE FIGUEIRA - S. gx. disse 

. deironecessario; mas, sendo, a quem exclua? , q_u~ foi bus~r, no parecer do Co_!]gresso Ju-
0 projecto não diz com quem concorre. Si . r1~_ico Americano, esta eonclus~o, e~ que 

concorre com os 'descendentes, exclue os as- ,alias o parecer se fundJ, e attr1bue aquelle 
cendentes. · 1Çongresso ~sta ~ccusaçao de barbara que faz 

a nossa leg1slaçao. o SR. CLOVIS BEVILAQUA- E' regra do di-
reito vigente; mas não é regra estabelecida O SR. ALFREDO PINTO- dá outro aparte. 
pelo projecto. o SR. ANURADE FIGUEIRA - Agora 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA _ Mas O projecto qu~r _mostrar que a noSl!_a legislayâ~ é 
estabelece a mesma regra. Si a mulher é, mais hoe~l do q~e o Cod1go. _ O direito 
herdeira descendente, exclue O ascendente. r?mano n:1-0 conb~ma a communh~o de bens, 
Não está claro no projecto, 0 0 que está claro so co~hec1a o reg1men de separaçao, que ~ra 
é que, sendo herdeira forçada com 0 filho, o reg1men legal e o dotai, que era favo:re.c1do 
póde ser tambem com os ascendentes. entre elles. fortanto, 4ua~do_ Justiruano 

. · ..,. . manda, no ultimo estado do d1re1to romano, 
O Sa. ALENCAR GulMARAES da um aparte. que a mulher tenha uma parte correspon-
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA_- Isto é insana- dente a do filho menos aquinhoado, dava á 

vel, ha um illogismo perfeito. (Apartes.) o mulher uma parte minima da herança, que 
que quer saber é si ella ficou herdeira ne- não tem comparação com a meiação, que a 
cessaria, porque forçosámeiite exclue os as- nossa ordenação lhe consagra . 
candentes. (Apartes). E tanto o legislador suppunha que a mu-

Uma vez que querem innovar, tem o di- lher não podia ter communhão, que elle diz 
rei to de examinar todas as innovações, porque que si ella não ficar com bens · sufllcientes 
na lti a:ctual não ha esse illogismo, é uma para a sua subsistencia e honra do seu cargo, 
lei consequente e que não falha. · dar-se-lhe-ha a quarta parte dos bens da 

Mas passará adiante. herança. A nossa Ordenação dá a metade; 
O illustre relator, a pretexto desta sue- metade-é mais do que a quarta parte. Logo, 

cessão dada á mulher com o filho ou a nossa Ordenação é mais generosa. 
ao ~arido com o filho disse que a 'nos- o SR. CLov1s BEVILAQUA- Não dá como 
sa 101 actual era barbara, mais barbara: direito hereditario 
a-inda que o direito de Ju;;tiniano, o qual, ao O SR. ANDRADE. FIGUEIRA_ Dá O condo-
menos, contemplava a mulher como filha 
tinha uma parte igual, 6 0 marido recipro: minio, que é mais 4o-que direito hereditario. 

- _camente.; e quando esta parte não dava para Mas, não se póde destacar a lei da .successão 
a sua subsistencia, aquinhoava-a com :i do regímen do casamento. Si a. nos~a lei jií. 
quarta parte dos bens do fallecido. dá á mulher metade dos bens pelo regímen 
, Francamente, não esperava do talento 8 do casamento, que necessidade ha de lei nova? 

illustração do nobre relator semelhante E com que direito, quando a qnasi genera
opinião. !idade dos casamentos se faz pelo regímen 

legal da communhão, se vae fazer uma lei de 
O SR. ALFREDO PINTO dá um aparte. distincção para aproveitar a dois ou tres 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Não tem nada casos? De cem casamentos noventa são de 

de illustre, é o primeiro a deplorar. mas communhão. ApenM dez excluem a commu-
acredita que S. gx. não leu com attenJão. nhão, sendo nove nestes termos: no caso ele 

o. ~R. AL~REDO P_INTO _ Esse Congresso não ter filhos e apenas um em cem, exclue 
Jur1d1co considera evidentemente a lei actua-1 a communhão total. 
barbara., desde que colloea os collateraes em Vae se fazer uma lei de successão a.penas 
d · · para um caso em cém ? ! 
~mmo grao, e portanto quasi que sem rela- Que comparação se póie fazer entre O di-

çao d~ parentesco, supeI'iores ao conjuge reito de Justiniano, fundado na sep"raça'"o 1le 
sobrev1 vente. "' 

o SR. ! N_DRADE FIGUEIRA - Aillrma qne 
S. Ex-. uao rntel'pretou Lein as proposições 
do Congresso Jurídico Americano, dando o 
sentido que acaba. de dar, porqúe aquelle 
Congresso o que atflrmou foi a:penas o <li-

liens, com o direito portuguez fundado na 
communhão 1 Não é passivei. 

InvocmMe o exemplo d,t França ; mas este 
exemplo não colhe. Na França ba a commu
nhão; mas é sabido que a communhão, em 
~ran~a, não comprehende os bens ; ao con-



262 CÓDIGO CIVIL DRAZILEIRO 

trarlo: exclua os que os conjugas pos- Não se póde, pois, argumentar com o _ex• 
suem na occasião do casamento, não ha a emplo da França. 
nossa communhão universal. O regimen Depois ha outros costumes. 
francez pende até para a separação; a com- O pobre homem está no inferno (riso), tra-
munhão universal só póde ser o resultado de balha, faz tudo e a mulher está nos salões 
um pactó e estes são raros, porque além da dictando as leis ; quer que o marido morra 
legislação, os costumes francezes não estão e ainda continúa naquella vida. 
nesse sentido. E' ponto capital para o qual A mulher brazileira trata de criai· filhos e 
chama a attenção da Commissão. Em França educai-os. 
é dictado vulgar : o casamento é o inferno As nossas leis devem favorecel-a e não 
dos maridos e o paraíso das mulheres. Aqui converter a senhora brazileira em senhora. 
entre nós é o contrario, parece que o casa- franceza, só tratando de apparecer nos sa
rnento é o paraiso dos maridos e o inferno Iões e não querendo ter filhos e crial-os. Já. 
das mulheres. contou o exemplo de Telleyrand, que nunca 

Aqui as mulheres tem 12 e 14 filhos que dormiu uma noute em tecto paterno. 
amamenta e cria. Na França quando chega Esta restricção do direito francez concorre 
a 2 já é muito, é um escandalo. Agora, em poderosamente para os phenomenos que os 
parte é effeito das leis francezas. Cada filho homens de Estado deploram em França, isto 
que nasce é uma diminuição na faculdade de é, que a França, está se despovoando, que os 
dispor da sua fortuna. Porque só póde dis- matrimonios não são mais fecundos, porque 
por da terça, quando tem um filho, e si o maior cuidado do casal francez é não ter 
tiver dois só póde dispor da quarta. parte. filhos ou ter o menos p)SSivel. Temos, diz 
Temos ainda a theoria das doações inofficio- o orador, outras aspirações, outros senti
sas, si não tem filhos, póde doar; si tem mantos. 
filhos. são outros tantos impugnadores das · Deixemos essas imitações imp1•udentes, que 
suas doações inofficiosas. viriam produzir acjui os mesmos deploraveis 

Os maridos alli dizem : vivemos em um resultados que estão produzindo lá. 
torniquete. Outros illoglsmo do Projecto, sinão do Pl'o-

E' o inferno dos maridos. Não teem llber- jecto, do parecer da illustre Commissão, con
dade de dispor da sua fortuna., entre os vi- siste, por um lado, em ter diminuído as legi
vos, porque lá vem a nullidatle por iuo- timas, porque dá ao individuo a faculdade de . 
fflciosa. dispor por testamento da metade do patri-

0 nosso direito é muito mais amplo : pri- monio, ao mesmo tempo que augmenta o 
meiro que tudo não ataca a liberdade. Essa numero de herdeiros, chamando a mulher a 
liberdade de testar, o nosso direito assegura herdar. 
aos que estão vivos. Todo o pae que se Si o nobre relator pretende favorecer a. 
precisa fazer obedecido de seus filhos, basta successão legitima de uma pessoa, que até 
ameaçar que póJe dispor da sua fortuna. aqui não a tinha, não deve augmentar a fa. 

Morto, tem o limite da legitima; mas culdade da facção testamentaria. 
isso o orador já justificou ; os filhos são E,tão duas noções estão em antagonismo. 
aquinhoados igualmente ao passo que o pae Esta mulher, ou melhor - este conjuge, 
ficou com a sua terça para repartir .fl.deico- que é chamado, no regimen que não é de 
missa.riamente. (Ha um aparte.) communhão, a succeder com os irmãos do 

Mas em França o que é que se tratou de tallecido e sobrinhos, excluindo os demais 
corrigir 1 A ultima lei que votaram, em parentes, em que qualidade entra aqui 1 E' 
1891, não atacou o direito dos herdeiros. herdeiro legitimo ou necessa.rio 1 

· Apenas estabeleceu que a mulher que não . Aqui não se diz. 
tiver meiação, que não tiver recursos para Segundo a regra geral, é herdeiro legi-
viver, tenha uma pensão alimentícia paga timo. 
pelos bens da successão. Mais isto sem ex- No outro caso, em que a mulher, por ex-
clusão de nenhum dos herdeiros. emplo, concorre com os filhos, ella é herdei-

E em França os herdeiros vão até o duode- ra necessaria '? 
cimo grão e não até o decimo, como entre O Sa. ALENCAR GUIMARÃES - Isto está 
nós, e só depois do duodecimo é que ' entra a respondido pelo art. 2.086. 
mulher, UMA voz - Entra na classe dos herdeiros 

Esta pensão alimentícia é sujeita a redu- necessarios. 
cção, si os herdeiros provarem que a mulher O SR. ANDRADE 1<'1GuE1RA - Isto quando 
passgu a segundas nupcias, que tirou a concorre com os filhos. Porém aQui, concor
sorte grande, que teve uma herança ou que rendo com irmãos e sobrinhos do fallecido, 
diminuiu suas necessidades, que cahiu doente entra .tambem nesse caracter~ 
de maneira a não precisar ter reprP.sento.ção Pois os irmãos passam a ser· herdeiros ne-
na sociedade. cessar-ios i (Pausa.) 
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SS. EE. não respondem a estes illogis
mos. 

Aquella que concorra com ascendente ou 
descendentes é herdeiro necessario; aquelle 
que concorra com herdeiros collateraes ê 
herdeiro collateral, é herdeíro legitimo, da 
maneira que temos aqui - supponhamos -
a mulher como herdeira necessaria a como 
herdeira collateral ! (Ha diversos apartes.) 

Palo que acaba de dizer um dos nobres 
preopinantas, a muiher, por exemplo, con
corre com asoandantes a descendentes do ma
rido e, faltando ascendentes e descandantaii, é 
herdeira necessaria, porque está em terceiro 
logar; depois veem os collataraes. 

o SR. ·ALFREDO PINTO.-Sim, senhor. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Quer isto dizer 

que SS. EEx., desde que não haja descen
dentes dão á mulher a totalidade da fortuna, 
porque ascendentes nem todos os taem, quan· 
do chegam a morrer, já os teem perdido. 

Assim, a mulher é herdeira de tudo ; a 
familia do fallecido fica completamente ex

. cluida. 

A resolução que esse Congresso consigna e 
vem transcripta no parecer diz isto : 

« A lei civil deve garantir ao conjuga 
sobrevivente um direito succ3ssivo sobrà' 
os bens do pra-defunto, ainda que con
corram parentes á herança deste. (Lê.) 

No regimen da communhão da bens no 
casamento, o conjuga sobrevivente terá 
direito á sua meiação depois da morte de 
seu conjuga, quaesquer que sejam os 
herdeiros e independente do usufructo, 
que tem sobre os bens dos filhos me
nores, eomo titular do patrio podar.» 

No caso de communhão, que é o caso geral, 
não dá direito algum. 

Agora diz: 

« No regímen da separação de bens ou 
no dotai ter,t uma porção hereditaria 
igual á de um filho, concorrendo descen
dentes, inclusive filhos naturaes. 

No concurso com ascendentes terá di
rei to á metade da successão • 

No concurso com irmãos terá. direito a 
dous tercos da successão, sem que tenham 
elles direito de representação.» 

ora, não é um illogismo dis~olver o patri
monio que o homem formou ou herdou de 
seus pais e ao mesmo tempo ampliar a fa,. 
cção testamentaria até a meta.de da he- De maneira que exclue os sobrinhos . 

. rança '1 Não entendo bem isto, porque os irmãos já 
Não halogica neste systema. (Muito bem;. não podem herdar sem direito de represen .. 

mi1ito bem.) , tacão . 
. Demais, se os nobres membros da Com- Sabe o que quizeram dizer; mas não diS• 
missão constituem o conjuga herdeiro neces- saram. 
sario em 3° gráo, excluindo irmãos a sobri- Quizeram dizer que excluíam os sobrinhos. 
nhos, para que limitar a successão até ao Diz ainda• 
6° gráo'I Pois o interese aqui não é favo- · . . . 
recer a mulhei• ou O marldo 1 « q conjuga sobrevivente exclmra os 

· dema1s collateraes. . · 
Diz a orador que na exposição que esta 

fazendo refere-se a maior parte das vezes á 
mulher, porque está vendo que o que os 
Srs. membros da Commissão querem é favo
recel-a. 

O orador diz que propugna pelos direitos 
daquelles que os teem. 

Não comprehende que se sacrifique os di
reitos dos irmãos da mulher, si é ella que 
morre, em favor do marido, que ainda póde 
ganhar, contrahir novas nupcias. (Ha di
versos apartes,) 

Qualquer dos conjugas já tem a meiacão e 
porque, pois,estas innovações inconvenientes, 
perturbadoras ? 

Nem com tanta Eêde ao póte, diz o 
orador. 

Agora, o illustre relator invocou ha. pouco 
o parecer do Congresso Jurídico Americano, 
que se reuniu nesta Capital para commemo
rar o 4° Centenario do Descobrimento do 
Brazil. 

Na successão testamentaria. ser-lhe-ha 
garantida, a titulo de , legitima, uma 
porcão igual á que for por lei garantida 
aos filhos. 

O conjuga sobrevivente perderá todo 
o direito á successão do pra-defunto no 
caso de divorciado por sentença a que 
tiver dado causa. » 

Mas não accrescentou - no caso de passai· a 
segundas niipcias, 

Utat 
E por fallar em ufa, Napoleão uma vez 

perguntou a Telleyrand, a quem fizera prin
cipe de qualquer cousa: Que diria o mundo 
si eu morresse ? 

Telleyrand respondeu: 
« Sire, o mundó diria: Ufa 1 » 
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E' o que diz, acabando esta leitura. Isto cousa que nii.o provou. Provou que não eram 
não adeanta nada. Sente que o illustre relator concorde~. Todos concordam em exchiir -a . 
tal tivesse escripto, até para combater as succes,ão dos espurios, e S. Ex., no em tanto, 
suas opiniões, porque S. Ex. está longe acceitou esta p;1.rte. Não conhece um só Codlgo 
disto, uma vez que admítte a mulher como que admitta a sucoessã,o dos es:purios e sobre
_berdeira necessaria. O 3° gráo exclüe o irmão tudo do.3 adulterinos. 
de concorrer com a mqJher, e a que portanto, E' uma contradicção terrível. Pois o leais-
vinha isto? "' la~or que diz « não faça.as istq, que é um 

O SR. ALFREDO PINTO - Para provar que crime deante de Deus e dos homens :1> diz, 
lta doutrina que admitte. entretanto, que quem viola esta lei sagra.da 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA .... Prova~ anar- por todos os titulo~, quem tem um filho adul
chia. Não ba. meio termo: ou si mantém no terino fique tranquillo, porque a lei sé encar. 
mesmo termo, ou ba de manter a fantasia ; e rega de tratar a bolo de lihra o fructo db seu 
este Congresso teve uma fantasia. cr ime, e que e!lé concorrerá com os legitirüôs • 
. O SR. ALFREDO PINTO - Mas não havemos O S:a. PRESlDENTE - Peco a V. Ex •. o · 
de fazer um Codigo para ficarmos amarrados obsequio de interromper o seu discurso, por
ós Ordenações. . · que a ·horá está dada. V. Ex. fldderá, conti• 

O SR. ANDRADE FrnumaA - Está amar· nuer na proxirna. sessão. 
rado pela razão que nella domina, As Orde· O S:a. ÁNi>RADE F1óuE1RA-Perfeitatnente, 
t1ações não representam nem Pedro Barbor-ia, (Muito bem.) 

.nem Cabeda, mas a experiencia de seculos e 
a nossa propria ; e dêpóis clellas Ir.mos tres 
.seculos.· 

Tomará a liberdade de leml1rar ao illustre 
relator que a parte mais balia do seu trabalho, 
aquella em que S. Ex. faz a reseriba dos Co· 
digos estrangeiros sobre a fixidez da legitima 
dos filhos, é ao mesmo tempo a mais inconse
quente, porque S. Ex. cita ahi 10 ou 12 co
digos, ou mais, o que, longe de comprovar 
esta fixidez. só prova o que alie não acceitou, 
é que os filhos 0spurios não teem parte, e 

-tanto que S. Ex. não dá. . 
o SR. ALFREDO. PINTO - Acceitei a tlou

·trina do Projecto. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Triria esta pa

gina 11 do parecer foi destinaria a- provar 

O Sr. President.e - Fica a dis
cussão adiarla pela hora e com a palavra o 
Sr. conselheiro Andrade Figueira. A ordem 
rio dia para a reunião de depois de amanhã, 
26, é a seguinte: 

lª parte ( de I ás 3 horas): 
Votação d.os arts. 746 a 801 do projecto e 

emendas apresentadas, com parecer ao 
sr. Arthur Lemos. 

2• parte ( de 3 ás 6 boro.s ) : 
Continuiwã0 da discussão do .parecer do 

Sr. Alfredo Pinto sobre os arts. 1898 a 
2020 do projecio. 

Termina a reunfüo as 6 horas eia tàrde. 



PARECER 
PARA A 

Votaç·ão dos Arts. 746 a 801 



Parecer para a vota~~º dos arts. 7 46 a 801 
Texto do Projecto 

Art. 748. O editor exerce tambem os di
reitos a que se refere o artigo antecedente, 
quando a obra for anonyma oi, pseudonyma. 

Quando o autor se fizer conhecido, as
sumirá o exercício de seus direitos, sem 
prejuízo dos direitos adquiridos do editor. 

Emendas acceitas 

Art. 750. Quando uma obra. feita por Depois da pa.lavra~oiitros, diga-se - sob 
collaboração não fôr susceptivel de divisão, pena de indemnüação por pm·das e damnos. 
nem estiver comprehendida na disposição do Arthur Lemos. 
art. 747, os collaboradores gozam, não ha-
-vendo convenção em contrario, de direitos Accrescente-se in fine-salvo quando esta e 
iguaes, não podendo qualquer delles, sem o feita na collecçcío de suas obras completas. 
consentimento dos outros, reproduzil-a nem Arthu.· Lemos, 
autorizar sua reproducção. 

Art. 752. Aquelle que, legalmente auto- Depois da pa.Iavra-differente, diga-se-ou 
rizado, reproduzir uma obra de arte, por pelo mesmo processo, si ltouver novidade na 
processo artístico differente, é considerado composição. -Arthur Lemos. 

Emendas ncio dcceitas 

Substitua-se o Cap. do Tit, pelo se-
guinte: . 

Art. Os direitos dos autores de obras 
scientificas, litterarias ou artísticas e os dos 
inventores industriaes continuarão a ser re
gulados por leis especiaes.-A. Coelho Ro
drigues .-F. Tolentino. 

Supprima-se o capitulo referente aos di
reitos autoraes.-Medeiros e Albiiquerque. 

Supprima-se.-Armando de Azambuja e 
outros. 

Supprima-se.-Dr. Antonio Agu~ar e ou-
tros. . 

Supprima-se.-Alfredo Varella e outros. 

·"'1 

"' 
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autor em reiação á copia, ainda que o or1g1- Depois da palavra-copia, diga-se-'- Goza 
nal tenha cahido no domínio commum. igualmente dos dfreitos de autor, sem depen

dencia de autorizaçifo, o que assim reproduzi1· 
obra que tenha .cahidp no dominio publico.
Arthur Lemos. 

(Supprima-se o resto do artigo). 

Art. 754. O direito autoral sobre compo- Accrescente-se -as quaes passarão a per-
1 

sições musicaes comprehende a faculdade de tencer a seu autor, coni as mesmas garantias 
fazer combinações e variações sobre motivos do direito do autor da obra original, quando 
da ·obra original. feitas com o consentimento do ai,tor dos moti-

vos.-.4.rthur Lemos. 

Accrescente-se: 

Paragrapho unico. A cessão c?e artigos jor
nalisticos não produz etfeito, salvo convenção 
em conti-ario, além do prazo de 11inte dias a 
contm· da sua publicação. Findo esse prazo, o 

· autor recobra a plenitude do sei, direito.-Ar
thur Lemos, 

Art. 755. A cessão ou herança, quer dos Accrescente-sedepois da expressão-modifl
direitos de autor, quer da obra. de arte, lit- cal-a -o qual poderd ser exercido pelo autor, 
teratura ou sciencia, não dá o direito de em cada nova edição, respeitados os direitos 
modiftcal-a. do editoi·.-ArthU1· Lemos. 

Art. 756. O direito do autor sobre sua ......................................... . 
obra litteraria, scientifica ou artistica, passa 
· a seus herdeiros ou successores sem limita
·çã.o de tempo. 

Art. 757. Morrendo o autor sem herdefros, Depois da palavra - herdeiros, diga-se -
a obra ca.he no domínio commum. àii wccessoi·es.-A1·tlmr Lemos. 

Art. 758. Pertencem á União, aos Esta- Accrescente-se: 
dos e aos municipios: Paragrapho unico. Ntio se comprehendem 

na propriedade do Estado . as obras simples
bi- mente subvencionadas pela UnicTo, Estados ou 

miinicipios. -Arthiir Lemos. 
1°, os manuscriptos de seus archivos, 

bli_othecas e repartições ; 

Limite-se esse direito a oitenta annos, 
como no codigo hespanl,101. - Conselheiro 
Correia. 



Texto do P;·ojecto 

2°, as obras encommend'a;das pelos· respe
ctivos govern06 e pw.blicadas á custa dos co
fres publiecrs. 

Emendas acceitas 

Art. 760. Ni1!1guem p&de· reproduzir qual• Depois da pafavra-representante-diga-se 
quer obra que ainda não tenhá cahido no a qiial, uma 'llez dada, confere ao autoi· da 
d'üminio eommum, sob pretexto de annotal-a, reproducção os direitos de que goza o ai,t01· 
,commenta:1-a ou melhoral-a, · sem permissão· da obra or-iginal.-Arthu1· Lemos. 
do autor ou de seu represe%tante, Essas an° 
notações -ou commentarios podem, entre-
tanto, ser dados á luz em separado e consti-
tuindo obra independente. 

Art. 761. A permissão do autor é tam- Depois da palavr'a-obi·a, diga-se-e dã ao 
.llem necessaría para se fazer resumo ou autor destes, em relação ao resumo ou com
.compendio de sua obra. pendia, o d-ireità conferido áquelle relativa

mente á obra original.-Arthur Lemos, 

Art. E' tambem necessaria. e produz os 
mesmos etfeitos da permissão de que trata o 
artigo antecedente,. a licença do autor da obra 
primiti'lla para se fazer do seu romance iima 
peça theatra·l ou· se por eni- verso a sua obra 
escripta em prosa, e 'IJice-'llersa, ou tirar da 
sua ,oura· o dssumpto, o plano gei-al e o des
en'llolvimento dos seus episodios. 

Para-graphó unico. J:Jão li'!Jres as parodias 
que não forem uma '!lerdadeira reproclucção 
da obrn orilginal,_,c_.,Arthur Lemos. 

Emendas não acceitas 



Ar~~ 763 .' São pessoaes e ·não podem ser Substitua~se o artigo e seu n. _ i por : E 
cedidos': - passivel de cessão o dfreito do auto1· de ligar 
. l'o, o direi.'to ·tle ligar seu n:om:é a qualquer seu nome a qualquer producto da sua intelli-
p'totlüêto de sua. ín telligencia ·;. . . fenda. 

2°, · o :a_e emendar e r~'fó:rmar, em:. cada Paragrapho unico. Dara logar d indemni
nova ediçao, a obra publlcada, respeitados zação por pe1·das e damnos .a usurpação do 
o~ dlreitos do editor. nome do autor ou a sua substituição por outro, 
" não havendo convenção que a legitime. 

. O autor da usurpação ou substituição é, 
' demais, ·obrigado a insfrfr na obra o nome do 
seu verdadeiro autor.- Arthur Lemos. 

Supprima-se o n. 2 do art. 763.- Arthur 
· Lemos. 

., 

Art. 766. Quem vender ou expuze1' á Depois da palavra - venda, diga-se- ou á SuppriII1;am-se _ a.s disposições ·sobre pa
vénd,iJ, ·qualquer obra fraudulentamente im- leitura publica e remunerada; e depois da pa- tentes de mvençao .-Adhe1·bai de Carvalho · 
pressa será solidariamente responsavel ·com lavra-vendedor, diga~se- ou o expositor.-
o eâitor; nos '(ierro:os declarados no artigo Arthu1· Lemos. 
precedente ; e, . si a obra for impressa no 
eiitrangêiro, seI'â o veb.decfür responsavel 
come si fôra editor. 

' A-rt. -771 : 

Pa-ragrapho unico. Salvo O caso de eu- Depois da palavra-:previo , diga-se - e se
volver. a mataria da invenção ,i,n.f,r.acção da creto.-Arthur Lemos. 
lettra c do § 2° do -artigo antecedente ou de 
ter"ipo;r ob.jecto productos alimentares, chi~. 
micos ou pllarmaceuticos, a patente serâ ex-
pedida sem exame pi·évio, declarando-se 
nêHa de modo summario o objecto do privi-
legio com resalva dos direitos de tercei.ros 
e da responsabilidade do Governo, quanto á 
n?vidade e u:ilidade da invenção. 

Art . . 772. Além das despezas 0 emolu- Depois da palavra - annuidade - accres~ 
meatos da patente, os concessiona.rios pa- cente-se - quanturn.-Arthur Lemos. 
garão uma taxa de annuidade, cuja garantia 
e modo de pagamento serão determinados 
em í'egúlâmén'tõs . 



Texto do P,·ojecto Emendas acceitas 

Art. 781 : _ 
Paragra.pho unico. O privilegio do melho- Supprima-se.- Arthur Lemos. 

ramento termina ao mesmo tempo que o da 
invenção. 

Art. 733· : 
~) si o melhoramento não tiver a indispen- Diga-se in fine -art. 780, 

savel relação com a invenção principal o art. 778.-A,·thur Lemos, 
puder constituir industria separada, ou si 
tiver havido preterição da preforencia esia.-
belecida no art. 778 . 

Emendas nao acceitas 

em vez de 

Art. 785. Iniciada a acção judicial, nos 
casos das lettras a, b e e do § 2° do art. 783, 
etc, 

Diga-se - art . 770, ·em vez de art. 783. Supprima-se a secçllo III- Marcas de fa.. 
· brica.-AdherQal de Carvalho.- Faculdade 

Livre do Rio de Janefro. 

Art. 793. Do despacho que negar registro Diga-se, depois da palavra- nega1·, ou ad
haverá o recurso que for estabelecido nas mitt fr.-Arthui· Lemos. 
leis de processo. 

Art. 794. A falta, porém, da interpretação Supprimam-se as expressões-na fdi-rna do1 ·. 
do recurso ou o não provimento deste não artigo antecedente.-Ar/.hui, Lemos. 
derime o direito que a outrem assista, na 
forma do artigo antecedente, de propôr acção 
para annullar .o registro feito contra o dis-
posto nos arts. 791 e·792, ou obrigar o con· 
currente, que tenha direito a nome identico 
ou semelhante, a modifical-o por ·fórma que 
seja impossivel erro ou confusão. 

, 
P~ragrapho-unico. · Esta acçúo sómente Diga-se-esta · uUima acçc!o, em vez de~ 

compete a quem provar posse anterior da esta acção .. -Ai·thur Lemos. 
mal'ca ou nome para usoindustrial, embora 
não o tenha regi:::trado; e prescreve depois de 
seis mezes contad.os do registro . 

. .., 

·, 



Al't. 797 ••• Redija-se assim : 

·e .") destruição das marcas falsificadas ou e) destruição das marcas falsificadas ou . 
imitadas nos · volumes ou objectos que as imitadas nos volumes ou objectos que . as . 
contiverem, antes de serem despachados nas contiverem, antes de serem despachado:o nas 
repartições fiscaes, ainda que fiquem estra- repartições fiscaes, ainda que :fiquem estra
gados os envoluc:ros e os proprios productos gados. os envolucros e os proprios productos., 
revestidos de marca falsificada, imitada, ou assim como apprehensi!o e deposito de · pro0 

que indique falsa proveniencia, nos termos duetos revestidos de marca falsificada, imi
do art. 791, n. 3. ta.da, ou que indique falsa proveá.iencia, nos 

termos · do art. 791, n. 3. · 

Art. 798 : . Diga-se-nos casos do art. ·791, - Arthur 
•••.••••••••..••••...•••. ; ••... .•.••.••••• Lemos. 

E' desnecessaria a exhibição da certidão 
do registr() no caso .do art. 791, ns. 1 a 4. 

Sala da Commissão, 23 de dezembro de 1901.-Arthur Lemos, relator. 



VOTAÇÃO 
DOS 

Arts. 746 a 80f 

E 

Discussão da Parte Especial, arts. 1898 a 2020 

18' REUNIÃO EXTRAORDINARIA, EM 26 DE 
DEZEMBRO DE 190 l 

( Presidencia do Sr. J. J. Seabra ) 

A' 1 hora da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. T~
len tino, Sá Peixoto, Artbur Lemos, L~1z 
Domingue,;,. .\.nizio de Abreu, Frederico 
Borges, Teixeira de s~. ~yl vio. R:omer~, 
Araujo Góes, José MonJard1m, Ohve1ra Fi
gueiredo, Sa Freire, Alfredo Pinto, B_enedic~o 
de Souza, Alencar Guimarães e R1vadav1a 
Correia. ( 17) . 

Faltam, com causa participada, os Srs. Ta
vares de Lyra, Camillo de Hollanda, Aze
verlo Marques e Hermenegildo de Moraes (4). 

Dos convidados pela . Commissão, com
parecem os Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade 
Figueira, M. F. Correia, Villela dos Santos, 
Coelho Rodrigues, Sergio Loreto, Fabio Leal 
e Cunha Vasconcellos. 

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

ORDEM DO DIA 

PRI!IIElRA PAR T E 

Vofação dos arts. 746 a 801 do Proj~cto 
e emendas apresentadas, com parecer do 
Sr. Arthur Lemos. 

O Sr. PPesidente-A Commis;;ão 
não póde aindn. votar a materh da ordem 
do dia, por não terem vindo da Imprensa 
Nacional os avulsos do trabalho organiza.do 

pelo Sr. relator para a vot.ação. Suspendo a 
reunião até que cheguem os avulsos . 

( Suspende-se a reunião à t hora e 15 mi
nutos da tarde. ) 

A's 2 horas e 45 minutos, terido chegado os 
avulsos com as emen4as, reabre-se a reuni~o 
e é iniciada a votação. 

E' rejeitada !" ~roenda do Sr: -Coelho ~o
drigµes, suppr1mJndo todo o capitulo r_elativo 
aos direitos autoraes e coHocand.o no loga1• 
delle um artigo declarativo de que a m9:
tería continuaria a ser regulada por hml 
especiaes . Ficam prejur)icadas emendas iden
ticas, dos Srs. Medeiros e Albuquer.que, Al-
fredo Varella e outros. · 

S~o approva,los, sem emendas, os-arts. 746 
a 749 do Pr<->jecto. 

ô art. 750 é approvado com tres modifi- , 
cações ·constantes das seguf.o.tes emendas do 
rel.itor: 

« Depois ·da ·palavra out1·os_, <liga-se - sob 
pena de indemnização por perdas e damnos. 
- A..rthur Lemos. » 

« Accrescente-se in fine-salvo quand!, esta 
é feita na colleçção de suas obras completas.-
Arthu1· Lemos. » · 

O art. 751 é approvado seni emendas. 
O art. 752 .é approvado com· as modifica

ções .constantes das seguintes emendas do re
lu tor : 

<< Depois da _palavra di·ffer.ente, dig:a-.se-ou 
p!lo mesmo p_rfJcesso; ~i houtJer nouíd.ade na 
c11nposição. -Arthur L e11.iqs. » 

«· Depois Q~ palàvra c.pp~a, dig~-se- (f.oz2 
igiiatmer1te a.os direitos (/,e autor: sem depen-. ' . 
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dencia de at1to1·i::ação, o que assim t·eprodiizir 
obra que lenha cahido no dominio publico-
A rthur Lemos . » : · 

Supprima-se o resto do artigo.- Artltw· 
Lemos,» 

O art. 753 é approvado sem emendas. 
O art. 754 ê approvado com os dous SJ· 

guintes additivos do relator: 
« Ac!}rescen te se:- as quaes passarao a p~r

tencer a seu autor, com as mesmas garaiitias 
do direito do au/01· da obra origin:il, quando 
feitas com o c,nsentimento do autor dos mo
tivos:- Arth~ir Lemos.» · 

Aocrescente-se:- Paragrapho unico. -A 
.cesscio d13 artigos jornalisttcos ncio produz 
:et[eitos, saZvo convençiio em contrario, além do 
vra.o de dnte dias, a contar ele sua publi
caçii'o. Findo esse pra;;o a a1,to1· reco/ira lt ple· 
nitl((le do "seu direito,- Arthur Lemos. 

O art. 755 ó approvado com a seguiute 
emenda do relator: 

Accresceute-l!e, depois da expressão mocli· 
.fical·a:- o qual podera. ser exercido pelo 
autor, em cada nova e~içcw, respeitados os 
dfreitos do editor,- A1•thur L~riüJs:» 

O Sr. Presidente - Sou forçado a 
interromper a _votação, para passarmos á 
segunda parte da ·orctem do . dia. Está dada a 
hora da primeira parte. 

SEGUNDA P 1~RTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Alfredo Pinto, sobre os arts. I.'398 a 
2.020 do Projecto. 

São lidas e postas om discus~ão com o pa
recer as seguint<?s 

EMENI>Atl 

At-t. I .907 - Supprima-se. 
Art. l.912-Supprima-se. 
Art. I. 920- Oncte diz Estado diga-se -

Unicio. 
Art. 1. 049 - Accrescente·se depois das pa

lavras - conjuge sobrevivente nao divorciado 
-do primeiro alienea, as seguintes:- quando 
o regímen nrntrimoniai não lhe der a meiação. 

Redija-se assim o segundo alienea: 
«Não havendo irmãos nem sobrinhos, a he~ 

rança pertencerá: metade ao conjuge sobre
vivente não diuarciado, seja quai for o regi
men matrimonial; a oiitra metade aos collata
teraes. » 

Art. I. 950 -Em vez de .:_ 6° diga-se atê 
10° grdo. 

Art .. l. 954 - Em vez de - Estado ~ diga-se 
União.- Fabio Leal.- F. 1'olentino. 

Yol, VI 

O Sr. A.udrude 1•,ig·uelra ( *) 
diz que antes de apresentar considerações 
sobre a m:iteria propriamente em discussão, 
aproveitará a ausencia do Sr. relator, para 
dar uma breve resposta ,Ls o:iscrvações 
feitas pelo Sr. Dr. Oliveira Figueiredo, que 
~e occupou, na penultima sessão, dos direitos 
da l<azenda Publica, .assim como ao illmtre 
autor do Projecto, sobre a ce~são de bens. 

Dirá pouco e pensa que não se afasta da. 
discussão, tratando destes assumptos. 

Quanao se discutiu o titulo do ProJecto 
relativo ás prefere,icias, disse, em aparte, o 
não para impedir queo illustradoDr. Oliveira 
Figueireclo apresentasse qualquer proposta. 
que a hypotliese, por S. Ex. prevista, do 
adquirente responder JHlo imposto de tmns
missão, parecia diflicil e ponderou tambem 
na occa.sião, que es::ie caso estava prevenido 
em um artigo do Project,::,, que tornava o 
direito da F,Lzenda em onus real elo oldecto 
transferido, 

O Alvará de 3 de novembro de 1810 de
clarou positivamente que seria nutla totla e 
qualquer alienação de bens de raiz, de que 
não constasse o pagamento do imposto ..• 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO:- Não me re
feri a esse imposto de trammissão de pro• 
priednde; mas a outros a que estiL sujeito 
o immovcl. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que ouviu 
referencias ao imposto de transmissão. · 

o SR, ÜLIVElRA FIGUElREDO- Quando ô 
individuo fosse pagar esse imposto ( eis o que 
eu diEse) a Fazenda não a receberia sem que . 
se verificasse o dos outros, como o predial, 
etc. 

o SR. ANDRADE FlGUEIRA- Mas, quanto 
& impostos de transmissão, dirti. que a alie
nação seria nulla, si não fosse precedida do 
pagamento deste imposto. 

o SR.ÜLlVEm.A FIGUEIREDO dtl outro aparte. 
o SR. ANDUADE FIGUEIRA. - Porém, o. lei 

hypothecaria não teve em vista o impcsto de 
transmissão, quando constituiu o direito da. 
Fa.ienda Nacional, quando estabeleceu o onus 
real, mas sim muito expressamente os im
postos relativos ,í. decima urbana, como eram 
então chamados, hoje - impostos prediaes, e 
outros impostos que o legislador creasse 
sobre os immoveis do devedor. 

Tambem quanto a estes, diz que ha, na 
nossa.legislação, uma profunda alteração o 
que a simples emenda que o illustre preopi
nante tem em vista, não resolve a difficul· 
dade. 

( • ) E1te discurso não foi revist-J pelo 
oratJor. 

85 
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Primeiro que tudo, a antiga legislação 
fiscal dava à Fazenda Nacional uma prefe
rencia especial sobre os bens que eram ob
jectos de impostos, ou fossem moveis ou iro
moveis; e, em segundo lugar, dava a prefe
rencia sobre to.los os outros credites até 
mesmo hvpothecas geraes anteriores. 

Ora, é bem cla.ro que depois do regimem 
hypothecario adoptado, esta amplitude não 
póde ter lugar: primeiro, porque a legislação 
bypothecaria acabou com todas as hypo-. 
thecas tacitas como eram aquellas que ca
biam à Fazenda Nacional e determinou que, 
além das bypothecas, de que ella tratava, 
que são as convencionaes e legaes, por ella 
autorizadas não havia outras hypotbecas; 
segundo, porque collocou ·a hypotheca da 
Fazenda Nacional, como hypotheca legal, 
dependendo, para a sua validade, da espe
cialisação; terceiro porque a lei hypotbe
caria, parn garantir os direitos da Fa
zenda, só os garantiu quanto aos immoveis.e 
não fallou nos moveis, sobre que ella tinha 
direito e precedencia antigamente. 

O direito dlt Fazenda hacional ficou reco
nhecido unicamente, Pm relação aos impostos 
que recahisaem -sobre os immoveis e isto não 
com o caracter de hypotbeca, mas de onus 
real. 

Isto quer dizer que a Fazenda Nacional 
tem o direito de cobrar o imposto que recabe 
sobre o objecto, daquelle a quem o objecto 
foi transmittido; mas não se segue d'ahi que 
ella tenha privilegio; porque uma cousa é 
ter garantia real, para cobrar e outr a é ter 
preferenilia no concurso de credores. 

Esta, preferencia a Fazenda Nacional não 
podia ter ou antes não póde estar contem
plada do artigo, a que o nobre deputado se 
referiu, porque este privilegio não é geral 
sobre todos os bens do devedor e sim sobre os 
immoveis nos quaes o imposto recaia. 

Não póde ser porque a Fazenda não póde 
ter o JJrivilegio de excluir creditos, como são 
estes de despezas funerarias sem pompa, des
peza com luto do conjuge, despezas com a 
enfermidade de que veio a fallecer o de
vedor, salarios, sustento com o pessoal de 
sua familia, etc. 
. Eis aqui a explicação que tinha de dar. 
O privilegio da Fazenda Nacional, repete, 

assentava principalmente na .hypotheca ta
cita, geral e legal, sobre todos os bens do 
devedor que com ella contra.ctava, sobre 
todos os contribuintes, que deviam impostos e 
sobre a massa dos bens destes responsaveis. 
Ora. tendo a lei hypotbecaria abolido as by
pothecas taeitas, geraes e Iegaes, nos termos 
em que foram concebidas, e restringindo o 
direif.o da Fazenda Nacional à uma hypo
theca legal, que carecia de ser ioscripta e 
especialisada, claro está que não póde preva-

lecer o que ora se pretende, claro está que 
o direito da Fazenda não póde prevalecer 
contra hypotbecas legalmente realizados, 
como quer o Codigo Portuguez. , 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Hoje, a 

propria hypotheca da Fazenda Nacional está 
sujeita a inscripção e especialisação. 

O Cqtligo Italiano dá à Fazenda um privi
legio não fundado em hypotheca, um privi
legio subsidiaria em relação aos credores chi
roJ?ra pharios, apern~s lhe dá uma prelação 
subsidiaria em relação aos credores chiro
grapharios. 

o SR. OLIVEIRA °FIGUEIREÓO dá outro 
aparte. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. diz que é mais 
fiscal do que o nobre Deputado ; ja declarou 
que este art. 1.892 não está completo: si fosse 
redigil-o, daria á Fazenda Nacional privi
legio sobre os immoveis em que recfl.bissem 
os impostos e, na parte geral, dar-lhe-hiá, á 
imitação do Codigo Italiano, para as suas di
vidas em geral e para impostos átrazados, 
essa prelação subsidiaria em relação aos cre: 
dores cbirograpbarios. 

Agora, que já .deu as explicações precisas 
sobre este ponto, vae passar. a uma ligeira 
explicação sobre cessão de bens. 

O illustrado autor do Projecto, respondendo 
á recordação, que o orador àqui fez ·ue 
que a cessão de bens tinha existido neste 
paiz, pra.tendeu sustentar que este instituto 
está em pleno vigor. · 

E' um ponto grave este, que a:ffecta, · não 
dirá a probidade Jitteraria ou jurídica do 
orador, como se diz vulgarmente, porque não 
interessa a ma probidade nestas questões, 
mas, emflm, affecta o espírito da veracidade. 

Ora, si ha proposição clara e evidente é 
esta que a cessão de bens consagrada na 
Ord. liv. 4, tit. 74, está revogada, e está 
revogada pela mesma Ord. que estabe
leceu a cessão de bens como meio pre
ventivo da prisão e pelo Alvará que aboliu 
a mesma prisão, de modo que a propria 
Ord., desde que foi abolida a prisão, ficou 
revogada. ( Apartes). Si houvesse uma lei que 
abolisse a fallencia, estava claro que a cessão 
de bens desappareceria; si houvesse uma · lei 
que abolissa as mora.to-rias e concordatas, 
cessavam esses recursos preventivos que como 
preventivos não podiam subsistir á crise. 

Portanto, qu~ndo Mello Freire entendeu 
que o Alvará de 20 de junho de 1774, expli
cado pelo Assento de 18 de agosto do mesmo 
anuo, tinha trazido a· abolição do instituto, 
~ntendeu perfeitamente com aquelle alto cri
terio jurídico de.que dá prova em todos os 
seus esoriptos. 
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o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas para dar
se a revogação implícita é preciso que a an
tinomia entre as leis seja manifesta;· 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Chegará lá. 
O nol;>re autor do Projecto disse, com 

e:ffeito, que Mello Freire assim tinha enten
dido; mas que tinha a seu favor a opinião de 
Lobão-. Esta opinião · foi externada log-o de
pois desses actos que aboliram a prisão, de 
que a cessão de bens era remedio preventivo. 

As cousas não estavam assentadas e, diga
es sem desrespeito á memoria desse ju
risconsulto pratico, que elle nãõ primava 
pelo ·espirita .philosophico. 

Não só Mello Freire, como Coelho da Rocha 
e outros, como o autor da collecção p hilipina, 
consideraram sempre a cessão de bens sem 
e:ffeito. _ · 

Poderia dizer delle como Mello Freire disse 
de Gabriel Pereira da Costa, que elle tmha 
sido melhor poeta que jurisconsulto, juizo 
com que os poetas não concordam, por que 
dizem que elle tal affirmii,va, porque era 
melhor jurisconsulto que poeta. 

A questão porém do Alvará é positiva ; 
este regímen da cessão de l!ens é absoluta
mente incompativel com o pro.cesso para de
claração dB insolvabilidade instituído pelo 
Alvará de 20 de junho de 1774; é "tão incom
patível que depois delle nunca mais se pôde 
applicar a Ordenação. ' 

Depois disto, d'lz o orador, tivemos o 
regulamento n. 737, de 25 de novembro de 
1850, onde, si a cessão de bens fosse uma 
instituição vigorosa, teria cabimento; mas o 
regulamento nem della faz menção. Nestas 
mesmas conrlições está o decreto n. 763, de 
19 de setembro _de 1890; que manda observar 
no processo das causas civis em geral este 
reg1.1lamento, com algumas excepções e dá 
outras providencias. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas logo em 
seguida resurgiu a cessão de bens. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Foi para im
pedir a falle~cia e foi tão má lembrança que 
se trata de revogar. · 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá outro aparte. 
o s~. ANDRADE FIGUEIRA - Diz o nobre 

autor do Projecto que esta cessão de bens as
senta sobre outras bases e deve trazer tantos 
beneticios quantos defeitos· tinha o regimen 
actual. 

Está S. Ex. enganado; no processo com
mercial ha garantias. 

Em :urimeiro logar, o individuo sem ser 
negociante não pôde requerer a cessão de 
bens; e em segundo, só pode requerer, antes 
de interpo~ição de protesto por falta de pa
gamento de obrigação mercantil ou dentro 
de 48 _horas precisas depois deste protesto • 

O nobre relator disse que, pelo direito 
commercial, na cessão de bens, o juiz é que 
a.pura a boa fé e que aqui, pelo projecto, 
são os credores. · 

Dirá que no commercio, tambem são elles, 
pprque o juiz, distribuída e autoada a pe
tição do devedor com os do·cumentos, encer
rados os livros e depositados em mão do es
crivão, nomeará uma commissão de syndi
cancia de dous ou tres membros, escolhidos 
dentre os credores, incum biado-a de proceder 
ás necessarías averiguações sobre a boa fé 
do devedor e de tomar posse provisoria da 
massa. (Ha diversos apartes . ) 

O juiz póde cli vergir do relatorio e parecer 
da commissão de syndicancia ; mas, em todo 
caso, é uma base de informações. 

Posteriormente a ess.a legislação toda, veiq 
um acto que é decisivo: é a lei que aboliu a 
adjudicação forçada instituída pelo Alvará de 
junho de 1774, e que estabeleceu que esse 
meio de pagar ao credor que tinha empres
tado dinheiro, forçando-o a receber bens, era 
contraria 1w credito, porque quem empresta 
dinheiro tem direito a receber dinheiro. Re
ceber bens por um acto de autoridade era uma 
violencia ao dfreito e ao credito, porque o 
credor não tinha aqui os seus direitos credi
torios respeitados, mas era obrigado a re
ceber um pagamento em condições que po
diam ser desagradaveis. Isto é a negação do 
credito. Or_a, o que se vê no projecto é que 
a cessão de bens veio substituir a adjudica
ção forçarla por meio muito mais violento, 
por,gue, na adjudicação forçada, havia um 
processo preparatorio e o credor podia não 
ser obrigado a receb(lr os bens. Mas, cessão 
de bens como E1Stá no projecto é uma adju
dicação forçada; o credor em :vez de receber 
dinheiro recebe essa massa de bens e essa 
adjudicação é duplamente forçada, porque o 
credor é obrigado a receber bens em vez de 
clinheiro e porque esta forma de pagamento 
lhe é imposta pela maioria. 

O illustre autor do projecto apresentou 
duas considerações que confirmam o raciocí
nio do orador. 

Disse que a cessão de bens era util porque 
vinha patentear a boa fé do credor, -Exacta
mente por isso é que a legislação antiga 
admittiu esse meio para evitar a prisão civil. 
Mas hoje, que nã.o se tem mais prisão civil, 
não se precisa de patentear a boa fé: os 
credores devem estar convencidos da boa fé 
do devedor. 

A segunda consideração é que evita asssm 
a miseria-do devedor ; mas si o homem pro
cedeu bem, entregando todo o activo que pos
suía, elle vem a ficar na miseria. E, si fica 
com alguma cousa e os credores, ficam 
prejudicados, não houve essa probidade nem 
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ha justiça, porque antes ficar elle pob~e do 
que ficar rico e os credores pobres: 

O illustre relator accrescentou amda que 
aqui haveria uma vantagem-a de fazer en
trar a totalidade dos bens que o devedor 
possuisse . . Não é e:x.acto. A lei commercial é 
expressa. -

Agora, que j,í. for1.1,m dadas estas respostas, 
Yao continuar a considerar este mportant'3 
titulo deis successões, que se acha enr dis
cussão. lufelizment'.l esta ma.teria está scin
dida, só se acha em discussão uma parte. 

Além das considel'ações geraes sobre toda. 
a materi::i, já disse, em especie, o que lhe o~
correu sobre este capitulo relativo á acce1-
tação e repudio da heranc;.a, que é uma re
surreição de regras excusadas do direito ro
mano, quando, diz o orador, temos medida 
muito mais heroica e simples na nossa praxe 
cousuetudinaria. · 

Quanto ao capilu1o 5°, que trata dos que, 
pt>r indignos, são excluídos de succedct', e ao 
tit. 2° capilulo 1°, dos que não podem ser 
l1erdeiros legitimas, acha o orador que se 
deve reunir esses dous capitulo3 que tratam 
<la mesma causa, dos incapazes e em vez de 
- indignos - usar-se do vocabulo - inca• 
pazes. 

E' verdade que a antiga legislação usou 
desta discl'iminação de indignos e incapazes, 
Ella chamava indigno aquelle a quem o füco 
tomava os bens, por exemplo, o filho que 
attentasse contra a vida do proprio pae. 

Quando se fazia inventario, o fisco tomava 
a parte delle; e a~sim os mair,, todos esses que 
incorriam em dehcto e eram reputados iu
dig·nos do suooeder. A pllrase era justa na 
occasião, porque exprimia esses effeitos. 

Com os incapazes já não havia confiscação. 
Hoje, que se acalJOu com a confiscação, ao 
menos legalmente, é uma instituição em at
tenção da qual não se precisa. applicar uma 
phaseologia singular. São incapazes de suc
c:eder. Estes i1rtigos - 1927 até 1934 - sup
primiria. E entre os excluidos da successão 
legitima, é necessario estabelecer a reciproca. 

« São excluídos da successão : 1°, o 
pae ou mãe privado do patrío poder, 
por ter inco1·rido em crime contra a 
honra. do autor da herança; o pae ou 
mãe que tiver exposto o autor da he
rança. e lhe houver negado alimento3 ou 
contestado a sua ftliação. » 

Diz que sua idéa. era unir esta mataria dos 
incapazes com a que vem sob a epigraphe 
des!terclação. 

füi legislação actuat até . se costuma, 
quando se trata disto, por simplificação, com
prehender os desherdados entre os incapazes; 
confundem-se e as regras de direito são as 
mesmas. 

Isto, porém, e uma quest.io de methodo. 
Vae entrar na magiw questio. 
Dispõe o Projecto : 

« Na linha descendente os filllos sue
cedem por cabeça e os demais descen
dentes por estirpe, quer se achem no 
mesmo gráo, quer em gráos difl:e:rentes. » 

Por occasião da discussão do direito de fa
milia, já o orador externou, perante a Com-
missão, as suas idéns a este respeito. -

Entendia que havia uma especie de filbos, 
como eram os espurios, que não podiam ser 
legitimados por subsequente matrimonio, e 
pela mesma razão não podiam ser rocoulle
cidos. 

~rai tratand?·Se _agora de. súccessão, por 
ma1or1~ de razao nao os adm1Ue aqui. 

Suppoe, entretanto, que estas idéas não 
vingaram, que todos os espurios adulterinos 
s~rileg?s, etc'., foram admi~tidos á legitima
çao, assim eumo ao reconhecimento paterno. 

Não conhece Codigo algum que dõ ao filho 
atlulterino o direito de successão. 

Esta questão é muito seria. 
O projecto aparta-se, diz o orador do 

nosso direito actual em um ponto muito deli, 
cado, qual-é o da successão dos filhos natu
raes reconhecidos, para conr.orrerem com os 
irmãos legítimos, de nupcias que o pae venha 
a contrahir depois de ter filhos naturaes. 

A lei ele 2 de setembro de 1847 seguiu 
nisto, os ve3tigios do direito francez, consa: 
gl'ando, todavia, uma doutrina muito mais 
restricta. 

Pelo Codigo Fl'ancez, o reconhecimento dos 
filhos naturaes pelo pae, antes do casamento, 
não só precisava de uma forma solemne de 
modo a não deixar o outro conjuo-e na igno
rancia, como não podia prejudica~, em qual
quer cousa, a est,i mesmo conjuga, _nem aos 
seus descendentes. 

Esta lei, de 1847, não admittiu om toda. a 
sua, p~e~itude este preceito; pelo contrario, 
pe1·m1tt1_u que o reconhecimento fosse feito 
antes ou.depois; menos, porém, para que os 
reco11hec1dos concorressem com os irmãos le
gitimas, nascidos de nupcias do pae na 
he1•ança. . 

Já_ as razões qui., preponderavam para 
abolir as escandalosas acções de filição 
uatur.1I, já as razões de boa fé e de lealadade 
entre os conjugas eJáo interesse das -familias, 
presumem a conveniencia de· manter este 
direito com a limitação que elle tinha, pela 
lei de 1847, sem acompanhar aliás a genera
lisação quo lhe deu. 

Declara que acceitaria como um paragrapho 
a este artigo que o tllho natural, para con
correr como irmão . legitimo na herança 
paterna., carecia __ de ser reconhecido antes do 
casamento, 
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O SR. ALFREDO PINTO - Ha uma emenda raes e, em segundo logar, o conjuge sobre-
neste sentido. vivente só será herdeiro necessario no caso 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA. declara. que do regímen de separação ou no dota.l, e não 
a.cceita esta emenda. no caso de communhão, porque ahi o art. 1941 

o SR. ALFREDO PINTO dá outro aparte. diz que não era. Portanto a proposição do 
art. 2086 é generica de mais. Ime só é 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Os artigos herdeiro necessario no caso do casa.monto 
seguintes dispõem que: ter sido sob o regimen da separação ou sob 

« Si o fallecido deixar conjuge, do o regímen dota!. 
qual não s1 ache divorciado, terá esse Em terceiro lugar, affirma que no regímen 
direito a uma porcão de bens igualá de da communhão, que é quando póde ter appli
um filho sempre que o rogimen matri- cação o art. 2086, o conjuga só por si deve 
monial não lhe der direito á meação em excluir todos os parentes collateraes, e, por
todos os bens ou sómente nos a.dqui- tanto, o marido ou mulhor sô teem a facção 
ridos. testamentaria com relação á sua terça., como 
· <<Não havendo herdeiros da classe dos acontece no direito actual, quando ba ascen
descendentes, são chamados á successão dentes e descendentes. Ora, isto quer dizer que 
os ascendentes e conjuga sobrevivente o legislador não respeita a conservação dos 
não divorciado, quando o regimen ma- patrimonios nas familias, porque, por effeito 
trimonial não lhe der direito á meação do casamento, füz que mesmo o chefe de casal, 
de todos os bens ou sómente dos adqui- homem ou mulher, que contraia nupcias, 
ridos.» possa ficar impedido de conservar seu patri-

monio, legando a seus parentes immediatos, 
Por estes arts. 1941 e 1942, a mulher que desde que tenha O conjuga herdeiros forçados. 

não está divorciada, não sendo preciso que Isto é a instabilidade do patrimonio, isto é 
viva com o marido em sua casa, como cliz a 
Ordenação, bastancló que não este.i'n divor- uma difllculdade muito séria para o casa-
. d 'd menta. Bem sabe que os conjugas teem meios 

ma a, ou o mar1 o, reciproc:11nente, o con- indirectos de evitar essas consequencias fu
juge sobrevivente em fim, é considerado her- nestas; elles teem os contractosa nte-nupci.aef', 
deiro e terá uma parte igual á. de um do::i 
filhos, si O regimen do casamento não der E' verdade que se diz ahi que os contractos 
direito á meação de todos os bens. anto-nupciaes ni'io podem ir até o ponto do 

A primeira consideração é que não se alterar a ordem legal da successão ; mas, 
. ,. sem alterar essa ordem legal das succeseões, 

va1 iazer uma lei de successão uniforme, podem fazer disposiçfüs taes a respeito dos 
mas duas: uma para caso de casamento em bens com que entram no casamento, que 
que ha communhão, e outra para caso em as annullem de facto; podem estabelecer, 
que ella não existe. por exemplo, uma communhão ou uma se-

O SR. dLOv1s BEVILA.QUA dá um aparte. paração tempora1'ia., emquanto viverem, 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não ha duv1- determinar o destino dos bens. 

da que o regimen dos bens póde determinar o Ha esses meios, mas são subterfugio.~, de 
legislador a modificar a lei de successão; mas que as partes teriam de lançar mão. Eutre
isto não quer dizer que o legislador venha tanto, na legislação actual tudo se coucilia, 
füzer duas leis de successão isto é, a com- não ha necessidade dessas pias fraudes para 
plicar a questão. Trata-se de saber quem salvar o patrimonio. 
tem direito á outra metade do que pertencia Dir-se-ha: mas a lei é especial, é. pai•a o 
ao finado. E11te.nde que o çonjuge sóbrevi- caso de não haver communhão. Eis a.Ili a nrn. 
,·ente não deve entrar, sobretudo · para condemnação: é uma lei para casos muito 
excluir <1.scendentes e descendentes. raros no Bra.zil. E' preciso respeitar esse 

o S1t. CLOvrs BEVILA.QUA dá outro aparte. dieeito dos filhos. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA não acha razão. o SR. CL0VIS BEVILAQUA - Hoje não ha 

Aos exemplos invocados já_respon,:leu.. _legislação t1ue não chame o conjugo sob1•e-
O que nota, é que o proJecto nao diz qual vivente á successão. 

será o caracter desse direito hereditario 
dado ao conjuga. · 

O SR. ALT,ENCAR GurnrARÃES - No arL 2086 
se considera herdeiro necessario. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA. - Bem; pois 
isto não pó le ser. Primeiro que tudo, si é 
herdeiro necessario, não póde coucorrer com 
os irmãos e sobrinhos; eleve excluir-os, por
que o .herdeiro necessario exclua os collate-

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está enga
nado; tendo o orador passado a melhor parte 
da sua vida a viajar, conhece alguma cousa 
do mundo 

E admittido que o reg;men da communhão 
sej:i, lmitante para. excluir a mulher, a inno
vação que se quer introduzir não se justifica. 

Demais, graças á lei do communhii.o uni
versal que reina no brazil nós como em paiz 
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nenhum do mundo, acontece que, quando se dão 
casamentos de separa'i;ão e sobretudo de re
gimen dotal, os conjuges estabelecem as con
dições para regularem os seus direitos, de ma
neira que, dissolvida a sociedade conjugal, os 
direitos são regulados préviamente, e quem 
roais suffre não é a mulher, porque essa é pro
tegida. Si ha communhão, não é necessario 
que a mulher herde, porque fica a meiação ; 
si não ha, os seus iuter~sses estão prevenidos 
pelo contracto ante-nupcial e nessa ordem de 
contractos a parte mais favorecida é a mulher, 
porque foi em favor della que a lei estabeleceu 
o regimen datal, tornando o dote inaccessivel 
ás dividas conjugaes. 

O art. 1948 contém na sua primeira. parte 
uma disposição que é inutil, porque é repro
ducção do art. 1942. 

Dispõe o art. 1948: 
« Si fallecer o filho sem descendentes 

e sem testamento e deixar bens herdados 
de seu pai ou mãi, succeder-lhe-ha nesses 
bens o pai ou a mãi que sobreviver, nos 
termos do art. 1942. 

« Mas, si o pai ou mãi passar a outras 
nupcias ou já era casado ao tempo em 
que succedeu, e existirem outros filhos 
do casamento precedente, irmãos do de
funto, não terá o mesmo pai ou mãi 
nesses bens sinão o usofructo durante a 
vida0 -e será obrigado a conservar a pro
priedade delles aos irmãos do defunto 
que existirem ao tempo do seu falleci
mento. 

e Esta disposição não terá lagar si só
mente sobreviverem ao pai ou mãi. 
netos, filhos de algum ou alguns irmãos 
germanos do defunto. 

« Paragrapho unico. Si o filho de cuja 
successão se trata se finar com testa
mento, guardar-se-ha o que se acha dis
posto sobre a successão testamentaria, 
salvo sempre a reserva a favor dos irmãos 
do defunto, nas duas terças partes da he
rança, em que sejam os pais herdeiros 
necessarios, segundo o disposto no artigo 
1942.> 

A segunda parte do artigo e o paragrapho 
exaggeram o intuito da Ordenação, livro IV, 
tomo 91, que o orador já discutiu perante a 
Commissão, até pedindo asuppressão,a propo
sito dos bens de communhão geral, em que 
se dizia que os bens herdados pelos pais que 
passassem a segundas nupcias seriam ex
cluídos da communhão. Não precisa o orador 
repetir o que então disse. Era um instituto 
todo especial que representava no direito 
portuguez um resquício do desfavor aos 
segundos casamentos e, em segundologar, um 
resquicio ctodireito feudal, que tanto dominou 
na Europa. 

Era um desfavor do segundo casamento, 
porque o legislador dizia positivamente, em 
um dos paragraphos da lei, que os filhos do se
gundo casamento não tivessem parte nesses 
bens.· Queria se fazer um vallo de separação 
entre o primeiro e o segado casamento. 

E' um resquici0 do direito feudal, porque 
es~a disposição não era tão generica, como ahi 
se figura, pelo direito portuguez. Essa dispo
sição era relativa aos bens que o filho houvesse 
do pai ou da mãi, era relativa á procedencia 
dos bens. _ 

Por exemplo,_ si se tratava da successão do 
p_ai, não podia herdar os bens que. -Os filhos 
tivessem · herdado da mãi e reciprocamente. 

Isto não tem razão d_e ser; acha que deve 
ser supprimido. 

Em todo o caso, si a Commissão tiver d0 
conservar, dirá que oartigo exaggera o direito 
portuguez, em·dous pontos capitaes: primeiro 
que tudo, manda que o pai ou mãi que 
passe a segundas nupcias não herde bens 
nenhuns que deixasse o filho 11redefunt-o, 
quando a Ordenação o que estabelece é que o 
filho ou filha, quando ti ver bens, que houve 
do 1Jatrimonio, ou herança de seu pai, ou cio 
avo da parte do pai, e se finar ab intestato sem 
descendentes, e sua mãi lhe succeder nos 
ditos bens, e ella se casar com outro marido, 
ou_ já ao tempo que succedeu for casada, 
si ella do primeiro marido tiver outro filho ou 
filhos, irmãos do filho defunto, haverá sua 
mãi o usofructo sómente dos ditos bens em 
vida, os quaes não poderá alheiar, nem 
obrigar, nem haverá o segundo marido parte 
da propriedade delles. A mesma cousa esta
belece a Ordenação em relação ao pai que·suc. 
ceder ao filho ou filha nos bens que lhe 
vieram, como diz a mesma Ordenação da f1.1,
zenda da mãi ou dos avós da parte della, si 
elle se casar com outra mulher e lhe ficarem 
por sua morte filhos da primeira, irmãos do 
tilho defunto, a que este tiver succedido. 

Ora, pelo artigo do projecto não se faz dis
tincção: exaggera-se ainda mais o rigor de 
uma lei absoluta.-

A segunda innovação que o artigo contem 
que é uma exageração evidente, é esta
belecer o fidei-comrnisso seni necessidade, 
contra todas as razões jurídicas. 

O paragrap!lo unico do art. dispõe: 
« Se o filho de cujá. successão se trat~ 

se finar com testamento, guardar-se-á o 
que se acha disposto sobre a successão 
testamentaria, salvo sempre a reserva a 
favor dos irmãos do defuncto nas duas 
terças partes da herança em· que são os 
paes herdeiros necessarios, segundo o 
disposto no art. 1942.» 

Não ha tal; é Úm erro de direito. 
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A tendencia do artigo foi crear um insti
tuto jâ aliás absoluto e riar-lhe uma extensão 
que elle nunca teve. 

Propõe- a suppressão de todo este artigo. 
O art. 1949 dispõe: 

« Na falta, de · descendentes e ascen
dentes serão chamados á successão, com 
o conjuge sobrevivente não divorciado, os 
irmãos do fallecido e os sobrinhos deste, 
que concorrerão com os tios na partilha 
da herança. Não havendo irmãos nem 
sobrinhos, a herança pertencera por 
inteiro ao conjuge sobrevivo.» 

Já tratou .em parte deste artigo quando 
conside_rou successão no caso de separação, 

- mostrando que nesse caso exactamente, em 
que se tinha em vista favorecer o conjuge so
brevivente, não havia razão. 

Mas este artigo é mais generico do que os 
anteriores elle 'trafa da successão, em todo e 
qualquer caso, quer haja commuohão, quer 
não. 

Por um dos artigos anteriores, havendo 
desigualdade nos quinhões dos ascendentes, o 
conjuga sobrevivo é aquinhoado com desfd.vor, 
terá direito a um quinhão n_iei;ior. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA--, E' injusta are
ferencia que V. Ex. faz ao art. 1943. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA ( depois de 
ler o art. 1943 )- Realmente, houve equi
voco. 

Pensou que o conjuga sobrevivo devia ter 
. menor parte, isto é, ter tanto como um as
cendente que menos tivesse; mas agora vê 
que se quer favorecer. Agora fica peior do 
que era. 

s. Ex. sabe que estas linhas desiguaes de 
ascendentes só se· verificam quando ha paes 
ou avós da mulher ou do marido. Se os as. 
cendentes do marido forem dous, e da mulher 
quatro, S. Ex. manda que a mulher saia da 
sua classe de ascendentes, para ir collocar-se 
na dos ascendentes do marido, desde que 
elles sejam em menor numero. 

Isto é uma violencia. 
A mulher, ou melhor o conjuga sobrevivo 

nada tem com os ascendentes do finado : 
Mas, como uizia quando foi honrado com 

o aparte do nobre autor do projecto, o 
art. 1949 tem uma disposição mais generica 
do que os anteriores, porque ahi não se faz 
distincção de regimens de casamento. 

Renovará a mesma argumentação: si se 
trata de communhão, o conjuga sobrevivo, 
não precisa deste favor; si se trata de regí
men de separação, este regimen o favorece, 
por que elles terão prevenido, acautelado a 
sua sorte. 

Si, ,ao contrario, é o regimen dotal e si se 
quer favorecer a mulher, ella já está garan-

tida, por que para isto foi que se estabeleceu 
o regimen dotal. 

Acha perfeitamente injustificavel ; isto é 
um attentado ao direito de familia, é muito 
inconveniente á liberdade do casamento e 
vae trazer uma especie de contracto, de 
que não se tinha conhecimento felizmente ; 
são os contractos egoísticos, em que cada 
um busca defender o que é seu. Não vê 
necessidade desta lei restricti va, porque; sendo 
lei se apertar muito, i;ião faltará meio de 
illudil·a ; e um delles é não fazer• patri:
monio. O que ganha com isto o legislador? 

Leis que autorizam estes resultatlos são de 
ordem muito inconveniente. Agora, dirá mais 
que isto é injustificavel, perante o direito 
patrio porque na hypothese prevista, é onde 
menos se precisa. 

Está extincta a successão dos herdeiros 
necessarios, os conjuges teem plena liberdade 
de. dispor de sua fortuna em fü vor do conjuga 
sobrevivente. 

Porque alterar esta faculdade de que elles 
usam e que convem manter por motivos de 
ordem jurídica e moral~ 

Acha esta lei incouvenientissima. 
Ha a necessidade do agrado, do afl'ago, e 

dessas cousas que se empregam para supprir 
até certo ponto no casal a:IIeição natural. Os 
francezes dizem e com razão que os pequenos 
presentes entreteem a amizade real, e mesmo 
isto toca o coração. 

o SR. ALFREDO PINTO - Mas não se 
prohibe que elle disponha . 

o SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte. 
o SR. ALFREDO PINTO-Pois o marido póde 

ter mais afl'eição a um primo do 10° gráo,do 
que á sua esposa ? 

o SR. COELHO RODRIGUES - Póde ter até 
razão de odial-a. · 

0 SR. ALFREDO PINTO dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - s. Ex vai 

innovar e sem necessidade a legislação, como 
vai provar ; e innovar contra a razão de di
reito e contra todas as conveniencias. 

Contra a razão de direito, porque não 
moditica. Si o marido ou a mulher póde 
excluir o conjuga sobrevivente e - instituir 
um outro estranbo, não lucra nad,a, porque 
elle póde hoje fazer em favor da mulher, ·e 
s.· Ex. troca a:;; bolas: isto que elle faz ex
cluindoos parentes para dar ámulher, S. Ex. 
quer dar-lhe o direito de fazer, excluindo a 
umlher. (Apartes .) 

Parte da doutrina que é o que domina tudo 
como o espírito divino domi~a sobre as trevas. 

Porque é que se admitte o direito de sue
cessão? E' fundado em duas ra,zões que numa 
das ultimas sessões recordava: primeiramente 
considerações de familia~ e, em segundo logar, 
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a faculdade de d'ispôr ; pela presumpção de 
que o pae, que é obrigado a alimentar os 
filhos, deve por mor-te deixar uma parte de 
seus bens a esse herdeiro, a essa condomino, 
e · aróra desta regra, pela faculdade que re
sulta do direito de propriedade, do direito de 
1Jada um de dispor do que tem. Pois bem, 
quêrem, violando relações de familia , re
lações intimas, como estns de irmão e sobrinho, 
querem presumir que o marido tenha mais af:.. 
feição á mulher, do que a seu parente. Esta 
presumpção é -contrarüt ao que se llá de or
dinario . Sobretudo ncs costumes nacionaes, a 
mulher está habituada á meiação. · 

E' contrario ás conveniencias, porque 
S. Ex. vae tirar muito ao merito que hoje tem 
o mai'ido que institue sua mulher herdeira e 
vice-vet'Ea. Desde que o conjuge seja herdeiro 
á bica, o merito é pequeno. Isto apenas con
corr.erá p[tra impedir esta especie de artificio 
que o conjug~ emprega para não ser desh~r
oallo, para nao se dar aos outros parentes. 
Não, por tão pouco não vale a pena desfazer 
o que está consagrado em costumes. São 
considerações moraes do que o legislador 
nã.o pôde apartar-se. Actualmente o marido 
que institue a mulher ou -a mulher que in
stitue o marido tem todo o merito ; mas no 
dia em que fôr herdeiro no I O gráo, já se con
sider.:t herdeiro à bica, é pretendente á sue~ 
cessão e para ser excluído é preciso um acto 
que desherde. 

Este titulo está cheio de disposições que 
merecem larga discussão, mas o orador 
não tem forças nem gosto para abuar das 
attenção da Commissão, por isso vae saltando 
pelos arts. que mais reparos lhe suscitam: 

Como mataria connexa, vê o art. 1.962, 
pelo qual é prollibido o testamento conjun

. ctivo, seja simultaneo, reciproco ou cor
resptivo. 

Isso diz o orador - é mais um desfavor a 
essa nos,a tradiccional communhão de bens e 
aos nossos bons costumes pelos quaes os con
juges que viverem largos annos, procuram 
fa,zer valer sua vontade até depois ele mortos, 
fazendo testamento de mão commum. Isso é 
muito respeitavel, muito conveniente e até 
muito economico. 

o SR. ÔLOVIS BEVILAQUA - No direitº 
actual não ha lei expressa. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas ha lei 
que vale mais do que todas as leis expressa: 
é o direito consuetudinario - que existe em 
Portugal e aqui e no fôró tem visto mais de 
um r.l'e.ses testamentos. 

o SR . COELHO , RODRIGUES - g eu já vi 
julgar-se nullo um no Supremo Tribunal. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Actuü 1 
O SR, CoEUJo RoDRlGUE3 - Do Imperio. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Diz que já 
viu respeitar mais de tres. 

o SR. ÜLlVEIRA FIGUEIREDO: - E no Su
premo Tribunal actual já fiz respeitar um 
n'essas condições, feito na Italia. 

O SR. ANDRADE FmuEi.RA_ - Nem ha razão 
jurídica. E' verdaàe que o illustre relator 
apresentou uma. 

o SR. ALFREDO PINTO - Fundado em Tei
xeira de Freitas e em alguns codigos que teem 
abolido o instituto. · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não 1rn razão 
para abolir. ( Apartes.) · 

Diz-se côntm este testamento que elle é 
contrario á instituição dos testar-nentqs. Não 
é procedente a razão. Si marido e mulher não 
teem filhos e querem dispor de seus bens em 
favor um do outro, qual d'elle.s sobrevive~·, 
tanto podem füzer testamentos ~aparados, 
como fazer um só de mão cdmmum. 

Ora, i.,so tem alguma cousa de contrario á . 
instituic:ão? ' 

Isto tanto se póde fazer em dois actos sepa· 
rados, em duas folhas de papel, como em uma 
só, é questão elo folha de papel. 

Quanto a questão de direito tambem não · 
vê differença. 

Diz-se ainda que estes ·testamentos assim 
perdem o seu caracter de re'vogabilidade, isto 
é, que um dos conjuges não pó:ie revogal-o. 
Não é exacto : no testamento conjuncto, 
qualquer dos testadores conserv,1, em toda· a 
sua plenitude a faculdade ele revogal-o. E~ta· 
é a praxe. 

Marido e mulher fazem testamento de mão 
commum e o reformam duas e tres vozes. 
Elles conservam a plena liberdade de revogar 
o testamento, ou de accorclo entre si, fazendo 
outro, ou sem accordo, porque um, qne quer 
revogar, revoga. 

Diz-se ainda que estes testamentos importam 
em um pacto successorio. A lei veda o pacto 
successorio, isto é, o contracto entre vivos., 
relativo a successão de pessoa viva. 

E a lei condemna esses contractos por duas 
razões que já o direito romano dava: primeiro, 
porque era immoral especular com a vida dos 
outros e nutrir esperanças da sua morto e, 
em segundo logar,. porque é um contracLo 
perigoso, porque o mau pensamento póde tor
nar-se em má acção. 

Eis as razões em que se fund.a o direi to p:irn. 
prohibir J!lactos successorios. D' aqui resulta 
que esses contractos .são prohibidos como 
actos irrevogaveis que os contracfantes fazem. 

Or,,, o contracto de que se trata, o testa
mento con junctivo, não e contracto, nã.o é 
irrevogavel. Os testfldores podem revogar ; 
são disposições de ultima vont;,de, que se 
podem alterar a todo o tempo. 
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Falta-lhes, pois, a primeira _condição de Acha até um perigo esta distincção, que o 
contracto . Projecto faz, em saber ler e saber escrever. 

Nos test amentos de mão commum podem, O individuo ·póde ter pessoas de confiança, 
porventura , ter cabida os dois fundamentos mulher, filhos, parentes, amigos. 
em ·que. se apoia a prohibição dos factos suc- o SR. ALFREDO PINTO - E' muito arriscaclo. 
cessorios~ Não ha duvida que é uma idéa liberal ;-

De certo que não,. mas é perigosa. 
O acto até exclue essa presumpção. Depois, o Sa. ANDRADE FIGUEIRA diz que não 

o direito moderno, que permitte aos conjugas, pensa assim. 
nos seus contractos ante-nupciae.,, estabele-
cerem até a exclusão da successão, sem o,1- O SR. ALFREDO PINTO clá outro aparto. 
tera·r a ordem legal da rnccessão, póde in· O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - Desde que 
quinr,r de nullo esses contractos 1 entregue o seu testamento ao tabellião, pe-

De certo que não. rante testemunhas, e diga que é seu, não 
O direito moderno, que consente a consti- 1.ta razão para isso. Do contrario iria isso 

tuiçíio de venUa sobre a vida de alguem, pode ficar como um privilegio para muito poucos. 
contestar um pacto d'essa ordem? Ha disposições 4110 to1•nam-se impossíveis. 

O clireilo moderno, que consagra a faculdade Si se fosse. por exemplo, pôr em ex-
de constituir seguro sobre a vida alheia, ecução rigorosamente a Constituição Federal, 
11óde prohibir os testamentos conjunctivos? o paiz fbaria reduzido a uma fraquis,,ima . 

Por certo que não. minoria., porque realmente numa população 
O Sa. CoELIIO RODRIGUES - Permitte um onde sómente 20 °lo sabem ler e eserever, 

aparte? dar os direitos politicos só!I),entc a estes, é 
O testamento que eu vi annullar, era de dar a muito poucos. De3ses 20 ° /0 que sabem 

mílo commum ; os dous con,iuges instituíram- ler e escrever, é preciso tirar a metade, que 
se reciprncamente e, na impossibilidade de são ·as mulheres, que ~ão excluidas do di
prever filhos, distribuiram os bens pelos pa· reito do voto, e o numero de mulheres, que 
rentes de um lado e de outro. Morreu a sabom ler o escrever é muito superior ao 
re ulher e o marido revogou o testamento, dos homens, como succerle no Rio Granrle 
de modo que os parentes d'ella, vinham a ficar do Sul. Que o diga o illustre representant.e 
prejudicados. Elia rião teria feito o testamento daquelle Estado ( referindo-se ao S,·. Rivadavia 
n'essas condições. Co,·reia )si ·não é isto verdade. 

O velho Lobato discutiu brillhantemente Conhece o Rio Grande do Sul e viu in• 
esfa questão. numeros casos de familias onde os marid_os, 

O SR. ANDRADE FrnuEmA. - Não podia os varões não liam nem escreviam, e as 
revogar mais, depois que ella morreu. .mulheres sabiam fa.zel-o perfeitamente. 

SR. CoELHO RODRIGUE3: - Então é pacto O SR. RIVADAVIA CORRb!IA- Na campanha 
suecessorio. se encontra muito disto. 

SR. ANDRADE FIGUETRA - Já tinha surtido o SR. ANDRADE FlGUEmA. - S;i,biam até 
etfei to ; o acto do marido roi millo. fali ar o hespanhol. Pórtànto; a população 

Não se trata de um pacto succes3orio. nesde est;t dividida igualmenta. Concecla-se isto, 
que um delles morresse, o testamento ia sur- 10 ° /0 , e dahi tirem•se os mendigos, as prã.ças 
tir todo o etreito. de p1·et, os religioso;; professos, e ver-se-ha 

O que pode affirmar é que elles sã.o muito que ficará uma minoria de 5" °lo ; e chama-se 
communs. a isto pomposamente - sutfragio unioersal ! 

No art. 1. 063 se..dispfo: Felizmente que a fraude faz sahir dos tu-
mulos todos os eleitores mortos, e p9r isto 

« São incapazes de testar: apparece o presidente fulano . eleito por 2JO, 
5. 0 Os cégos e os que não possam nem 300 mil votos; 0 deputado sicrano por 30, 

saibam lêr, aos quaes é pl'Ohibido fazer 40 mil, e assim por diante. Quando, porém, 
testamento cerrado». se trata de direitos políticos, vem a fraude 

Ao orador parece que e;ta disposição está e está tudo muito bem; mas, tratando-se 
mal collocada,; porque ao3 cegos e aos que de direitos ci:vis, não os negaria a ningne m. 
não possam nem saib1m for não se prohihe Jti. conheceu uma pessoa., instruida e até 
a facção testamentaria e aqui apenas se litt~rata, que por uma enfermidade, de que 
lhes prohibe uma fórma especial de te.3ta· foi occommeltida, perdeu completamento o 
mento. uso da leitura e da escripta ; mas, não 

Esta disposição deveria ir para a parte obstante, era um homem que tinha reminis• 
em que se trata do testamento cerrado. cencias, tratava dos seus negocios, e simples-

Quanto aos que não possam nem saib:nn mente não lia nem escrevia; sabe que 
ler, dirá que o artigo é cruel. são casos especiaes; mas este, por exemplo, 

·vol. VI 36 
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-poderia querer testar, e não lhe seriá per
mittido. 

Daria a todo direito que elles teem pelas 
leis actuaes ; não faria restricções, só fazendo 
aquella que, a seu ver, deve existir, a do 
cego, porque já é uma tradição. 

O projecto não ha duvifa que contém 
mais ou menos as mesmas disposições da le
gislação vigente ; mas ha suas differenças e 
é a essas que se vai referir. 

Uma, dellas é exigir no art, 1968, n. 4: 
« Que se faça menção, no instrumento, 

da formalidade constante do numero 
precedente ; assim como do dia, mez, 
anuo e Jogar em que fôr feito. 

O numero precedente deteminar»: 
« Que depois de escripto o testamento 

seja lido pelo official na presença do 
testador e das· testemunhas ; ou pelo 
testador, se o quizer, na presença· do 
official e testemunhas » 

Acha que isto convém supprimir, mesmo 
porque não é só desta formalidade que o 
acto da approvação deve fazer menção e 
sim do preenchimento de todas as formali
dades prescriptas para os testamentos. 

No art. I. 970, verifica-se 8 seguinte dispo
sição: 

« O official publico declarará no testa
mento, na fé do seu officio, como foram 
cumpridas, especificando-as, todas essas 
formalidades. 

«Faltando algumas das rnbreditas forma
lidades ficará o testamento sem effeito, 
mas será- o official publico respons:.wel 
por perdas e damnos e perderá o seu 
officio .» 

Isto daria lagar a uma duvicla. Dado que 
no testamento fosse preterida uma outra for
malidade, mas não esta, haveria duvida em 
se saber si o testamento seria nullo, quando 
esta do artigo é generica~ 

Agora, quanto á segunda parte «assim como 
do dia, mez, anno e togar em q_ue for feito, » 
isto se subentende, porque trata-se de uma 
escriptura em livro de notas; ha de men
cionar dia, mez e anno. 

E' garantia desses testamentos que são es
criptos nos livros de notas em seguida a 
outros, chronologicamente. 

E' conveniente modificar o art. 1.971, que 
dispõe: 

<< O que puder fazer as suas declarações 
de viva voz e veríficar pela leitura que 
toram fielmente transportadas, está ha
bilitado a tratar publicamente,» 

Isto é de mais, tratando de testamento. O 
que não póde ler, não póde testar ! Priva-se 
no cerrado, priva-se no publico, como ha de 
.testar i 

Só in artic.ulo mortis, pelo nuncul)ativo ou 
pelo holographo. 

Mas ahi tambem ha restricções. Ha rigor 
de mais. 

Isto não é claro ; mas é o que parece 're
sultar. E' preciso que possa verificar pela 
leitura que foram fielmente escriptas as suas 
disposições. Isto elle veritica por um amigo 
que leva. Admitte-se que elle não assigne, 
mas exige-se que saiba lêr, 
. 0 SR, ALFREDO PINTO- Basta supprimir 

a ultima parte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Supprimiria 

tudo. Está se tratando de testamento pu
blico. Todo aquelle que o vae fazer suppõe-se 
capaz e, si não é incapaz, está habilitado a 
fazer. 

A disposição qu~ S, Ex. quer está no art. 
l.963. Desde que não veio excluido por qual
quer das fórmas ..•. 

O SR. ALFREDO PINTO-O § 3° diz que 
depois de escripto o testamonto, seja li.do 
pelo official, na presença do testador e das 
testemunhas; ou pelo testador, si o quizer, 
na presança do official e testemunhas. 

Já vê que está comprehendi/l.o. 
o SR, ANDRADE FIGUEIRA-Agora é outro 

art.: o 1~972. 
«Quem fôr inteiramente ~urdo, mas 

souber ler, deverá ler o seu testa
mento; e, si não souber, designará a 
pessoa que o ha de ler em seu lagar, 
na presença, das testemunhas.» 

Quando é mudo e ao mesmo tempo cego, 
esse não póde. Mas, aqui póde ser surdo, 
mas saber ler. - · 

E si não souber designará pessoa que o 
ha de ler em seu lagar na presença de tes
temunhas. 

Si elle não puder ler, poderá designar 
pes$oa que o faça, como o exige o artigo an
terior, que verifique pela leitura. 

o SR. VILLELA DOS SANTOS-Leitura feita 
pelo official e, não pelo testador. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-O Codígo exige 
as duas leituras, pelo tabellião e pelo tes
tador. São cousas differentes. A leitura, que 
o tabellião faz é essencial para validade do 
testamento, como de qualquer instrumento 
que lavre em notas . Mas aqui s_ó se trata de 
leitura feita pela propria pessoa . . 

Esta disposição pôde dar logar a duvidas. 
O art. 1. 973 dispõe: 

« O cego só póde fazer testamento 
entre aberto, que será lido em voz alta 
duas vezes, uma pelo official publico e 
outra por uma · das testemunhas desi
gnada pelo testador, devendo esta cil'
cumstancia ter menção especial no tes
tamento.}> 
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Sim, é uma cautela. 
Quanto ao testamento cerrado a secção 

cingiu-se á legislação actual e, portanto, 
nada tem a observar. 

Apenas teria que lembrar quanto á aber
tura. O legislador brazileiro tinlm sido muito 
previdente. Alérrt das regras geraes sobre 
competencia, sobre o commum dos testamen
tos, o legislador viu-se obrigado a ampliar essa 
competencia devido á população esparramada 
como tem o paiz.Sempre que morre um homem 
com testamento, a primeira cousa que se faz 
é abrir o seu testamento, mesmo para ver 
se elJe estabeleceu disposições sobre o seu 
enterro. Assim não se pode andar Ieguas e 
leguas á procura de juiz para abrir o testa
mento . . 
, Então, a legislação antiga estabeleceu que, 

alem do juiz a quem. cabe mandar cumprir 
o testamento, fossem competentes pal'a abril-
o o juiz de paz, que era autoridade que 
existia em todas as parochias e até os viga. 
rios, quando não havia juiz de paz. 

A Republica acabou com a ingerencia do 
clero nesses actos da vida civil, c,om o que 
não ha de tirar partido nenµum. Os vigarios 
não eram só autoridades eclesiasticas; eram 
tambem autoridades civis, peio que tinham 
um caracter mixto de ministros da Igreja e 
autoridades civis incumbidas de muitas func
ções importantissimas. Envolviam-se até em 
alistamento eleitoral, eram os que mais co
nheciam a rapaziada do logar. Nas · eleições 
tambem eram ouvidos e, chefes de partidos, 
estavam no seu direito, en:volviam-se em 
recrutamento, guarda nacional, emfim, inter
vinham em muita cousa. Não sabe como a 
Republica se tem arranjado sem'elles. Deve 
ter se arranjado muito bem. 

Em todo o caso é conveniente haver uma 
autoridade que seja competente para abrir 
testamentos alem do juiz que o tem de fazer 
executar, que está na cabeça da comarca, E 
ha termos de 60 e 80 leguas, em Minas, por 
exemplo, por onde o orador andou. 

Sobre o testamento nuncupativo, ha idéa 
de o abolir. Realmente tem se prestado a 
muitos abusos, mas o orador hesitaria em 
abolir, porque é muito riatural ao coração 
humano essa negação pela morte, e mesmo 
aquelles que lJrecisam e pretendem fazer seu 
testamento, levam a adiar essa missão. São 
de repente surprehendidos por uma enfer
midade, é um respiro que a lei lhes dá, facul
tando que façam, tarde e a más· horas, 
aquillo que deviam ter feito com vagar. 

Si é um acto innocente, por que razão não 
respeitar 1 

Porque abusam 1 Mas abusam aquelles 
que querem abusar. Não ha nada de que não 
se abuse. Até do i,acramento, que é sagra:do, 
tem se abusado. 

Procuraria cercar esse testamento de todas 
as garantias, mas não o aboliria, porque ha 
casos em que é indispensavel, como são 
aquelles que o or(l,dor figurou. 

Parece que o artigo está merecendo alguma 
reconsideração. Ao mesmo tempo que diz 
que é requisito essencial do testamento 1.1Un
cupativo que o testador annuncie sua von~ 
tade perante seis testemunhas, varões ou mu
lheres, as quaes devem ver o testador, co
nhecer o seu estado de são jui~ e animo de 
testar e entender a disposição, ao mesmo 
tempo que diz isto, accrescenta que tambem 
valerá este testamento si o testador, em vez 
de enunc'iar sua vontade oralmente, mandar 
Jêr á hora da morte, perante as testemunhas· 
o que tenh,, "feito por escripto declarando ser 
essa sua vontade. 

Assim, o art. contem duas partes: nn, I• 
trata do testamento oral nuncupativo que o 
testador faz perante seis testemunhas, que 
devem conhecer o seu éstado de são juizo e 
animo de testar e entender a disposição, de 
maneira que parece ao orador que não se 
trata do caso em que a lei actual unicamente 
o admitte, que é quando ô testador não póde 
testar de outro modo, por estar doente, por 
não pode1· mover•se; na 2ª parte diz o artigo 
que tambem va lerá este testamento, si o 
testador, em vez de enunciar sua vontade 
oralmente, mandar ler á hora da morte, pe
rante as testemunhas, o que tenha feito por 
escripto, declarando ser 13sta a sua vontade. 

Nesta 2ª parte já se falla em hora da 
morte, que é quando a lei actual permitte o 
testamento nuncupativo.-

Desta disposição do artigo se deprehende 
que sómente para o caso do individuo man
dar ler testamento já feito por elle, em· es
tado de saude,_é que elle .Póde testar nuncu
pativamente, quando não é esta a intenção. 

O orador acrescentaria a expressão « á hora 
da morte» na 1° parte do artigo, e ent.ão 
diria que o testamento nuncupativo tanto 
podia ser enunciado oralmente pelo enfermo 
como constar do escripto anterior, que elle 
tivesse feito. 

Quanto a testemunhas em testamento, viu, 
no projecto, os mudos e surdos e os cegos 
excluídos. 
· Isto não póde ser assim em absoluto. 

Si o mudo e surdo tiver educação, de ma
neira que elle entenda as cousas, .não vê mo
tivo para excluil-o em absoluto. 

Dispõem outros numeras do art. 1990 ~ 
~ Não podem ser testemunhas em tes

tamento : o herdeiro instituido, seu her-
j uge, os filhos que tiver sobre o pacior 
poder, assim como os legatarios; os ee-, 
deiros e legatarios, seus ascendenter es ~ 
descendentes e afflns na mesma linba, 
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salvo no acto de approvação do testa
mento cerrado, etc.» 

Quanto aos legatarios, o orador acha que o 
projecto restringe muito. 

Pólo se tratar de um simples legado, de 
uma simples lembrança, e por que esta ex
clusão? 

Além disto as testemunhas não abundam, 
sobretudo em lugares pouco povoados.. 

Assim so entende que os ns. 4 e 7ndo, 
deste artigocl'évem ser mantidos como não 
estão. 

Nas capilaes isto ainda póde passar ; mas 
no interior, .onde as familias estão entre
laçadas, onde todos são parentes um do outro 
isto não é possível. 

E' mais conveniente que se mrrntenha o di-
reito actual, que é muito bom. · 

O art. 1991 faz nascer uma idéa, que aliás 
é repudiada pelo projecto. 

Dispõe este artigo : 
« Tambem se p6de fazer disposição de 

ultima vontade por meio de codicillos 
sem instituir herdeiro, ou desherdal-o, 
como ·se faz no testamento.» . 

O projecto, ou melhor a Commissão, não 
exigirá a instituição de herdeiros nos testa
mentos, como fundamento, segundo as noções 
do Direito Romano de que as Ordenações 
foram echo. 

Nas Ordenações, quando se trata exacta
mente do codicillo, vem uma disposição iden
tica a esta do projecto, que deu lugar a 
muito debate. 

Quem lêr este artigo, dirá. que é necessaria 
a instituição de herdeiros no testamento. 

Na pratica, os advogados tirariam partido 
diflto. 

Não é dos qne querem abolir o codicillo, 
mq_s discorda tambem a opinião do illustre 
relator qn&, sendo intenso, consagra-o, em
bora limitando-lhe o objecto. 

0 SR. ALFREDO PINTO d;t um ap1rte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Conserva-o 

com todos os eifeitos. e, si tivesse de re
stringir, preferia ah)!il-o, porque, desde que 
se permitte fazer codicillo para uma lembrança 
de ultima hora, um esquecimento, emfim 
uma occurrencia nova, porque não se ha 
de permittir ,tquelle que póde. fazei-o, mas 
não pó-le mais fazer testamento, reyogar o 
testamento ·anterior~ Agora, si é perigoso, 
diz o or<1dor; abulamol-o. 

Não acha perigo : tudo depende de cereal-o 
<las garantias necessari(\S, e flstas augmen
tam ou diminuem conforme o lugar em que 
o individuo se acha, conforme a occasião em 
ql!-e o faz, conforme o numero das teste
munhas é um ou é outro. ( Ha diversos 
"-partes), 

Si a instituição de herdeiros não é uma for
malidade essencial, é preciso dizer IJ.ue o 
codicillo não se distingue do testamento por 
este característico. o mais é perpetuar uma 
duvida. 

o SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - A instituição 

é copiada do direito romano, e a distincção 
era que, no testamento, a instituição de her
deiros era uma formalidade esrnncial, e no 
codicillo não. 

o SR. CLDVIS BEV!LA<WA - Mas podia 
nomear substituto. 

o SR. ANDRADE FJGUEIRA - Sim, podia. 
mas este era indirecto. O direito cor
rente não faz esta distincção, e por isto 
mesmo acha que, no artigo, se deve tirar a 
origem destas duvidas. Comó está o llrtigo, 
as duvidas subsistirão. Leu a critica sobre 
0s arts. 1.994, Ul95 e 1.996, a respeito elos 
quaes nada tem a dizer. 

Acha que isto é um direito necessario, é 
uma consequencia ela divisão da população 
brazileira. 

O art. .1. 991 deve ser deslocado. 
Folga com a inclusão, no Projecto, das 

cartas de consciencia, reproducção do direito .· 
actual, embora se exija, para terem validade, 
que constem do testamento . 

Pelo nosso direito, diz o orador, lia 
actos muito importantes que não podem ser 
feitos nessas cartas de conscieneia, e não vê 
razão pe:tm isto. · · 
· O reconhecimento de filhos naturaes, por 
exemplo, não se póde fazer, e, entretanto, 
achao orador que éra umi:l occasião muito ade
quada para Q pae reconhecer um filho natural, 
uma vez que a carta de consciencia não 
contivesse um segredo que impedisse que 
elln, fosse revelada. A praxe é esta ; não é 
meio legal de reconhecimento; mas casos ha 
em que os paes são até certo ponto impe· 
didos de fazer esse reconhecimento e fal-o, 
hiam numa carta de consciencia,. Para isto é 
preciso estudar essas cartas de natu1·eza 
muito pri rnti va, e até a lei que de lias faz 
menção, o Alvar{, de 1813, que é umlt lei 
muito bem escripta_. O alvará que as cano
nizou falia delbs. como de um documento 
escripto que fica em mão no testamenteiro, 
sendo jurado ; mas nãs:> vê em que houvesse 
impossibilidade de dar-se aos paes o direi to 
de nessas cartas, que teem a valfdade dos 
testamentos, fazer um reconhecimento, até 
um reconhecimento para ser exhibido em 
juizo condicionalmente, como, por exemplo, 
si füllecesse o filho legitimo, etc., em fim 
um caso de consciencia. 

Desde que se as accêita, dar-lhes-hia mais 
e:treito que a legislação actual, com a clau, 
sula sómente de só pode1•em ir ajuizo á 
vontade do testamenteiro. 
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, A questão é determinai• o e:ffeito que essas 
cartas podem ter. ' 

Quanto aos testamentos espcciaes, reduzi
ria muito a ma.teria. 

Com effeito, ahi não está sinão o direito 
actual com moditicações; mas contem 
muitos casos excusados e alguns perigosos. 

O que é excusado é isso de remetter o 
testamento ao Governo, ás secretarias de Es
tado, quando se trata de testamentos mili
tares marítimos, feitos em~ paizes estran
geiros. 
' o·Governo já tem muito que fazer : para 
qlie ' sobrecarregal-o mais com esses testa-

. mentas, que interessam ás partes ? 
· E' allgmentar o serviço publico com o das 

partP.s e até embaraçar estas porque 
desde que entra em secretarias e;;tiL sujeito a 
essa serie de dependencias. Approvado o 
testamento, entregue-se tL parte interessada. 
· O orador excluiria todo o artigo. Em todos 

esses tres títulos falla-se em remetfer ao 
Governo e lhe parece inulil essa remessa. 

E' tambem perigosa aquella . disposição 
que manda que o testament.o seJa firmado, 
como os contractos, em dous exemplares, 
ficando úm exemplar com o consul, o 
commandante da exp€dição ou o capitão 
do navio, conforme as llypotheses, e sendo o 
outro entregue á parte. · 

E'1 um perigo. O testamento <leve ser, 
o mais i;ossiv_el, feito em um só acto. 
Esses dous exemplares Eão uteis nos con
tractos, mas o testamento devo ser um só. 
O testamento é um -acto revogavel, o tes
tador póde inuiilisal-o e, havendo dois 
exemplares, lá fica um ; elle morre intes
tado, porque revogou o seu testamento e, 
entretanto , lá . esta o seu testamento. 

o SR. COELHO RODRIGUES - De ordinario 
quem guarda o testamento é o herdeiro 
legitimo, que é o inimigo do testamento. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o inconveni
ente é menor do que apparecer testamento 
de pessoa que quiz morrer intestada, tanto 
que inutilísou o testamento. O homem teve 
outras amizades, outros interesses e quiz 
inutilisar aquelle testamento e, entretanto, 
lá ficou seu testamento. 

o SR, COELHO RODRIGUES - Faz outro pos
terior. 

o SR, ANDI.U!JE FIGUEIRA~ Póde não 
querer, porque pód0 ter herdeiros; o facto 
de _inutilisar demonstra que quer morrer 
te;tado. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Somem-se 
muitos testamentos. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si quere~u 
prevenir e5sas perdas, instituam o deposito 
publico dos testamentos. , 

Mas dar dois exemplares, um dos quaes o 
testador pode rasga r e o outro füa vnlando, 
contra a vontade dclle, e um perigo. 

São testamentos provisorios todos ellcs, 
tanto o maritimo, como o militar, mas exa
ctamente por isso é que não convem facilitar 
essa duplicato. 

A hora está adiantar.la e o orador um pouco 
fatigado. Tinha ainda algumas considerações 
a fa,zer sobre o titulo ; mas parece que já 
abusou por demais na, atteução da Cornmissão 
( não apaiaclos ) e não quer incorrer naquello 
famoso ufa do principe de Talleyrand a Na
-poleão, o grande, ( Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Çoelho Rodri~·ues depoi:, 
de desculpar sua ausencia, por motivos de 
molestia, de outros trabalhos extraordinal'ios 
e de uma commissão que recebeu do Rio 
Grande do Norte, entra na discussão dizendo 
que os Estados se conservam, através dos 
seculos, pela,s familias, que se -multiplicam, 
através do tempo, por meio da propriedade, 
que se transmitte é!e geração em geração, 
como a benção de Jehovah aos pa,triarcha,; 
da lei mosayca. 

E' tã.o natural que cada Estado exclua os 
outros da posse dos bens que ficam sem dono 
no seu territorio, .como que cada familia, 
exclua as outras da successão dos bens dos 
seus membros que morrem sem haver dis
posto delles cm vida ; -porque o direito de 
dispor é O 1mds importante dos direitos 
elcm~ntare~ da p1:opriedade, e .tanto se póde 
referir (L mtegr1dade della, corno a,o ;;cu 
usof,·ucto, ou seu uso, ou a· sua posse, assim 
como tanto se póde transferir o usofructo, 
com reserva da sua propriedade, quanto 
transferir esta com reserva daquelle. 

O pi:oprietario poderia em regra, quando 
prevtsse a morte, praticar esta ultima ope
ração, e evitar assim quaesquer duvidas 
sobre sua successão; mas este expediente 
póde d,tr occasião a males diversos, que os 
legisladores pr-ocuraram evitar, permittindo 
a doação para depois da morte do do:idor, e 
tal foi a origem dos testamentos. 

Mas ninguem pôde usar de seu direito com 
prejuizo do de outrem, e quem se obriga
obr'iga a seus bens. Dahi a necessidade de 
limitar o direito do testador pelas obriga
ções pecuniarias que elle tivesse é,o morr-er, 
porque ninguem póde cl.ar o .que não tem, 
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nem considerar como seu sinão o que lhe 
fica depois de pa.gas as suas dividas. 

Dahi a definição classica da herança. como 
a·universalidade de todos os direitos e obri
gações que tinha o de cujo ao tempo da sua 
morte, segundo as L. :i:,. 24 D. de V. S. e 
62deR. J. 

Ora, se prescindir da obrigação -natu
ral, que sempre parece doce ao amor dos 
paes, mas não se funda. em disposições civis, 
o fundamento legal dos deveres paternos é o 
quasi contracto dos conjuges cuidarem da 
sua prole, ou o a.cto natural e facto juridico 
da geração, do qual resulta a obrigação ~e 
crear e educar aquelles a quem se deu ex1s
tencia, que só póde ser conservada e aper
feiçoada pelos serviços dos progenitores. 

Aqui o orador expõe as restricções legaes, 
que a propriedade, garantida por todas as 
constituições politicas, soffre e deve soffrer 
nas sociedades civilizadas e concluo que 
nenhuma deltas justifica a herança neces
saria dos filhos. Creados e educados estes, 
accrescenta o orado1', se uma das partes :fica 
devendo á outra, não é o pae mas o filho. 

E' certo que isto não basta ao coração dos 
paes, que continuam a desejar para os filhos 
todos os bens e riquezas que puderem ac
cumular, e que, no silencio delles, o legis
lador deve prevenir sua vontade ~ prover 
sobre a sua efllcacia; mas impor-lhe, como 
obrigação legal, o que deve ser deixado aos 
sentimentos moraes é illegitimo, é absurdo, 
anti--economico e até supinamente immoraZ. 

Il,legiti:nio, porque o amor é espontaneo ou 
não existe e todos os meios coercitivos em
pregados para o inspirar são cont1•aprodu
centes. 

Absurdo, porque mais sabe o tolo no seu 
do que o avisado no alheio; porque a lei 
dispõe para o quod plerumque fit e em regra 
os paes são melhores juízes entre seus :filhos 
do que o legislador; porque a cada pae máo 
que se apon ,ar sempre se poderão contrapor 
10 :filhos peiores do que elles e porque o 
:filho só tem consciencia do que deve ao pae, 
quando tambem o é. 

Dahi o annexim popular : «uma mãe é 
para 100 :filhos e foo filhos não o são para 
uma mãe.» 

Anti-ecoriomico; porque o pl'imeiro esti
mulo da appeopriâção e por consequencla do 
trabalho é a esperança de pbJ.er dispor" do 
seu fructo ; e reduzir esta faculdade á. me
tade, a um terço, a um quarto, ou a l % , é 
diminuir na mesma proporção o e!!_timulo do 

trabalho, que é o elemento mais efllcaz da 
producção da riqueza, e esquecer que a pu
blica se forma dos contingentes que recebe 
da particular. 

Immoral, porque substituir ao filho do 
nosso a:ri10r um credor legal, privilegiado e 
muitas vezes impaciente, é ao mesmo tempo 
desmoralisar o poder dos paes e corromper 
os :filhos, insph'ando-lhes dou::i dos peiores 
vícios : a-preguiça e o luxo; porque estes são 
effeitos necessarios de toda a riqueza garan
tida sem trabalho, e os traços de união entre 
a escravidão do trabalhador e a herança ne-. 
cessaria ao filho, que converte o pae em um 
escravo da peior. especie, pois, não tem 
nunca esperança de liberdade sinão na ·sua 
morte ou na dos :filhos, que lhe dóe mais 
que a. propria escraviuão em que vive eter
namente. O remedio lembrádo polo Sr. con
selheiro Anda.ade Figueira, da disposição 
dos bens em vida aos paes, não é menos má.o 
do que o mal ; clle é tambem injusto, pór
que o)Jriga a quem não quer a dispor do que 
é seu, porque muitas vezes, para punir um 
culpado, teria de prejudicar aos iunocentes, 
a quem não póde salvar da collocação, por--· 
que toda a lei, que obriga o cidailão a taes 
subtJrfugios é immoral e deve ser pre
scrlpta. 

O outro remedio das 01•d:;., a de:!herdação 
com declaração de um motivo infamante, 
sujeito a um processo porco, formar.lo sobre 
as cinzas quentes do pae desherdante, só 
serve para quem não f.Jr pae, e não tiver o 
minimó respeito ao decoro do lar. 

O pae, ainda quando tem nece3sidade de 
punir, é sempre pae e, as mais das vezes, 
renunciará áquello direito torpe, nas condi
ções em que.o pôde exercer, para não infa
mar seu nome, talvez puro, que continuará 
a ser levado de roldão pelo :filho indigno, 
depois da sua morto, em um paiz onde tão 
pouco se respeita n decoro dos vivos, como 
está infelizmente o nosso. 

Quanto mais criminoso for o filho, maior 
d'eve ser a repugnancia do pae a denunciai-o 
no seu testamento. 

Supponha- se que tenha. deflorado uma. 
irmã, adulterado com a -madrasta, , ou pra
ticado com outro o que se attribuiu a Nero 
contta Britanico ; seu pae deve deixai-o her
deiro, ou denunciar ao publico esses e,can
dalos do lar, porque as leis de seu paiz assim 
o exigem. 

Isto é tão horrível que justifica. todos os 
actos de ferocidade e desforço que se prati
quem contra. o governo que decretar ta.es 
leis. 
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Os povos deixam-se muitas vezes espoliar 
. dos seus direitos políticos durante seculos ; 
mas, nunca houve governo que se conser
vasse longo tempo sem garantir os direitos 
civis. 

Quem fez esta Republica improvisada da 
noite para o dia, foi a emancipação sem in
demnisação, cousa facil em 1888, e, se houver 
.~ restauração ou anarchia (o que se lhe affi.
gura tão cert J como proximo), isto será de
vido ao desprezo ccim que se tem tratado 

· . ultimamente o contribuinte, e aos escandalos 
que se teem visto e se e1>tão vendo coRtra a 
propriedade particular e, sobretudo, contl·a 
o :publico. 

(O orad~r e interrompido pelo Sr. Presi
dente por ter dado a hora, ficando para con
clufr o seu discurso na sessão seguinte.) 

O Sr. Presidente - Fica adiada a 
tli:,cussão. A reunião de amanhã começará ás 
3 horas e ·não á 1 hora. A votação iniciada 
hoje será terminada sabbado, 28. A ordem 
do dia para amanhã, 27, ú a seguinte : 

. - . 
Continuação da discussão do parecer do 

Sr. Alfredo.Pinto 8obre os arts. 1898 a2020 
do Projecto. 

Termina t\ reunião á·; 6 horas da tarde. 

42ª REUNIÃO ORDINARIA EM 27 DEZEMBRO DE 
1901 

(Présidencia do Sr. J. J. Seabra) 

A's 3 horas dtt tarde começa a reunião, 
estando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Artlmr 
Lemos, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Teixeira de Sâ, Oliveira 
Figueiredo, Alfredo Pinto, Benedicto de 
Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia 
Correia (14). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Tavares de Lyra; Camillo de Hollanda, 
Araujo Góes, José Monjardim, Sá 'Freire, 
Azevedo Marques e Hermenegildo de Mo
raes (7). 

Dos convidados pela Commissão, compare
cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Coelho Rodri
gues, M. F. Correia, Villela dos Santos, Fabio 

Leal, Sergio Loreto, Solidonio Leite, França 
Carvalho e Cunha Vasconcellos . 

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

ORDEM DO DIA 

Continuação da di~cussão do parecer do 
Sr. Alfredo Pinto sobre os arts. 1898 a 2020 
ela Parte Especial do Projecto. 

O Sr. Coelho Rodrigues diz, 
continuando o seu discurw, hontem inter
rompido, que procurou, na :,essão anterior, 
justificar, em principio, tanto a herança tes 
tamentaria como a legitima, e ao mesmo 
tempo demonstrar que a chamada herança 
necessaria, tal qual a temos, é inju,ta, 
absurda, anti-economica e immoral. 

Resalvou, todavia, o direito dos filhos â 
criação e â educação, correspondente a um 
dever natural dos paes, quo podem ser com
pellidos ao cumprimento delle, quando não 
o cumpram espontaneamente, como, em re
gra, o fazem, e de melhor vontade. 

Este dever importa uma limitação legi
tima á propriedade dos paes, que deram 
existencia a uma pessoa fragil, assaltada por 
necessidades, que não poderá satisfazer, e 
sem cuja satisfação não poderá viver. Isto 
se justifl.ca pelas regras geraes do qu.asi con
tracto e do quasi delicto, ou mesmo do deli
cto e da responsabilidade consequente para 
quem os pratica. 

Mas, sublata causa. cessat etfecius e, desde 
que o filho está criado e em condições de 
subsist•r pelo seu trabalho, em vez de credo1• 
converte-se em devedor de quem lhe propor
cionou essa,s condições. 

O bom filho não · carece da protocção da 
lei para ser herdeiro dos paes; · o mão não 
a: 'deve ter e o melhor juiz nesta discrimina
ção não é o legislador: é o proprio pae. 

O condomínio do patrimonio da familia, 
em que se fundam nossas leis de sucessão, 
suppõe uma sociedade patriarchal, ou ao 
menos outra organização diiferente. da nossa. 

Organizada como se acha a familia brazi- _ 
leira, não se pôde mais manter a herança. 
necessaria, porque cessarão todas as razões 
que a podiam justificar, ha tres seculos. A
sua historia o vae provar!._ 
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Como sabe a Commissão,. sob o dominío paos j,t t ivessem, on viessem a ganhar, pelo 
dc~s XII taboas, a herança necessaria era um seu t rabalho, e a lei do 2 de setemlJro de 1847 
clever do herdeiro seu, para q1rn não fossem veio ainda impedir que os filhos mituraes, 
-vendidos os bens em nome do ele cujus) o embora anteriores ao casameuto do pae e 
que era considerado uma indignidade, onde reconhecidos depois, concorressem com os 
o insolvavcl era um qnasi infame. legitimas posterio,·es. 

Depois, o direito pretoriano permittiu que Dest'arte, a herança necessaria continúou 
o herJeiro necessario, quando não fosse cs- depois e apezar <la emancipação dos filhos, 
cravo, S3 alistivessc da herança,~e que os e os direitos destes cresceram á, medida que 
bens do insolvavel fossem vcrnJ.iclos cm nome se restringia o poder dos pacs sobre elles e a 

-do morto. faculdade de reparar os erros ou crimes de 
Ultimamente foi introcluz'do pelos impe- amor que commettessem antes de constituir 

radares, ou antes por Justiniano, o beneficio familü~ legitima. 
Jn-vent(l,rio, que libertava o herdeiro de re-
sponder i1ltrci viris heredita/is o dispensava-o Tudo isso se fez soh O pretexto ele honrar 
de invocar o direito de cleFberar. (L 22 §§ 4 ª familia e O orador pensa que, ao contrario 
e J3 Co'digo 6, ::J0). dis to, desmoralizou-a e corrompeu-a pelas 

·No antigo estado do direito romano, a fü- considerações que em seguida adduz. 
mi lia se resumia no cliele, que exercia no lar Concluindo, o orador _pondera qÚe feliz
todos o~ poderes civis o religiosos; a. mulher mente a natureza tem vingado os b1stardos, 
era loco filice., a supcrin temlonte dos outros como vingou outr'ora os cadetes, e os factos 
filhos o o ministro do lar. Só ma'.s tarde estão mostrandocada dia que, á rnedid<\ que 
vieram os pecnlios abrir oxcopção restricta a lei cerca de favores os filhos legaes, a na
ft cornmunhão ela familia, ( a qual continua- tnreza, füz distinguir na sociedade os que 
rama fazer parte todcs os filhos casados ou ella persegue, e_cita alguns factos. 
solteiros e ,t tralJallrnr para o patrimonio Finalmente, pondera que, em sua opinião, 
commum. O emancipad0 deixava de ser o segredo da superioridade patente da raça 
herdeiro. anglo-saxonia sobre a latina. estlt cm ter 
, E, toda'via, apezar dessa communl1ão de aquella mantido a liberdade de testar e aca
facto e de dirJito, o pae podia desherdar o bado primeiro elo que a segunda a escravidão 
filho som dizer ·porque, e 3< familia ora tão dos trabalhadores. 
bem organizada, que a lei do divorcio durou Si, porem, a maioria da Commissão recúa 
mais de cinco seculos mm ter applicação doante desta reforma, ao menos consinta 
pratica. que o pae forçado a clesherda.r um filho, 

Depois, as conquistas enriqueceram osso- não seja ourigado a levar ao publico as des
brios Qui.dtus e com t, riqueza vieram o luxo geaças e muitas vezes as vergonhas do lar. 
e a, ociosidade, com o seu cortejo de vicios, Essa exigencia, si não tinha desculpa cm 
que tlissolv01·am tudo, ate a familia, pelo 1603, podfa se explicar pelo regimen da Lei 
clivorcio. vi·L'a e an{mc,da ela Ord. L. 3 ·t. 75 e do3 di-

Foi então que appareceu a herança neces- rei tos alJsolutos e füudaes da ·01·d. L. 2 t 26. 
sarfa invertida, como direito do filho, mas Mas em um regímen de direito geral e de 
limitada ,1 um quarto da herança, como a igualdade dos cidadãos não seria explicavel, 
chamada quarta Falcidia. nem teria desculpa. 

Justiniano elevou a um terço essa quota O orador passa agora a examinar o con-, 
quando o pae tives3e de l a 4 filhos, e i, traste legal que existe hoj () entre os direitos 
metade, quando o numero destes fosse maior, excessivos dos filllos legítimos contra os paes, 
no capitulo 1° da Nov. 18. . . e o abandono a que são votados os naturaes,. 

Na península iberica, o legislador inverteu atê em relação aos alimentos, · segundo a 
a proposição, convertendo a legitima dos jurisprudencia incorrigível dos magistmclos 
herdeiros necessarios nos dous terços, e re- saudosos da lei da 1847. 
duzindo ao ultimo terço a quota di~ponivel, Já ponderou em outm occasião que o 
e tal 'foi o direito que recebemos. decreto n. 181 de 1890, no§ 1° do art. 7, só-

Mas lá o filho maior continuava a fazer mente respeitou daquella lei clrias disposi
parte da familia paterna e a trabalhar para ções: a abolição do reconhecimento forçado 
o patrimonio familiar, e, salvo os peeulios da. filiação natural paterna e a prohibição' 
extraordinarios, não podia testar, qualquer dos reconhecidos depois do casamento do pae 
que fosse a sua ii_lade .. (O. L. 4, t 81 § 3°.) concorrerem á herança deste com os filhos 

No Brazil, depois da resolução de 31 de legítimos . . 
outubro de 1831, os filhos maiores de 21 annos Quando muito se poderá sustentar quo 
for:i.m considerados emancipados e começa- ficou de pé outra prohibição implícita da
ram a ganhar, desde então, para si, sem quella lei: a exclusão da prova testemunhal, 
derderem o dil'eito a dou~ terços do que os · como um dos meios de reconhesimento. 
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. O orador foi o redactor do projccto da
quelle decreto do Governo P1•ovisorio e 
lamenta-se de ter fica.do áquem das neces
sidades do nosso meio, que e;tá reclamando a 
investigação da paternidade, ao menos nos 
tres casos admittidos pelo seu P1·ojecto de 
Codigo Civil, e a equiparação dos filhos na
turaes in speci<J aos legítimos, quanto â snc
ccssão do pae commum. ' 

E diz naturae.3 in spede para excluir os 
incestuosos o os adulterinos, mas não os 
sacrilegos, que deixaram de existir no nosso 
direito desde o decreto n. 181, que não con
templou entre os impedimentos do art. 7 
o estado ecclósiastico. Aquelles mesmos que 
exclua não os considera menos filhos que os 
.outros; mas, desde que em sua opinião o 
reconhecimento deve s;i1• equiparado á legi
timação, não pôde admittü- esta para os 
filhos cujos paes oram absolutamente impe
didos do casar um com outro. E, quanto 
aos adulterinos, milita outro motivo d.i ex
clusão, e é que ninguem pôde ter, ao mesmo 
tempo, duas familias legitimas, e o reconho
. cimento, como a ratificação, retrotraho á 
data da concepção do filho. 

Expostas deste modo as · suas idéas em 
theso, vao lo·nbrar o mais que so poderá 
ceder em mataria do successão legitima ao 
direito vigente, em attenção ao espírito 
consel'Vador já manifestado pelos que teem 
voto deliberativo sobre o projecto que.se dis
cute. 

Para isao recorda o que hoje vigora nos
codigos civis da península iberica, onde fomos 
buscar as tradições legitimistas do nosso di
rei to successoriJ. 

Na Hospanha, o Corligo manteve os dous 
terços da antiga legitima, com a faculdade 
de distribuir um delles, a arbítrio do tes
tador, entre os herdeiros legitimarios. 

Em Portugal reduziu-se a legitima ora a 
dous terços, ora á metade dos bens do de 
ciijus, que deixa herdeiros necessarios, e este 
direito não lhe parece preferível ao hespa
nhol vigente, que tambem não o satisfaz. 

Pensa, portanto, que não devemos imitar 
nisso a velha mot1•opole. 

Aclmittamos antes a desherdação exp1•e;;sa 
sem declaração de motivos, e sem augmento 
da quota disponível, ou com a obrigação de 
applicar o quinhão do desherdado aos netos 
filhos delle, ou ás filhas solteiras, ou aos filhos 
menores do testador. 

Fica entendido que o quinhão do desher
dado, defe1;ido aos filhos, ficará isento do 
usofructo e mesmo da administração do pa.e. 
Conceda-se por favor a metade dos bens aos 
herdeiros legilimarios, e supprimam-se as 
oollaçõés. 

Mantida, si o for dCijSe modo, a. he1•ança 
nece:saria, devemos conservai1 o mais pos

VoH Vl 

sivel a ordem estabelecida no dkeito vigente 
para a vocação dos herdeiros, a qual é, com 
pouca differença, a mesma do direito com
murn. 

Defira-se a herança conforme as linhas e 
03 grãos do parentesco. Entre as linhas, a 
recta exclúa a collateral; na mesma linha, a 
descendente exchla a ao;icendente, o gráo mah 
proximo, ao mais remoto e, na falta de her
deiros da linha recta, sejam chamados os 
parentes da collateral, segundo a proximi- ' 
dade dos respectivos gráos. 

Des t 'arte a herança · em regra, des~crá ; 
quando não puder descee, subirá e, quando 
não puder subir, dividir-se-ha pelos lados. 

Mas não basta decla1•ar que o.3 descendentes 
excluem os ascendentes, e este3 os collate
raes, preferindo sempre, na mesma linha, o 
grão mais proximo ao mais remoto, porque 
esta regra excluiria os netos da successão do 
avô a quem sobrevivesse um filho, e os so
brinhos, da successão do tio a que sobr.evi
vosse um irmão. 

Nestes casos é preciso manter o beneficio 
da rep1•esentação, corrigindo algumas injus
tiças a que a sua ob.;;ervancia actual tem 
dado logar, quando se applica entr•e herdei-
ros do mesmo g1•áo. . 

Ainda aqui a historia deste beneficio será 
a melhor defesa das modificações que o ora
dor vae lembrar. 

Sabe a Commissão que no antigo direito 
romano tal beneficio não existia; a successão 
regulava-se pJr dous textos expressos das 
XU Taboas-Pater familias uti legas$it, supei· 
pecunia tutelave suce rei, ita jus esto- e -Si 
intestato moritiw, cui suus lteres nec sit, pro
ximus adgnatus familiam h(!,beto. 

No primeiro caso, o testamento era a lei 
da herança, porque só mais tarte foi intro
duzida a querela inoffi.ciosi, pelo -direito pre
toriano, e no segundo os aguados do gráo 
mais proximo dividiam a herança in capi'a, 
com exclusão:, dos r.~ais remotos. · 

Isto prejudicava muitas vezes aos netos e 
aos sob1•inhos, cujos p:i.es tinham fallecido 
antes do de cujus, o que import::i.va augmen
tar a afflic,ão a.o afflicto, aggravando a perda. 
dos paes com a da herança.. Dahi a represen
ta:;"ão, inventada pelos pretores, pela qual se 
fingia que o pae concorria á heranç>a, como 
si a.inda vivesse, para que seus filhos divi
dissem entre si o respectivo quinhão. 

Está. bem visto que, antes dessa. ficção legal, 
os netos e os sobrinhos, quando concorriam 
á herança sós, succediam tambem in capita, 
e não vê razão par:;i. que não continue a 
niesma regra, ainda hoje, quando os avós 
não deixarem algum filho, ou os tios algum 
irmão vivo. 

37 
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Em ambos estes casos o titulo do seu di
reito é o parentesco, como sendo este igual, 
não ha razão para que os quinhões sejam 
desiguaes . 

Além disso, em ambas as bypotheses n 
beneficio da representação seria nocivo á 

. maioria dos herdeiros, e não foi este o seu 
fim. 

Finalmente, a intelligencia ~ulgar do di
reito comm11m, ne:;te ponto, contrâria o 
principio geral de equidade formula.da, na 
loi n. 6 do Cod. de Legib. (I,14). 

Po1• outro lado,· as Novs. não prevêm o 
caso dos netos ou sobrinhos concorrei•em sós 
á successão do avô ou do tio, e o unico texto 
expresso das Ords. sobre a representação 
repelle-a, desde que cessa a concurrencia de 
herdeiros de diversos grãos. Refere-se á Ord. 
L. 4, tit. 91, § 2°. 

Não considera a mulhe1• enti•e os herdeiros 
necessarios, e apenas lho concederia uma 
quota igual á dos filhos ou irmãos, em usu
fructo.e em quanto se conservasse viuva; p ,r
que entende que o legislador não pôde pre
sumir que o marido· defunto deseja favorecrr 
ao seu substituto no thalamo que ao morrer 
deixou vasio . 

Isso mesmo só concederia si a viuva não 
fosse meeira, e nisso a.penas imita ou segue 
o que foi disposto na Nov. 127 c. 5. 

Passa a tratar do:; irmãos unilateraes, a 
quem concederia concorrer com os germa
nos, reduz.ndo, porém, seu quinhão á metade 
do quinhã.> deste ,, na mesma proporção do 
seu parentesco com o irmão commum, falle
cido sem descendentes. 

Não offerece emendas, de accordo com as 
idéas que tem ex pendido; porque ellas foram 
articuladas nos arts. 2.408 a 2.424 do seu pro
jecto, já distribuido entre os membros da 
Commissão. 

Vae agora tomar . em consideração alguns 
t)pioos do parecer do relator e, si tiver 
tempo, algumas criticas dos orado1•es que o 
precederam. 

Occupa-se elo art. l. 915, que lhe parece 
injuato. 

Critica varios outros artigos d I Projecto. 
Pensa, que deve sei• completado o artigo 

1.999. . 
Justifica a definição da herança. 
Prefere a expressão de cujus á expressão

autor da herança. 
Falia d ,s cartas de consciencia como meio 

de 1•econhecimento dos filhos naturaes. 
Concluindo, volta á sua idéa capital de 

abolir a herança necessaría, sem receio de 
que esta abolição induza os paes a prefe
rirem os estranhos aos filhos para herdeiros 
dos seus be.ns. • 

As cousas continuarã.o como teem vindo 
(salvo raras excepções que não devem pre-

judicar o principio) com uma unica diffe
rença, e é que os filhos receberão como favor 
o que hoje reclamam como divida;·mas isto 
bastará para fvrtalecer a au ~oridade dos paes, 
a efilcacia da educação domestica, e, pol'
tanto, a mo1•aliJade publica, porque o calca
nhar de Achilles desta velha humanidade 
foi, é e ha de ser sempre o interesse. 

Então, a familia será uma escola do moral! 
e um fóco perenne dessa obediencia respei
tosa, qu;i õ a base de toda a disciplina so
cial, porque quem nunca ap1•endeu a obede
cer, nunca saberá mandar. e um inferior 
1'ebelde ha de i::er sempre um superior. 
tyranno. 

A Constituição do Brazil ainda não está 
feita e .sómente o ha de ser quando se apoiar 
sobre um codigo civil fundado nas solidas 
bases da justiça e da equidadi=l. (Muito bem, 
muito bem . O o,·ado,· e comprimentado.) 

O Sr. Clo~is Bevilaqua pede 
licença para. ler algumas considerações que 
escreveu sobre a parte do Projecto em de
bate, porque assim ma.is fielmente ficará 
exposto o seu pensamerito. 

~ão nôde terminar, mas o pouco que depois 
llle restará a dizer, dil~o-ha oralmente. · 

« Antes de dizer sobre o bem ela
cl~bo1'ado parecer do illustrado S1•. Dr. 
Alfredo Pinto, sinto necessidade de sa
lientar os pontos em que o P.'ojecto· 
mais rarlicalmente diverge do direito · 
vigente, para justificar os meus intui
tos e mostrar que não pretende elle 
sinão satisfazer aspirações clara.mente 
definidas da. cbnsciencia juri ... ica tanto 
humana quanto, em particular, da 
brazileira. ' 

Esses pontos são, no 'que respeita á 
successão legitima: 1°, a restricção da 
classe dos parentes collateraes succes
s:veis ao sexto grão; 2°, a collocação 1.0 
conjuga superstito acima dos colla&eraes;. 
3°,. o chamamento á successão dos fl.lhos , 
e3purios. · 

O criterio que nos olferece a sciencia.
para determinação dos limites dentro 
dos qaaes se deve estabalecer o direito 
reciproco d.a successão entre 03 parentes 
- e o da consctencia da unidade da fa
milia. Até onde ella se estende, apre
senta-se a família como um organismo 
social aos olhos do sociologo, e deve o 
jurista reconhecei-o, affirmando os direi
tos . que do vincu_lo de parentesco se ori
ginam, dos quaes são mais importantes· 
o de pedil• alimentos e o de concorrer á, 
succe~são. 

E poder-se-ha fixar precisamente até 
onde se estende essa consciencia da uni
dade da fa.niilia ~ 
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De um modo preciso, certamente que 
não, visto corno, na linha collateral, 
ella vae amortecendo pouco a pouco, á 
proporção que os parentes se vão afas
tanuo do tronco ancestral comrnum, e 
porque não se mostra ella com o mes
mo vigor nos dilferentes povos nem nos 
differentes momentos da historia. 

No momento presente, já tendo a fa
milia sido absorvida em um circulo de 
organização social mais vasto, que é a 
nação, nota-se um duplo movimento no 
seio desses organismos superiores : de 
um lado, o sentimento e a noção de fa
milia, ·outr'ora tão dilatados, restrin
gem-se a um numero menor de indiví
duos; de outro, se avigora e expande o 
sentimento d.a solidariedade social. O 
re~ultado dessa evolução em sentido op
posto da familia e da sociedade, é que, 
si ainda nos prende especial sympathia. 
por parentes um tanto afastados, não 
tem esse sentimento o vigor de outr'ora; 
nem já pôde servir de base a um di
reito hereditario, desde que o paren
tesco transponha um certo numero de 
gráos. Pareceu o ProjJ:Jcto como a· Cn.r
BALI, que, além do sext<> grão na linha 
transversal, as affeições e os sentimen
tos de familia se mostram enfraqueci
dos e afogados no sentimento de patria 
que vincula o individuo a um organismo 
social mais elevado: o Estado. O Hexto 
grão na linha transversal representa 
quatro gerações successivas. Depois 
delle, o afastamento dos collateraes já é 
grande. 

Já no direito romano, quando o pre
tor concedeu a banorum possessio em 
favor dos cognados, esse beneficio es
tendia-se normalmente até o sexto 
gráo e, sómente por excepção, alcança
va o setimo, segundo nos refere Ul· 
piano ( D. 38, 8 fr. I, § 3°) : Hmc au
tem bonorum poss_essio, qure ex pm·te 
edicli datui·, cognato1·um gradus sex 
complectítur, et ex septimo duas personas 
sobi·inus et sabrina, natum et nata. 

E' certo que, mais tarde, quando o 
parentesco natural preponderou sobl'e o 
civil, a cognação sobre a agnação, esse 
limite do direito pretoriano desappare- -
ceu, e os parentes collate1•aes foram 
chamados á successão independente como 
os aguados. Mas para isso havia um 
motivo e3pecial : os romanos achavam 
deshonroso que alguem morresse sem 
deixar herdeiros. A principio esse era 
um sentimento puramente religioso, 
mas, depois, quando os preconceitos re
ligiosos desappareceram, tomaram o 
_seu logar os preceitos sociae~. Não seria 

um homem digno d.e acatamento · dos 
seus pares aquelle que não tivesse a 
quem transmittir, com o seu nome illus
tre, os cabedae~ que accumulara du-
rante a vida. , 

As legislações modernas res&ringiram 
o circulo dos parentes succes,iiveis: o 
direito francez estende-o ao ponto de 
alcançar o duodecimo gráo ; o po1•tu
guez, como o nosso actual, o italiano 
e o uruguayano, não reconhece capaci- . 
(la.de succo3soria, na linha obliqua, 
além do decimo gráo ; o hespanhol, o 
chileno, o argentino e o perúano, não 
vão além do sexto ; e o venezuelano 
com o boliviano ficam no quarto gráo. 
A proposta. do Projecto, portanto, tem 
por si argumentos de ordem socio
logica attendiveis e encontra apoio 
nas legislações de povos da mesma raça 
e do mesmo gráo do cultura que o 
nosso. LAURENT e CIMBALI dão-lhe tam
bem razão. 

Passemos agora a considoi•ar o direito 
successorio que o Proj :icto attribue ao 
conjuga superstite. 

Não quero hoje recordar a historia 
desse direito, a começai' elo direito ro
mano decemviral, passando pelo direito 
germanico e pPlo codigo wisigothico 
que foi a base do direito iilerico moder
no. Mas não é possível desprezar o ar
gumento que offerece a lição do diroito 
cJmparado. 

O Codigo Civil Francez é certo que 
sómente chama o conjuge sobrevivo ú. 
successão dPpois do parente do duodeci
mo grão. 

Não procede esse afastamento do 
facto de ser a communhão de bens o 
rc-gimen commum entre os conjugas, 
pois que, não sendo um regimen for
çado, os conjuges não amparados por 
alie se achariam desprotegidos pela 
lei. 

Antes do Codigo Civil, os conjuges 
francezes onde preponderava o dil'eito 
costumeiro, a.lém da communhão de 
bem, gosava.m de certas regalias, entre 
as quaes avultava o doai·io que consis
tia no usufructo concedido â mu.he1•,em
quanto viuva, sobre os bens da herança. 
deixada pelo marido. 

E, ondo dominava o direito escripto, 
gosava a mulher da quarta uxaria crea
da pelo direito rc.mano. 

EstabeleciJ.a a unidade do direito 
civil polo Codigo, não podiam os ju
ristas ffüncf'zes esquecei- essas tradi
ções. 

Assim é que om Conselho de Estado 
foi aponta.'1a, como lacuna do Projecto 
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do Codigo, o silencio da lei sobro a sue
cessão do conjugo em concurrencia com 
outros parentes do premortc . 

Treilhard rilspondeu que o art . 55 do 
Projecto providenciava a respeito. Mas 
ora um equivoco. Es.,e artigo concedia 
usufructo ao ascendente o não ao con
jugo. Mas ninguem examinou o assum-
pto e a resposta satisfez. ~ 

Mas, logo depois de ser lei o Codigo 
Napoleão, verificou-se o engano; e desde 
então começaram os esforços no sentido. 
de att<mder melhor ,t sorte do conjugo 
sobrevivo, esforços que d(lram Pm resul
tado a lei do 9 de março do 1891. Esta 
lei concede ao conjuga solJrevivo um 
simples direito de usofructo que 1•ocahe 
sobre a metade dos bens, si o morto não 
deixar ftlh03, o sobN um quarto na hy
pothese contraria. 

No meu Lvro de Direito elas successões 
apontei o o3tado actual das legislações 
modernas a c3te 1•e.:1peito. Dos:la oxpo
~ição remlta: 

1°, quo de.1sal! 16 logislaçõe3 ci tadas, 
apJnas a portugueza, como a nossa 
actual, nã.o concedo um direito heredi
tario ao conjugo sobrevivo em concu1•
rencia com os herdeiros do l ª classe; 

2°, que, si a maioria das legislações 
não concede ao conjugo, om_ concurso 
com o., docendentes, mais do qnc o u,m
t'ruto, todns o collocam acim'1 dos colla
teraes do terceiro grá.o e muitas acima 
dos collateraes do segundo; 

3°, qtie na 1•epulsa do conjugc para 
depoi~ dos transversacs do decimo grio 
estamos actnalmente isohldos, e não 
convem que nos mantenhamos teimosa
mente nosso desaccordo, porquo evi
dentemente a ,jus~iça não está comnosco. 

Nó.; não podemos mais. hoje, ter ela 
fa.milia a mesma c.mcepçiio que tiveram 
os romanos. 

Para a ociologia hodierna, ella õ um 
organi mo que se forma com o ca-sa
monto o se desenvolve com a pl'Ocl'aação 
da prole. 

Desde que os filhos chegados it iuade 
nubil contl'ahem·ca,.,:amento, vfw crear 
novas familiats ligadas á primeira pelos 
vínculos do sangne o de a1fei,ão, ma i 
della llistincfaf polo principio da p1•0-
pria organização e p'lla neccs.,idado de 
autonomia. 

Des.m modo de VOI' resulta que os 
conjugas form11m a: base da familia, 
constituindo a caro una do que fallam 

. os liv1•os hebreus, uma pessoa coUect :"va 
segundo as nossas 01·de11ações, ou um 
verdadeiro org·anil:imo biologico, segundo 
o ensino de alguns sabios. 

E, sJndo assim, comprehonde-se que a 
communhão de vida e de intcro.;sos te
nha entre alies por substratum natural a 
communhã.o de benJ e que, dis iolvitla a 
sociedade cmjugal por morte do um 
dello3, no outrn se continuem as tra
cl.icções da familia., a mesma convonicn
cia de a!feições o para elle passem os 
cabcdae.1 accumulados talvez com os 
seus o3fol'ços ou, pelo meno;;, polo esti
mulo do amor que elle sJube dcl3portar 
e manter. 

Si oll~ras consideraçõea não intervi
essem, o conjugue sobrovivo devera con
tinuar na posse e prc1priedade dos bens 
d:J casal como continuado:• da familia. 

Mas cumpre attcnder aos interesses 
dos filhos quo tendom a constitur novas 
familias o a viver sobro} si, e ao inter
esse dos ascendento.3 j,t incapazes de 
lutar pela vida e nm favor dos quaes 
devem Yir os cuidados do:i de3cendentes. 
Dahi a necosRidade de attondermos, pri
meiro ao l descendentes, depois a::>s as
cedentes que formam as duas primeiras 
classes do herdoiro J necJs~ai·io.;. O con
jugo aquinhoado CJm a sua moiaç,ão 
não Yir,t concorro;,• cam elles; m:i. ~, si o 
regímen não for o da communhão, si for 
outro, é indispensa vel que, a ttendendo-se 
â organizaçlio da familia., aos sentimen
tos tle affeição e a tudo quanto justificµ. 
a isucce::: .:ão legitima, nio se atil'e ahi na 
miseria. quem andou na aba.stança, não 
sedisp01•so po1•mão.; d·e extranho::: r iqueza· 
que ·ora talvez do 80brevivo. De extra
nhoJ, digo, porque taes sií.o muitas vezes 
o.; parentes chamados á succossão. 

Quanto aos filhos natm•aes, a innova
ção que o Projecto propõe limita-se á. 
dispensa da CSCl'iptura publica anterior 
ao casamento para que elles concorram 
com os filhos legitimas; a não se referii· 
ao modo do reconhecimento para dar 
direitos successol'ios ao filho natural 
reconhecido ; e a equipn.ral' o direito 
que confere o reconhecimento quer este 
provenha do pae, quer prov~nha da mãe. 

Examinando estes tres pontos, verifica.
se que o primeiro e o segundo, na opi
nião de alguns, já nem constituem uma 
reforma, porque, om vista da inter
pretação do proprio autor da lei do 
casamento civil, e.,sa lei revogou a. de 
2 de setembro do 1847.. Conseguinte
mente, o Projecto tóde até, nesta parto, 
ser consid,waclo nova.monte declarativo 
elos intuitos do decreto do 24 de ja
neiro do 1890. 

O terceiro ponto é uma consoquencia 
natural do reconhecimentJ. Si oJ fllhos 
illegitimo!l hei'dam de SUil. mãe, qual• 
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quer que soja o modo por que pl'ovem a 
sua filiação materna, parece justo q tie 
devam herdar de sou p.i.e uma vez 
legalmente estabelecida a filiação p:1-
torna, seja. o reconhecimento voluntario 
ou não. 

Diz-se, porém, que os espurios estão 
exrluidos da successfo, tanto pateena 
quanto matet'na, o que não ha legislação 
alguma que lhes reconheça direitos suc
ces;orios. 

E' certo que, pelo direito patrio vi
gente, o~ espurios ( adulterinos o inces
tuosos ) estão excluídos da successão 
materna; mas é certo que alguns dos 
nossos mais estimados civilistas, como 
COELHO DA ROCHA e LOUREIRO, apoiados 
na Or-d. 193, atrirmam que herdam 
elles dos ascendentes mat:Jrnos, Real
mente, dizendo a Oed, citada: « e assim 
poderão succoder a quaesquer outros 
parentes, e devidos por parto do sua 
mão conjunctos », a opinião daquelles 
civilistas tem por si a lettra expressa 
da lei. 

Ora, sendo assim, não tem cata.dura 
tão aspera o nosso dieoito vigente, que 
não perrnitta dar uni. passo em favor da 
natureza e da logi01, para estabelec3r
sc em relaçlo á.s mães dos eS)Jurios, o 
que a lei estabelecJ em relação aos pa
rentes della~. 

Depois não é verdade qne. toclas ·as 
legislaões excluam os e.,purios da sue
cessão materna. 

O Codigo Civil Austríaco, o de Zurich 
e o Allemão não distinguem para a sue
cessão materna entre naturaes em 
especie ou espurios. E o Codigo Civil do 
Mexico chama á successão competente 
uns e outros, sem distinguir entre sue
cessão paterna e materna. 

Depois não é somente nos codigos que 
se encontra a cxpresssão do direito om 
um momento dado. E' tambem nos 
livros de doutrinas e nJS projectos de 
lei, quandó estes toem por si a autori
dade de quem os preparou. 

Entre os livros de doutr-ina citarei a 
Philosophia do direito ele RoMINI, u. Nova 
phase do direito Civil do Cr:MBALI e a 
Genese e evoliiçcío do direito civil por 
D'AQUANO. . 

Entre os projectos de codigo civil em 
nossos dias, forçoso é levar em conta o 
de LAURENT para a Belgica e o Sui::SO. 

No primeiro, art. 7\JO, lê-se: « Os 
filhos naturaes, cuja filiação estiver , 
legalmente estabelecida, toem os mesmos 
direitos que os filhos legitimos na sue
cessão de seu pae e de sua mãe e dos 
parentes de seu pae e de sua mãe. Os 

descendentes legítimos ou naf;ur,,e;, do 
filho gosam dos mesmos direitos. ·~ 

« Art. 791. Os filhos adulterinos e 
incestuosos, cuja filiação estival' icgal
rnentc es \abelecida, succadelll a titulo 
do filhos natume;;, comJ determina o 
o art. 790.» 

O Projacto elo Codigo Civil Snisso, 
art. 488, declara: 

« Os par,mt·3S naturaes exercem na fa· 
rnila mate.'na os mosLUos direitos que 
os lcgitimos. Exercel-os-hão tambem na 
familia paterna, si o filho, em virtude 
de um reconhecimento ou de üma decla
ração do paternidade, seguir a con
dição do pae. Na familia paterna, o:; 
p,trentes naturaes em concurso com os 
legitimes nascidos c'.o autor commum 
terão o seu direito reduzido á metade 
da parte que couber aos seus coherdeiros 
lcgitimos da mesma classe.» 

Para o reconhecimento não se attenJ.e 
á condição de espuriodado. 

As innov.ações do Projecto não são, 
portanto, desvios grandes, nem ol'igina.
lidades que possam causar estranheza». 

Necessita ainda o orarlor fazer ligeira refe
rencia ás innovaçõe., do Projecto cm materia 
de direito de successão, particularizando a 
herança testamentária. 

Estas innovações, -em rigor, reduzem-se á 
eliminação do testamento nuncupatlvo, do 
codicillo e das cartas de conscieociu.s e á facul
dade conferida á mulher para ser teste
munha em testamento. 

Pede lic:rnça para ler ti, Commissão a,; 
ponderações que a resp3ito apresentou á. 
Commissão Revisora e que por ella foram 
desprezadas. 

São os seguintes : . 
« Parece-me difflcil de justificar-se, 

em face das idéas modernas que não re
conhocem mais a sexu.s imbecil·ilas, e em 
face do proprio Projecto revisto, a. incapa
cidade da mulher para ser testemunha 
em testamento. Como é que á mulher. é 
capaz para todos os actos da vida civil, 
salvo as restricçõos referentes á mullter 
casada, e não pódo ser testemunha em 
testamento ? Como é que póde ser fia
dora, socia, deposita1·ia e não testemu
nha em testamento ? Como é que póde 
ser testemunha em qualquer acto juri
dico e sómente não o póde ser em decla
rações de ultima vontade? Como é que 
nos testamentos ordi.narios, onde ha um 
documento escripto, formalidades rigo
rosas para garantia da verdarl.e,se exclua 
a mull1e1' da testificação, e se lh'ct por
mitte no testamento nuncupativo, onde 
as garantias são incomparavelmente m~-
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nores e to!lo o acto repou~a na fidelidade 
das testemunhas i 

« Ou a mulhel' é inepta para figurar 
como testemunha nas disposi;ões de ul
tima vontade, e ,levemo3 excluil-a tam
bem das nuncupações, ou pôde figurar 
satisfactoriamente nestas como nos codi
cillos, e commettemoi;i uma g1·ave in
,iustiça declarando-a incapaz de S81' tes- -
tem.unha nos outros testílomentos. · 

Sei que o nosso direito é es.,e, m'.ts sei 
tambem que se trata de obter um Codigo 
Civil justamente para reformar-se a 
nossa legislação, pondo-a em harmonia 
comsigo mesma e com o meio intol
lectual onde tem de funccionar. 

Não advogo as reivindicações femi
nistas no que ellas teem de desorgani
zador, mas entendo que certas pt·e
venções _que nos legaram os tempJs 
passados não teem absolutamente razio 
de ser em nossos dia~. Penso neita ma
terfa como o inclyto d'Aquano (!), para 
quem a mulher, por motivos de ordem 
moral e social, não deve tomar parte na 
vida politica dos povos, mas, «no tocante 
á sua actividade privada, seus direitos 
sómente so devem rest1·ingil' em tanto 
quanto seja índispensll.vel ,t unidade e á . 
ha1•monia domestica.)) 

Dispamos, pois, o direito civil dos fran
galhos de uma civiliza'.:'ão que já cadu
cou o vamos entrajal-o das louçanias 
da nova éra. 

Codicillo. - Para o Projecto, de ac
cordo c·om o DR. COELHO RODRIGUES, 
codicillo era um esceipto destinado a con-
ter ce;-tas determinações de ordem se
cundaria, como distribuição de esmolas, 
roupas e alfaias de pouco valor e decla
ração de vontade sob!'e o enterro d·) de 
c~jus. 

Parece-me que manter o co:licillo como 
actualmente existu entre nós era cre:J.r 
mais uma fól'ma de testamento sem uti
lidade alguma. 

Em que di.lfore, realmente, o codicillo 
tlo testamento 1 Duas são as ditf01•enças 
notadas por alguns dos nossos tratadis
tas : 1 a., no codicillo não se pôde direch
mente instituil' herdeiro; 2a., no codicillo 
podem ser testemunhas homens ou mu
lheres e o numero das mesmas é menor 
do que nos testamentos. As duas diffe
renças estão na emenda, sem a mais li
geira modificação. ' 

(I) La reforma integral de la legislacion 
cfoit, p. 185, 

Mas, como a instituição de herdeiros 
não é essencial aos testamentos, se
gundo o direito patrio e segundo o Pro-
jecto revisto, como póde o testador dis
tl'ibuir toda a her,inça em legados, 
como, finalmente, o romanismo da insti
tuição de herdeil·o não tem mais valo1• 
algum em direito moderno, a di.lfe1•ença 
re'.tl e unica entre o codicillo e o testa
mento é a do numero e qualidade das 
testemunhas. Portanto, codicillo é um 
testamento com quat1•0 ou sómente tres 
testemunhas, homens ou mulheres. 

Ora, si para o codicillo, em tudo igual 
ao testamento, bastam duas ou tres tes
tomunhas, homens ou mulheres, é in
justiticavel que se exijam cinco, todas do 
sexo masculino, quando o acto, identico 
em tudo o mais, tom:i. o nome de testa
mento. 

Não se institue herdeiro no coo.icillo, 
é certo; mas es3a circumstaucia nem de
vera mais ser menciona.d.a em um Codigo 
preparado nos ultimas dias do seculo 
XIX, nem, ainda que não fosse um obso
leto romanismo, é ,oufficiente para esta
belecer di.lferença essencial entre os . 
dons modos de fazer disposições de ul
tima vontade. Imagine-se que alguem 
quer dispor de seus bens em legados: si 
o fizer pJr testa.manto, esteja no campo 
ou na cidade, ha de fazer subscrever o 
acto por cinco tes~emunhas; si o fizer 
por codicillo na cidade, bastam-lhe qua
tro e si no campJ, bastam-lhe tres. 
Os .effeitos do acw são os mesmos, as 
mesmas poderão ser até as palavras: 
onile poi3 a differença i Im:i.5ine-se que 
ha. instituição de herdeiro. Em que esta 
circmnstancia a'.tera a significação do 
ac(o i Em nad1, absolutamente, purque 
tão importante é o acto pelo qual o tes
tador nomeia herJeiros quanto o em 
que reparte a sua fortuna entro legata
rios. . 

A, ,legislações modernas não se oc
cup:i.m, cm gei•al, com este instituto, 
que, sob a fórma do direito patrio actual, 
é realmente inutil o injustificavel. 

As oacas le_5i,;lações modernas que 
c:rnsagram disposiçõeti sobre codicillo 
dão-lhe uma feição diversa. 

E' um acto que modifica ou completa 
um testamento anterior (Esthonia, Li
vonia, Inglaterra.) 

São a,; alterações feitas aos testamen
tos (Bolívia.) 

Assim, tem o codicillo uma fµncção 
propria capaz de · justificar a sua exis
tencia. 

Como quer a _9ommissão Revisora·, pa
rece-me que na.o. -
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Cartas de consciencia. - Estas recom
mendaçõed deixadas em segfodo aos tes
tamenteir os, para que as exe~utem tal 
como si edtives em claramente exara.das 
na escriptura testamentarla, não devem 
ter consagração legal, porque constituem 
testameoto;-J ( l) sem a.;; ritualidades com
muns, e cuja execu!;',ã,o não pôde ser 
fiscalizada. 

Não l.'."l encontro na.<; legislações mo
dernas. 

0.:J dous Codigos que lhes fazem refe
rencia, o portuguez, art. 174-1, e o argen
t ino 3620, assim como o A·ojecto de 
Goyeria, ·fazem-na para p1•ohibil-as. 

Diz o primefro: « Não produzirá effeito 
alaum- a disposição que depender de 
iostrucções ou recommendaçõeJ fei&as a 
outrem secretamfüte ou que se referir 
a documentos não authenticos ou não 
escrip,os e assignados pi!lo testador. 

Determina o segundo : « Toda dispo
sição que, sobre instituição de herdeiro 
ou legados faça o tes·tador, referindo-se 
a cedulas ou papeis privados, que depoil:! 
de :,ma morte appareçam entre os seus 
oii em p1der de outrem; será de nenhum 
valor, si nas cedulas ou papeis não con
corl'erem os requisito., exigidoJ para o 
te;;tamento oiographo. ». 

O disposto no Pr<Jjccto revisto é ainda 
mais gt•ave do que e estatuido no direito 
patrio ·em vigor actualmente, porque 
não exige que se faça menção da carta 
de consciencia. no to .tamento ou no co
dicillo, afim dJ que se a considere como 
nelle incluída. E si as cartas ou recom
mendaçõe;; secretas são condJmaave,s 
em sua fórma actual, mais o deverão 
ser na fórma proposta. 

Legado de cousa aZheia. - O lega.do de 
cousa alheia rião pôde deixar de ser nullo, 
porque repugna á razão juridica que al
guem possa doar o que lhe uão pertence. 

· Si o teJtador estava enganado e suppunha 
que o objocto legado era seu, esse err J 

vicia o legado, si esta.v;i. certo do que 
não· lhe pertencia o objecto da lib01·ali
dado, sua di-JpDsição não tem seriodaJ.e, 

E' corto que alguns Codigos modernos 
manteJm ainda sob varias fôrmas, mais 
ou menos attenuadamento, o principio 
romano, segundo o quaJ o legado do 
cousa alheia tinha validade (o Italiano, 

( l) Cartas de consciencia SÃ.o TAMBEM TES· 
TAMENTOS (meUior dissera codiciUo) com mu
dado nome, em fdrma de secretas communica
ções epistoZares, diz Teixeira. de Freitas. 
{Tratado dos testamentos, § 107). 

o Portuguez, o Hespanhol, o Chileno_, o 
Allemão, etc.), porém, a boa doutrm,a. 
parece era dos outros, como o Francez, 
art. 1021, o Argen&ino, art. 3752, o Uru
guaya.no, a.1•t. 883, o Poruan«;>, art,. ~7?, 
e Boliviano art. 558 e o Pi·o;ecto Felicto 
dos Santos: art. 1765, que decla.r~!Il 
uullo e&::ie lega.do, não só pela razao 
acima exposta., que é fundamental, como · 
porque a pratica teru dtimonstrado qué 
a doutrina romana fazia surgir ditllcul
dades para saber-se si o te~h.do1· igno
rava ou não que a cous[l, legada lhe 
pertencia (1 ). » 

Felizmente o honra '.o relator do parecer 
reconheceu O val01• ju1·-dico destas ponde1·a
ções e é de espei·ar que a illu:itrada Cotn
missão parla.menta • a.tcenda a.o bem elabo
t'alto parecer em dob~te, peça _dig~a ~e ~o~os 
Oi encomios, não so pelo cr1tC>r1c1 .1ur1d1co 
que revela, como pelas razões justificativ:as 
das emendas e alterações propostas. 

Attenrlendo ás duvidas existentes, julgo11 
de vantagem introduzir no Projecto a defi
nição de herança e de successão. 

O Sr. Dr. Alfredo Pinto, em uma. das 
partes do seu bello parecer, transcr..eveu u~ 
trecho de critica da Fa.culdáde Livre de Di
reito do Rio de Janeiro, que ao orador 
parece de todo destituído de fundamento, de 
todo privado de razão jurídica. . 

E' a parte em que o projocto propõe que 
se reconheça um prazo para o herdeil·o de
liberar si acceita ou não a herança. 

Não está o orador longe de concordar com 
S. Ex. em que, em vez de se concluir pelo 
repudio, se conclua pela acceitação ; mas 
acha necessario um prazo, porque ha inter
esses de outros herdeiras, ha mesmo inter
es,es de credores, que estão muito ligados 
a esta declaração do herdeiro, si acceita 
ou não a herança. . 

Mas, a sua ponderação é a respeito da 
censura feita pela Faculdade L·vre de ºi
reito. Diz ella.: « A quantas fraudes na.o 
da1•á loga1• a disposição etc.» 

Ora, a Commissão é composta de ailvoga
dos e juri itas e sabe perfeita.mente que a ci
tação com )lora certa se dá unica e ~xclu
si vamonte na hypothese em que o citando 
maliciosamente se occulta. 

Ora, esta hypothese é de todo iiJ.applicavel 
ao caso. 

Trata-se do chamai• a. attenção de uma. 
pessoa para se lhe declarar' que a -succedsão 
e::1tá aberta. em seu proveito, afim de que 
declare si acceita ou nã.o. Tal citação não 
póde ser feita. com hora certa. 

(1) Ver neste sentido « Marcatlé e Jlu<l» 
sobre o art. 1021 do Cod. Civil Francez. 
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Mas, supponha-se que o herde.iro malicio
samente se occulta, para fugir de fazer essa 
declaração que lhe pedem.- Poderá dar-se, 
então a citação com hora corta, mas, em tal 
caso, a argumentação da Faculdade Livre de 
Direito, não tom cabimento, por-iuo ella 
suppõe que o herdeiro ignora a citação o 
quem so occulta maliciosamente não ignora. 

E si o herdeiro antes do citado para o in
ventario tivor feito cessão, intorrogir- a Fa
culdade ? Nossa hypothese, responde o bom 
senso, já houve acceitação, si a co~são não 
tiver sido gratuita em favor dos cohordoiros, 
porque neste caso é renuncia e no caso de 
ce.;são propriamente dita o herdeiro assume 
a sua qualidade de herdeiro e age como tal. 

No mais,julga o orador estar de inteiro 
accordo com o relator. 

Como a hora vai adoantada o a Commissi1.o 
e.3tá anciosa por ouvir o nobre rdator, inter
rompe as considerações que poderia ainda 
fazer em relação ás emendas propostas pelo 
illustrado Sr. Dr·. Villcla dos Santos e pelo 
distinctissimo collega o Sr. Dr. Fabio Leal. 

Com algumas destas emendas concorda; 
com outras não. 

DesP.ja.va dizer alguma cousa tambem so
bre as .observações apresentados pelo Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues em referencia ao direito 
do individuo dispor livremente dos seus bons 
por testamento. 

Como não hd. tempo, pede o orador ao Sr. 
Presidente que mando publicar no Diario 
do Congresso algumas observações que a este 
respeito escreveu. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. será attendido. 
O Sr. Alf"reclo Pinto começa 

dizendo que é mui penoso o seu dever o só o 
vem cumprit' para obedecer ao digno Presi
dente desta Commissão, que se dignou hon
ral-o com a nomeação para o cargo de re
la to1• desta ma.teria, uma das mais impor
tantes, si não a mais importante de um 
Codigo Civil. 

Antes de iniciar suas considerações agra
dece ao iliustrado autor do projecto as refe
rencias immorecidas que fez ao seu tra
balho. 

referente á emenda ao art. 1901, que en
volve a magna questão da liberdade de 
testar, sustentada pelo illustre mestre o 
Sr. Coelho Rodrigues, embora S. Ex. che
gasse a concordar em parte com o parecer 
do orador. 

O primeiro argumento otferecido em favor 
da liberdade do testnr é que qualquer re
stricção a ella feita importa uma otfensa ao 
§ 17 do art. 72 da Constituição. 

Este artigo, porém, não ampara em nada 
a doutrina da liberdade do testar. O direito 
de dispor de parte dos bens é inconstitucio
nal, é absurdo 1 Mas porque ha 11 anuos, 
isto ê, da Constituição para cá, :::e não tenha 
tido a idêa de propor uma lei revogando o 
direito actual 1 

Ao Sr. Coelho Rodrigues , o orador não 
poder(t combater m'llhor do que citando 
disposições do projecto do _ Codigo Suis io, 
mostrando assim que não é incompatível a 
Republica com a; restricçõJS ã liberdade de 
testar. 

Sob o ponto de :vista da razão pratica, ar
gumenta~se, dizendo que a negação da liber
dade de tostai• é a escravidão do individuo 
que não póde dispor do que é seu. 

Cita-se Mollinari e outro:; ; mas Mollinari · 
era um propagandista da grande industria, 
elle tinha razão; mas nós não, diz o orador, 
pois ella nem ao menos existe entre nós. Nós 
legislamos para um paiz de inexperiente;. 

Refere-se em seguida á emenda do Sr. 
Go1•do e lê o quanto sobre ella escreveu no 
seu parecer, assim como a opinião de Plaa 
niol combatendo Le Play. Termina suas con · 
siderações sobro este asmmpto, o.3tudando os 
perigos e inconvenientes e.e liberda(le · do 
testar no interior do paiz. . 

O segundo p'.>nto que vae examinar é o 
que so refere ao dominio da herança jacente; 
si deve po1·tencer aos Estados, si a União. 

E' objecto de uma. emenda do Sr. Vilella 
dos Santos, apoiada pelo Sr. Andrade Fi
gueil·a, os quaes opinam pelo domínio da 
União: · 

Assim não pensa o orador ; para si é di· 
reito que assiste aos Estados. E' da lettra 
constitucional o ê a opinião do juriscon
sultos, e entre elles o Sr. Coelho Rodri
gues, que vae mais longe, attribuindo o do
mínio da herança jacente aos municípios. · 

Estaria dispensado de fazer quaesquer ob
servações, depois do o,tudo synthetico da 
materia em discussão, que acaba de · ler 
o illustro Se. Clovis Bevilaqua. A sua po
sição, porém, o obriga a dizer algumas pa
lavras, pedindo desculpa a.os que discutiram 
a materia e lhe otfereceram emendas, do 
não se referir a cada uma. 

Tem que dar parecer sobre ellas e por 
esta occasião dirá sobre cada qual. 

De quantas questões foram levantadas 
.sobre a ma.teria em doba.te, uma das que lho 
mereceram estudo mais demorado foi a 

Descl.e 1855 estas heranças eram arreca
dad.as pelos juizos de orphãos e é natural 
que u. magistrat.ura dos Estados, que os 
aotuaes juízes continuem com a mesma com
petencia. De não menos Yalor é o argument!l 
relativo ao imposto do transmissão, que per
tence aos Estados. Como ha de o Governo da 
União arrecadar bens cujos impostos são 
pagos aos Estados 1 Além disto, não pôde a 
arrecadação ser coi.nprehendida em acto. de 
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' soberania. Lá. está. o art. 61 da Constituição. 
Si aos Estados pertencem até o, espolios de 
estrangeiros, não se póde considerar acto de 
soberania aquella arrecadação. 

Si se recorro aos paizes cm que a Consti
t,üção brazileira se inspirou, e11cont1·a-só a 
Republica Argentina, onde a arrecadação 
pertence aos juize.3 de provincia.s. 

Argumentou-se com a lei do 1894. Mas 
este\ lei tem disposições inconstitucionaes, diz 
o orador, e nós es~amos lcgislan.l.o ; podemos 
revogai-a. 

Deve, porém, ser apresentada uma emenda. 
para as al'recadações feitas no Districto Fe
dei·al. 

A te1•ceira questão ó suggerida pela emenda 
do Sr . Vilolla. dos Santos ao art. 1940. 
_· S. Eic. · quer o direito actual, ma, sua 
emenda contra.ria o pensamento do Projecto 
em parte já. assentado. -

O Projecto não estabeleceu época para. o 
reconhecimento do filho natural. 

A questão referento ao conjugo sobrod
vent~ foi brilhantemente discutida pelo il
lustrado autor do Projecto. 

Acha conveniente a modificação dos 
· ll.rts. l.941 e I.942, e no seu parecer escripto 
ap1•esentará á approvação da illustrada Com
missão um substitutivo de todo o capitulo, 
de accordo, porém, com a doutrina do Pro
jecto. 

Ouviu tambem criticar-se o facto de se dar 
ti mulher preferencia na orJ.em da vocação 
he:·eJitaria, com preterição dos collateraes. 

Pelo direito a.ctm.tl, o conjugo sobrevfrente 
já é herJeiro ; apenas foi proposta ligeira 
modificação na classificação dos he1·doiros. 

O illustrado Sr. Vilella dos Santos produz 
o restabelecimento do testamento olographo. 

A idéia ê perigosa ; essa fó1·ma de testai• 
cabiu em de::mso no Brazil. 

Objecta-se que o testamento olographo é 
muito usado na França ; mas quem ler Pia-

• niol reconhecerá que é o testamento que 
maior numero de questões tem suscitado na 
pratica. 

-

Si se tem o testamento particular reves
tido de formalitlades jurídicas, a que vem o 
restabelecimento proposto i 

Eram estas as considerações que tinha a 
fazer. ( Mitito bem, mitito bem.) 

O Sr. Presidente - A discussã.o 
desta parte do Projectu fica encerrada. A 
reunião de amanhã, 28, começará ás 3 horas 
da tarde, com a seguinte ordem do dia : 

Discussão do parecer do Sr. Alencar Gui
marães sobre os arts. 2.021 a2.203 da Parte 
Especial do Projecto. 

Termina a reunião ás 6 horas da tarde. 

Vol. Vl 

SOBRE A LIDERDADE DE TESTAR 

( Publicado a 1·eque,-imento do S,-. Clovis 
Bevifaqua) 

Não pratendo discutir o assumpto com a 
demora. e o cuidado que a sua gravidade 
naturalmente exige, mas simplesmente a.f
firmar aio.la urna vez o meu modo de ver, 
em materia que tanto interessa â orga
nização da familia e a'> bem-estai• da so
ciedade. 

A questão não pode ter satistà.ctoria.men
te resolvida, si attendermos exclu$ivamen
te ao direito de propriedade, do qual so 
pretende quo a liberdade de testar é uma 
consequoncia. necessaria. Veremos, em se
guida, que assim não é rigorosamente; 
porém é preciso, desde logo, affirma.r que 
essa base é restricta de mais para sobre 
ella repousar o instituto do direito herodi
tario. 

O direito hereditario, tal como boje se 
manifesta. á mente dos sociologos e dos ju
ristas que procuram interpretar o direito 
como phenomeno social aos outros ligados 
po1• vinculas necoJsarios, é o rJsultado da 
combinação harmonica dJ tres el-,montos 
apparentcmente divorgont'}S : o individual, 
o f amilial o o social. 

O elemento individual aprosenta-so como 
a tbrça autonoma do individuo qu'.l quer 
para si o direito de dispor livrJmente, se
gundo os s:ms interesses ou me~mo os semi 
caprichos de tudo quanto é seu. 

Esse impulso individualista, esta expan
são do ego ismo individual mo<lifica-se e 
ab1•anda-s0 pela acção do meio tanto fümilial 
quanto social. · 

A familia cria, desenvolve e fortifica os 
sentimentos do a.ffeiç·ão entre os conjuges 
e a p:ogenie; e esse~ sentimentos, sendo o 
mais poderoso estimulo para que o homem 
procure no trabalho o bem-estar e a ven
tura dos sous, falla bem alto no momento 
extremo, para que o resultado de tanto es
forço ap1·oveite direchmentc áquelles que 
o tornaram possível. O legislador deve in
tervir para disciplinar, dirigir e desenvol
ver esses l:lentimentos atfecti.vos que con
solidam a familia,concorrem para o augmen
to da riqueza publica e asseguram o fu. 
turo da sociedade,mas nunca a.gh• no sentido 
do estorvai-o e de dar vigor ao egoísmo 
desorganizador, que só encherga o individuo 
dominando soberano sobre os escombros da 
sociedade. 

Esta, por sou turno, actua sobre o in
dividuo adaptando-o lentamente aos seus 
fins ulteriores, mas elevados sempre, em
bora nem sempre claramente percebidos; 
faz valer as suas garantia,, sem as quaes 

38 
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seriam i,mpossiveis o trabal110 individual e a .pudesse ser absoluto, impediria que ao seu 
riqueza particular. ,lado existissem outros igualmente absolu-
. E' preciso, poi·tanto, em uma organização tos. 

racional do direit j,- que sejam ai;tendidc>s As chamadas servidões legaes, as quo pro
esses tres elementos, forças apreciave\s da cedem d::ts condições do terreno e da natu
mocanica social, cujo cmlia.raço poderia reza, das éOU$aS, as po.3t ura_s municipaes, as 
ser fonte de crueis decepções. O nosso di- exigencias da hygiene são outras tantas liml
l'eito vigento, a m_eu ver, satisfaz plena- tações a que se tem de submet .er o direito de 
mente esses intuitos; é Justo e oo.bio, as- propi'iedàde, que, portanto, não poderá ser 
::;igoando aos herde.iro J necessarios ( desceu- abloluto. . 
dentes e ascendentes) du:ts partes da t'i- Si não é a'isoluto, si não é illimitado esse 
queza do herejitando e -r.eset·vando um t.arço direito, a g· arantia quelhe assei:mra ·ª Conti-
para. a sua livre disposição. , ~ 

Assim, 0 individuo appareca na famHia tuição não pôde ter o valor que se lhe qner 
occ.upando a sua verdadeira posição. Em empres5ar .' Propriedade em ~oda a sua ple
regra os seus haveres lhe vieram \l,e seus nitude que1• dizm· - propriedade com ª fir
paes, 0 eUe contt•ahiu, ao constituir um meza., sem duvida, mas tç1,mbe.m com as 
lar, a obrigação de transmittil-os augmen- restricções impostas pela lei; quer dizer 
tados â sua de~cendencia ; não se llle pódJ, - propriedade segundo a com.prehende e 
portanto, reconb.,ecer ess.e direito absoluto organiza a lei civil; quer d:zer, · como pro
de disposição causa mortis com que son:ham clamação propria de um Godigo político, -

,os individua istas extrPruado.;;. Depois, é in- propr~ed ,de rigorosamente respeitada pela 
contestavel que O augmonto dos oabe.daes autoridade publica, de tal mocj.o .que os Go
dP uma familia, depen<;l.e muito da collabo- vel'IloS, sob proteito algum~ a nã':> ser por 
ração de seus mem!JL'os, partic:ularmento pecessidade ou utiliüaqe publica, pJssam 
dos conjugas, na conshncia do casamento, lançar mão dos be.ns da.s particulares, ~. 
dos ascendent.es que pi'epararam O indivi- mesmo nesses casos, sob a condição de pre
duo para vencer na Iucta da vidê:!, e dos vlame.nte indemnizal-os . Não tem, não póde 
proprios filhos que prestam inestimaveis ter outro alcance o preceito cons,it_µcional. 
serviços aos seus pa·es. Invoca-se hoje o {lXemplo da raça anglo-

Não existindo descen.drmtes nem ascon- &'\.X'.Orüa em fo,vor da liberdade de testar; mas, 
dentes, o rigor da loi do mutualidade é cmbo~·a nã:J me par.eça de l).ma ri)ez.a dia
menos forte enti·e os membros da familia, e, ma,ntina a m~xima de Cicero - o.mni ·in re, 
por isso, do um lado o individ')lo rea<lq\li- consentia gentium lex natimJJ putanda est
re mab ampla liberdad0 de disposição, e de piJ,rece que mais vale o que dispõem as-legis
outro a sccieda.de faz- senth· os seu3 direi- lações do todor:1 os p,ovos .da terra ~xcluidos 
tos com maior energia, rechmando, a titulo o,s da raça saxonia, do que o que adaptaram 
de im11osto de transmissio da propeLdade, estlls para fundameuto de su~,s leis. 
uma parte maior na lJol'ança. Esta part(l, Realmente àS diversas legislaçõ~3 moder
augmentando progressivamente, irá afinal nas consagritm -em sua gear1de maioria uma 
absorver a totalidade do patrimoniq do ele quota de 1·ese~'va indisponível em favor de 
nijus, si não lhe füam sinão parentes col- c,011tos herdeiros . 

. letoraes em gráo <J,fast ·.\do. A legislação podugueza, a hesp:mhola, a -
Do que acabo de dizw se concl4e que · não fl'ancezà, a italíaoa, a sui.ssa por sem; Codb:

e:s:plico nom comprehendo ,t doutrin!l, da- gos particulares O por seu Projecto Geral 
quelles quo se coLoca,m no ponto de vista· ultimamente publicado, a allemã, a russa, a , 
estreito do individualismo para reclamar a chilena, a argentina a uruguayana, a bali
liberdade absoluta de testar. - viana, a peruana, a venezuela, estão de ac-

E' 11m· meio de dispoi• da propriedade, 'corLi.o soo esta relação (1). Sómente o Codigo 
affirmam, e esta e garantida erµ. sua ple- Mexicano, a legislação ingleza e a norte
nitucle pc•la nossa Constituição Federnl. Ha americana enveredaram poi· Ol!tro cami· 
.fo1'.çosa111~nte um equivoco neste raciocínio, nho. (2) , 
O direito de propriedad .J não póclo s3r absJ-
luto como. doutrinav.,im outr'ora irreflecti- Mas n<1, Inglaterrn, ,\ liberdade de testar 
damente alguns tlteorico.s. Não ha direitos é .mantida para consolicla~ão da. aristocra.aié.i,, 
inllividuaes abrnlutos. Todos elles soffrem 
restricções determina.das pelo próprio con
ceito do direi to e relas necessidade., da 
coexistencia humana. 

O direito de liberdade, mesmo 0.. direito de 
viver ,encontram nos codigos, . pepa.~ bem 
duras restrlcções. E õ de propriedade, si 

(l) Ver o meu direito das sitccessões, § 56. 
(2) Pódem accréscentar-se as do Guate

mala, Honduras e Costa Rica (V e1• El fm·o 
del porvenfr, de S. Salvador, junhQ:de 1901: 
. Et pi·ojecto de refm·mas al Oodigo Civil), 

, ~ '/ . 
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como nos instrue Glasson (1); nos Estados- fundamente justa e sábia: os clescen,lentes e 
Unidos çlla não p;:t.ssa a salvo ilos protestos os ascendentes teem dfreito a uma reserva de 
dos melh01'es juriitas, como Walken, para _dous terços elos ben'.l deixados pelo autor da 
y_ue_n;i a deslrnrdação de \l-111 filho, sem justa herança, mas ao testador fica sempre livre 
tlatisa, parece ttm acto deshwnano e conh·ario · a disposlç:í.o de um t,erço. 
ti nátttreza (2) ; e pelo Codi_g-o Mexicano ba A ec<>nomitt política, apezar de Stuart 
sempre uma reserva de alimentos cm favor Mill e Courcel Sencail, apoia eJtc regi
tlos filhos menores, das filhas innuptas, da mcn hereclita1•io, porque clle roaliz:J. tt todo 
viuva emquauto não convolar segundas momento uma redistl'ibuição do força:; eco
nupci:.ts e do viuvo emquanto não puder tra- nomicas, dt> riquezas, impelindo q_uo se 
ballrn.1·. creem os lati{ imdios que perderam a Italia, 

como quo,· que seja., a voz que resoa da e quo os cupita.es se accumulem nas mãos de 
historia do direito e da legislação comparada um pequeno numero e a misoria alastre 
ú favoravel á herança necessaria nos casos estioladora pela grande maioria da püpu-
,consagrados em nossa lei. lação. 

Tudo, pois, nos aconselha a que conservo· 
Relativamente á historia, é verdadeira a mo 1 0 direito su,:cessorio vigente e que re

. these de Bonal:-on a commenccJ par la liberte pillamos a innovação que pratende nos fazer 
test~mentaire pour finir par le droit d'herd- volver ao inic~o da evolução juridica ne3te 
dité (:'/). Assim é que o direito romano, que domínio, antes do que nos cJnduzir a um 
no seu codigo primitivo dai doze taboas ha- estadio mais adeantado. 
via affirmado a plena liberdade de testa1· 
(•1ti legassit paterfamilias itajus esto), terroi- Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1~02.-
nou por consagrar uma reserva em favor Olo1Jis Beoilaqua. 
elos descendentes e dos ascendentes que sô-

. mente por circumstancias anormaes podia 
ser afastada (Nov. 11). 

Os gormanos, mesmo quando liws 011sina
ram a fazer testamento::1, respeita.varo a 
legitima dos filhos, como 1-Je vê na lei dos 
borguinhões, dos francos e dos visigodo3. 

O direito ca1_10nico é natµral que, proeuran· 
do adoçar os rudes costumes dos barbaros du· 
rante o feudalismo, não se afaiitas~e nem do 

ARTS. 2.0.21 A 2.203 

l9" R~UNIÃO EXTltAORDlNARIA El\1 28 Dl1 
DEZE.MBltO Dl1 1901 

(Presidencia do Sr·. J. J. {ieabra) 

pl'eceito do Genesis 4, 5-;-qui egredietur de A'll 3 hol'a.s da tarde começa. a reunião, 
ittero tuo ipsum habebis heredem,-nem do di- estando presentes os Srs. J. J. Seabm; F. 
reitu romano em sua ultima phaso, .que já se Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Ar
expandira sob o sol do christianismo. O di- thur Lemos, Luiz Domingues, Anizio de 
reito iberico, a começar pelo Codigo Vi.sigo- Abreu, Fredericl Borges, Teixeira de Sá, 
thico, liv. 4, tit . 2, leis 20 e 21, passando Araujo Góes, Sá Freiee, Oliveka Figueiredo, 
pelos costumes, veiu sempre se acceutuando Alfredo Pinto, Benedicto de Souza, Alencar 
no sentido da affi1imação, cada vez mais se- Guimarães e Rivau.avia Correia (16). 
gu1·a, de uma reserva em beneficio dos de1-- Faltam, com causa participada, os Srs. 
cendantes-e dos ascendenteJ; como l:le vê nas Tavares de Lyra., camillo de Hollanda, José 
ordenações affonsinas, manuelinas e philip- Moojardim, Azevedo Marques e Hermene
pinas. E::1ta evolução foi ao ponto do, na 1 li gildo do Moraes. 
de 9 de setombro de 1769, aunullar a liber-
dade dt> tost:tr, mesmo cm relação á terça, Dos convidados pola Commissão, cornpa1·e
quallllo o individuo tivesse filhos. Era um cem os -Srs. Clovis Bevilaqua, Andrade Fi
excesso, era ir além. da meta ; por isso O glieira, M. F. Corro ia, Gabriel Ferreira, 
decreto de 17 de julho de 1778 restituía ao Salvador Moniz, Solidonio Leito, Fabio Leal, 
nosm direito hereditario a sua feiçio pro- Sorgio Loroto e Cunha Vasconcellos. 

E' lida o sem dJbatc approvada a acta da 
reunião anterior. 

,(1) Droit et ínstitutions de l'Angteterre, VI, 
p. 240: 

(2) American law, Boston, 1895, p. 419. 
(3) Le droii d'héred-itê dans l(!, lêgistation, 

le droit comparé et ldconomie politiq·ue, Paris, 
187?, 6; ' 

ORDEM DO DIA 

Discmisão do parecer do Sr. Alencar Gui
marães sobre· os arts. 2.021 a 2.202 do Pro• 
jeoto de Codigo Civil. 
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O Sr. Andrade Fi@·ueira (')
Continúa o Projecto a tratar de assumpto 
que interessa intimamentJ á organização da. 
familia e da pro_priedade no seio da familia, 
o que quer dizer que continúa a tratar de 
asmmpto om que o legislador !leve ser o 
menos possiv<'l reformador, devo procurar 
manter tanto quanto pos,n. ser o dit·eito con· 
stituido, porque elle tem a vant1gem de ter 
entrado nos co3tumes da população, de ser 
já conhecido e não pJl'tul'bar as relações de 
familia o menos as relações de propl'icdado, 
aob1·etudo da sua parte mais delicacla, que 
é a transmissão po1· Yia de herançi\, ou legi
tima ou te3tamentaria. 

ln felizmente, a parte que se discute apar
tou-se um pouco deste oscopJ, porque fez 
innovaçõos no direito p:itrio, algumas dellas 
bem escusadas, outras perigosas e outras 
até irreflectidas. 

Para não parecer que levanta uma accusa
c-ã.o infundada, vae ler um artigo do Proj icto, 
até ao qual não chegará hoje, mas que pre
cisa invocar do antemão, Jlal'a ju&titicar a 
proposição que acaba de emittir. 

Diz-se, por exemplo, no art. 2166: 

« fião sã'J obrigados os paes a trazer á 
collaç·ão, na herança de seu~ ascendntos, 
o que por estes foi doado a seu:, filhos, 
nem os filhos o que lhes foi doado pelo:, 
asc:mdentes, ouando :,uccedem por <li . 
rei to de representação.» 

Parece que este artigo só por equivoco 
p:idia. ser la.nç·ado aqui, porque veiu per
turbar toda a doutrina. das legitimas, veiu 
estabelecer, por uma outra fórma, e.:;ta do
cantada liberdade de testar, que tanto :,e 
quer, aniquillando inteirament-J as legitima,,. 

Louva muito o proposito em que o ilr 
lustre rel.1tor da parte em discus~ão, o 
Sr. Alencar Guimarães, estabelece a:, ten
dencias conservadoras do :,eu espírito, di
zendo, no seu douto e largo parecer (apoia
dos), que a parte do projecto quo S. Ex. 
mais aprecia é exactamente aquella que 
mantem o direito actual. 

Infelizmente, ao mesmo tempo, S. Ex. 
faz no 1,eu parecer as mais ou.JadaJ inneva
ções do mesmo direito. 

mente ao clireito de succassão, em qne se 
podia e devia tor innovado. 

Vae pa::isar á primeira parto, á::1 innova
ções excusadas e perigosas do direito actuaL 

A primeira dollas refere-se ao:, artigos 
2021 e 2022. 

O illuskado relator pretende que ao 
art. 2021 se accrescente a palavra ou o 
qualific,~tivo -licita - depoi:; da palavra -
condiç.io-porque supprimé o ar~. 2022 quo 
dispõe : 

« As condi<,'.õei impos~ivei.,, absoluta 
ou relativamente, ou contrarias á lei, 
teem-se por não es.:riptas e não preju
dicam as rei:lpectivaç disposiçõeJ, ainda 
que o te:,tador determine o contrario.» 

o SR. ALENCAR GUIMARÃlcS--:-- Substituo. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Supprime ; é 

o que está escl'ipto aqui. 
Este a.:,;sumptojá füi discutido aqui, quan

do se tratou das modalidades dos actos jul'i
dicos. Alli se di:.,punha. que, em geral, as 
condições naturalmente impos_,ivefa sel'iam 
havidas por não escripta1 e a::1 condições ju
ridicamente impossiveis annullariam o acto; 
e o orador, di:,cutindo e.,te assumpto mui 
largamente, do accordo com as nocções de 
direito romano, propoz que ~o mantive.,se a 
dhposi<;ão quanto aos act:1r, inter vivos, mas 
quo, quanto aos te,, tamentos, se re.speitas;e 
o direito actua.l, fazendo quo as condições se 
houvessem, em todo o caso, por não esc1·iptas, 
quer fos:., >m physicamente impo.:1.,ivefa, quer 
o fossem juridicameoto e sô annullassem nos 
actos inter vivos. 

Ora, mal contava, diz o orador, que a 
sua doutrina estivesse aqui conFa.grada. 

Não sabe que destino teve a emen,la que 
formulou neste senticlo. 

o SR. PRESIDENTE-Foi approvada. 
o SR. ANDRADE FIGUElRA folga em ve- . 

rificar que a sua. idéa vingou. Si tivesse 
passado o projecto, tal qual estava re .igido, 
seria necessario pôr de accordo o que se 
votou com a disposição quo aqui se acha. 

No art. 2027 se dispõe : 
« E' nulla a disposição feita sob con

diç.ã.o de que o herdeiro ou legatario 
faça. igua.!mentE em seu testamento 
alguma disposição_om favor do testador 

. ou de outrem.» 

Preferia que S. Ex. mantivesse o direito 
sem o rnu preambulo a que escr0ved..;o um 
pre_ambulo com a:, innovações que intro
duzm. 

Int'olizmontc, não póde acceitar nenhuma 
desta.; innovações, que 1,erão objecto das :mas 
observações ; depois mostrarll que o direito 
actual tem um _ou outro ponto, relativa-

O illustro ro'ator pensa que este artig.:>, 
que mereceu a sua. approvação, envolve uma 
clausulacaptatoria, como se diz em diréito. 

C) Este discurso não foi revisto pelo orador, 

Responderá a S. E:x:. que se pôde assim 
entender, si se tomar o artigo em toda a 
sua generalidade: mas que, todavia, as 
clausulas captatorias, conhecidas em direito, 
não são aquellas que o artigo define. 
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Este artigo visa evidentemente dar um classe de pessoas indignas e incapazes-e a 
segundo golpe aos testamentos de mão com- Ordenação dizia mesmo indignas,porqueesta
mum que, conforme os costumes nacionaes, belecia distincção cntee estes e os incapazes, 
fazem marido e mulher na mesma folha de sendo indignos aquoaes sobre quem reca.hia 
papel, como tainJ>em herdeiros socios de a confiscação e incapazes os que não podiam 
cousa commum. succeder, tendo cessado essa distincção 

Nos casamentos om que ha communhão de dei!de que foi abolida a confiscação de bens, 
bons, ha testamento do mão commum entre e por isto disse ha llias que era melhor escre-

· os conjugas, e ha entre os socios antes de ver incap:i.ze~ cl.e succeder, pelas razões do 
partir os bens. art. 1027, como do art. 1035 - o. direito 

Já esta posição de herdeiroEi excluo um actual, dizia, de accordo com o direito 
_ pouco a captação. A't! vezes excluo um ou romano, estabelece que a instituição de 
outro como meio de fazer ces1sar a commu- certa clas~e de pessoas indignas se annul
nhão e iJnpedil· a divisão. O artigo é mais la a de pleno direito ; e isto não vê repro
genei•ico e, paSBando o testamento de mão duzido nem no art.1927, nemnaque'.le de que, 
commúrri, cahirá, po1•que ahi não é uma dentN em pouco, passará a kat:11•, n. 2071, 
simples condição; a instituição é reciproca. que trata da caducidade dos legados; polo 

Como se oppoz á abolição de um, não devia contrario : no art. I9ll S) diz que a indigni-
deixar_ passar estn. sem algumas reflexões. d ade termina no herdeiro; e que os seus 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES dá um aparte. filhos e descendentes, havendo-os, succedem, 
como succederiam si o indigno ho:1vesse 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Pac os succes- fallecido. De modo que dá elfeito á in:titui
sorios, como a palavra o diz, são contractos ção; exclue o indigno, mas chama seus 
irl'etractaveis, são actos inter 11ivos; e o filhos. Ora, a actual legislai;ão é diam1-
que constituo o perigo desses pactos é a tralrµente opposta, porque annulla a insti
obrigato1•iedade do acto. Elle nunca se dá tuição, o que é perfõitamente justo. Real
em dispo3içõos de ultima vonta,de. O direito mente, o testamento feito em fa.vot• do 
romano o as leis modernas toem condemnado individuo que assassina o testado1• não póde 
o pacto successor:o por dous fundamentos : ser valido para aproveitar, não a ellc, 
primeiro. pela immoraliclade de jogar com mas ao filho. 
a vida alheia ; o, em segund0 logar, por o Sa. ALENCAR GUIMARÃES - O caso me 
coaocar aqualle de cuja vida depende O parece que está regulado pelo art. 2084. 
pacto cm posiç.ã.J de poder ser assassinado. 

ora, nem esta. immoraliJade, nem este O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - M:i.s não so 
perigo se verifl.c.:1.m no3 p:i.ctos rela~ivos á trata de simulação. 
successão. Um testamento é um segrJdo, ê O ca.'!o é do Simpron:Ó in,itituir Mercio 
um pensamento intimo, só é conhecido de- seu herdeiro ; Mei•cio tem um filho Ticio, e, 
pois que f.11lcce o testador. ~ lei pe~mitte sendo herdo iro instituído por Simpronio, as
tel-o cm segrefo e até a prop1•ia autoridade, sassina este. Como a indignidade não passa 
que í'az o termo de approvação, não póc!e de Mareio, quo assassinou Simpronio, Ticio 
lol-o. E' cousa difl'm•ente e não se póda con- vem a herdar, como si Mareio ostiVO>Se 
fundir com o paclo succassorio, que é um morto. 
contracto inter 11it:Jos, irretl'actavol, ernfim, Ao art. 2071, que trata da caducidade 
um acto em que ha deveres e obrigaçõ~ dos lega.dos. o illustrado r.-ila.tor manda ac
reciprocas e que não so pôde confundir com crescentae in fine o sJguinte numero: 
o acto de succcssão e de ultima vontade. 
Crê que sobi•e este ponto já dis30 0 bastante, « Si o legatario se tornou indigno, no.3 

d termos do arL 1927 .» porque estendeu-se ~ui~o qu~n o fa,llou 
sobre testamento conJuncto. Uma vez que O orado1• proporia que se considera.s3e 
não ha inconveniente em manter a institui- nulla a instituição do herdeiro, como do 
ção de que a população tanto usa, não vê legado. . 
1•azão para abolil-a. O que está no projecto é o contrario exacta-

Outra innovação · que vê no projecto, mente; o projecto dispõe que a indignidade 
em relação ao dil'eito actual, ê o silencio tC'rmina no herdeiro, que o:3 seus filhos e 
que a.quelle guarda com relação aos tes- descendentes, haven .~o-os, succedem como 
tamentos em que são instituídas c3rtas succedeeiam si o indigno houvesse falleeido. 
classes de pessoas incapazes de succpder. Quer isto dizer que a instituição subsisto e 
Isto é assurnpto que tanto respeita ao artigo vae aproveitln• aos herdeiro do indigno. 
1927, como ao art. 2071, caducidade dos Isto é uma innovação muito audaciosa, 
legados. o direito actual, de accordo com não só deante da legislação b1•azileira, como 
o direito r.:,mano, estabelece que a insti- de toda a considerac;ão de ordem moral o 
tuição -de hérdeü•as que raeahc cm certa religiosa , 
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O SR. TEIXEIRA DE SA.- Não se diz que a 
pena. não pôde passar além da pessoa do 
delinquente-1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não se trata 
de pena : a instituição foi feita para uma 
pessoa indigna ; ella não prejudica a outros, 
mas tambem não póde aproveitar a nin
guem. Com estes costumes é melhor não 
fazei• Codigo. 

E' melhor não fazer Codigo do quê ter Co
digo consagrando doutl'ina perigosa como 
esta.. O sujeito não recebe, n1as póde ter 
interesse em que o filho receba. (Apoiados.) 

Elle não pôde herJar, porque é indigno
assassinou ; mas o filho, que o representa, 
torna-se digno e p6.\e herdar, como si o in
digno houvesse fallecido ! Isto não é pos
si vel. 

E seria singular que um projecto que an
nulla os contractos, muitas vezes por causas 
secundarias, deixasse, em um caso desses, 
de annullar a instituição. 

Pede ao illustre relator, já: que teve a boa 
idéa de accrescent:J.r essa emenda. á caduci
dade do legado, que se entenda com o seu 
collega de Commissão, para moclificar o 
art. 1927. 

·E' preciso renovar a disposição salutar do 
direito patl'io que annulla a instituição. 

Cada um delles teve seu momento de tri,-
umpho e cada um delles teve tambem seus 
revezes. 

Durante os _primeieos tempos, o direito 
canonico influiu muito na legislação civil, 
felizmente para nós, diz o orador, porque 
conseguiu int roduzir, sobretudo no processo, 
pl'incipios muito mais civilizadores do que 
os pl'incipios do velho processo romano e do 
processo costumeiro dos germanos. 

Mas o direito canonico teve, ·afinal, com 
o triumpho completo d,1s idéas anti-religio
sas, sobretudo no seculo XVIII, de ceder ao. 
direito romano e no ul.timo estado da legis
lação portugueza regia apenas os casos que 
envolvessem peccado, segundo o alvará de 
1G de agosto de 1779, sem prejuízo, porém;. 
das disp0sições, não pouco numerosas, que 
elle conseguiu introduzir no direito e sobre
tudo no processo. Era a luta, porém, entre o 
direito nacional, consuetudinario, portuguez. 
e o direito romano, o facto constante que; 
ainda hoje se dá. 

Ainda agora nesta discu,são, perante a,. 
Commis.são está' se dando hl batalha; de· 
um lado é o testamento dos romanos e de, 
outro lado é a communhão de bens dos vi
sigodos e suevos, porEJue os germanos não, 
conhrciam o testamento como os romanos. 
não conheceram a successão de bens. 

Uma outra innovação; lembrada ao pro
jecto, do direito brazileiru, que ,ambem não 
merece a approvação do orador é aquella Essa luta, que tem continuado, se renova. 
que se refere ao capitulo 10°, arts. 2073 a aqui no Co::ligo. . 
~080, que tratam do direito de accrescer Ora, o orador, fiel aos seus principio!! de, 
entre herdeiros e legatarios. defender a legislação antiga, nas ma.terias. 

O noss:i direito actual, diz o orador, não duvidosas, por amor á tradição e·, nas ma-
conhece esse direito, nem a doutrina; os ju-- teria·s racionaes, porque se apoia em me-
risconsultos todos declamam contra ella. lhores razões do que a doutrina nova, sus~ 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES -Só Coelho da tenta o direito actual. 
Rocha a sustenta. Não pôde deixar de notar, quanto ás idéas, 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só Coelho da as que teem ;;e modificado, no mais acceso da. 
Rocha, que copiou o Oodigo Fl'ancez. Elle foi camp.\nha _en&re a influencia do direito ro··· 
professor em Coimbra, é autor estimavel ·man0 na legislação pátria, e a influencia do· . 
pela sua proficiencia ; mas está longe de direito costumeiro portugnez, no seculo 
occupar o lagar de Mello Freire, Vallasco e XVllI, quea batalha era dada.sobre esse ter- , 
outros príncipes da doutrina portugueza, ·reno da succ3ssão. ;rodos aquelles que sus
qüe condemnam rssa instituição como um t:.mtàvam o direito n1cional con.füetudinario, 
producto da ethica do3 romano.3 a respeito toda a reforma Josephina, lllargavam o <li
de mataria testamentaria.. reito de succe.,são legitima e restringiam o 

E' sabido que a historia do direito ci- direito de successão fosta.menta.ria. Es.-Ja era 
vil nortuguez, pôde se dizer que consiste,. a idéa reformadora, era a idéa nacional, a 
ci.fra-se, desde seus princípios, desde que se idéa socialista, a idéa moderna, a idéa de 
formou a nacionalidade, e até antes, em- progresso, como então se dizia e ainda se diz 

· quanto Portugal estava aggregado ao reino hoje, porque esta palavra· progresso é um 
de Gallicia e Leão, cjfra-se nessa luta.. encanto. 

P1•imeiramente ella se deu entre oJ cos- Hoje dá-se o contrario: chama-se pri;>-
tumes que os germanos introduziram em grasso a isto que naquelle tempo · era 
Portugal e a influencia dos lettrados, que reg1·esso ; quer-se, por exemplo, que o ma
queriam o direito romano ; depois, houve a rido disponha, não da terça, mas da metade. 
influencia da Igreja. Este::1 tres elementos O proprio illustrado relator que, aliás, é, 
occupam toda a historia da legislação .por- em tã.o larga dóse, dotado de bom senso ju
tugueza, -ridico (apoimlds), diz ahi, no parecer, que 
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isto é uma idéa de proO're3so. O ora.dor cba- mas em dous casos especiaes, escreveu u1n 
mará. a isto uma idéa de regre:iso. (Apartes.) volume e repete, em mais de uma passagem, 

As nossas Ordenações, diz o orador, con- que este direito d·e accrescer, só pelos litigios 
feccionadas no tempo do tlomiaio do direito a que dá logar, não alia a pena ser con
romano, quando· este diveito tinh.a ch1gado sagrado no moderno direito francez. 
ao seu maior geáo. de influencia, não teem Não; nós não temos ne~essidade, diz o 
uma pa-ld.vra. d·e onde se infira o direito de orador, de trazer para casa esta vibora,. 
accroscer; pelo contrario: d~ ma~s de um para vir nos pa:turbai• com set1s chocathos 
dos seus textos,.re3ulta doutrrna dtversa, se e guizos prenl1es de litígios, ele demandas. 
deprehende que este direito de accrescer não ,(Riso.) · 
tem lagar. 0 S A G - d · t QUe·necessidade ha, poi'tanto, pm•gunta O a. LENCAR UDURAES a um apar e. 
orado~. de inventar um direito de que nunca O Sa. ANDRADE FIGUEIRA-Isto d·eve ser 
usámos, nem Iríe3mo quando o direito· ro- dito em outro a1·fiigo: s.}mpre que um ber
ma.no tinha todo o predominio i deiro instituído fallecer, a quota delle passa 

Porque desfigurar assim unia. legislação para o legitimo 
simples e .bella e isto quando se pretende d·ar São acccessões da legitima. 
uma influencia maior ao direito romano, Uma outra innovação é aquella a que 
concedendo ao testador a faculdade de dispor acaba d,1 alludirJ qu:i reduz a legi-tima dos 
da metade d:1 fortuna i- Dé maneira. que, descendentr.s á metade da herança do te::1-

, além da füculdade de dispor da metade da ta.dor. 
fortuna, vae se dar mais a estes hei>,\eiros , · Esta di_sposição; entende-se, é só em re
instituicios o ele accrescerem uns aos outro3 ! fação aos herdeiros forçados, porque, quan-
- Não ha razão nenhuma para proscrever do não lu.t _herc.teiros forçados, que s1o os 

a justa influencia do direito romano, no nosso ascendentes e descendentes, o testador tem 
especialmente naquellas instituições que j1 picna libe1•dade d:e dispor h sua fortuna. 
foram 1•ecebidas pelos no~sos . costume, ; ma, Me;;mo quando ha fllhos e ascendentes, o 
querer em pleno seculo xx;· estender a in- orador sustenta que o preceito-da lei actual 
fluencia do dil'eito romano, adoptando insti- é. nielho1• do que aquelle q:ue se pretende 
tuições q.ue o nosso direito nunca conheceu, introduzir. 
e isto em nome do pl'ogres3o·, é 1:Jmontar J(L recordou aqui que este direito de suc-
mui"to atrás do secura. cessão tem dous fundamento , muito d'is-

Muito mais líberal é o orador, p:irquo a tinctos, embo1•a ambos conspirem para o, 
legisla:;:ão que défende tem tres secufos O mesmo resultado: o primeíro fundamento é 
o direito romano tem muito mais. ·este condominto ou cJmp·::issessão, em que se 

E' pois, mais progi•essivo do que S. Ex. considera, no direito de familia, o chef-e. 
Elle não adquiriu a fortuna por si só ; teve• 

O SR. AilENCAR GUIMARÃES- O Pl'ojecto o adjutorio ela · mulher, dos fifüos, dos pa,es, 
restringiu muito- este direito. que lhe deram o alimento, que lhe dispen-· 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que não 
admjtte tal dil'eito em caso algum. 

Si dispuzesse de t 1mpo, demonsfraria. que 
não ha necessidade alguma deste diréi lo e 
que a fegislação àctuaf, ora textos expl'essos, 
o 1•epeJlle. 

Basta partir di1to: a successão legitima é a 
voca~ão ·da, lei, é p;•esumir que a lei a defera, 
quando não ha .testamento. L_ogo, o tosta
mento é um1 disposição excepcional. 

Pois bem; '$3gundo a ragra geral do di
rei to, as disposições exccpcionaes interpre
tam-se rcstrictamente e desde que um dos 
muitos herduiros instituídos fa!lece ou 
repudia a hera_nça, ou de~de que ha incerteza 
sobre a parte q-ue lhe tem de _caber, esta 
uvida deve apro\'.e'.ta1~ ao herdeiro legitimo. 

Ü SR. Al!.FREDO PINTO-E como .estái 110 
Project., é uma port:i. aberta para litigios. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Troplong, 
que discutiu eEte asaumpto, que o Codigo 
Franc_ez consagra, não em sua totalidade, 

saram cuida;dos. 
Em-fim, ha este condomínio' das familias. 

Dahi resulta que, ao tratar da, disposição·, 
o legislador lembre a este testador que elle 
se deve conformar com osta no,;:ão da fü
inilia, que é. a cellula da sócieda;de, sem a 
qual e3ta não eidste, lhe recorde· este cl.ever 
de raspeitar 'uma parte dos bens. Ora, 
tirad L a meiação da mulher, que suppõe vi-
gorar, o, si não vigvra, tirado o dote, 
tratando-se da successão do fallecido, é 
muito justo que a sua parte seja antes 1•e
stringida do que a,mpliada, porq.ue entre os 
herdeir.os, que possa institu-ir,. mececem 
m:tior favor da lei os que são condominos,. 
aquelh~~ que vão continuar na sociedade o 
seu .nome, a sua reputação, o seu fulgor e. 
até seus vicios e defeirns aquclles quP, emfim, 
são seus herdeiros necessarios. Disponha da 
terça, como entender ; mas da metade da, 
fortuna, é muito. 

O direito brazileiro é este ; para qúe in-· 
novar i Ha algum pae que reclame 1 
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o SR. ALENCAR GUUdARÃES - Ha alguns o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Vem depois 
que pedem até a liberdade de testar. de todos os collateraes. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA-'- Os que que- 0 SR. ALENCAR OUJMARÃES - Eu apena3 
rem a liberdade de testar ordinariamente a desloco do .qua1·to para o quinto logal'. 
são os sofregos; não querem regras, não O SR. ANDRADE FIGUEIRA_ Mas não é 
querem peias, o que querem é liberdade 
absoluta, para deixar a quem quizer, até preciso isto, porque sempre que o conjuge 
a concubinas ; emfim O que elle~ querem é sobrevivente tivei• inspirado interesse ao seu 

consorte, colloca-se em primeiro lagar, 
0 deboche. ( Riso.) parque o consorte,com a liberdade de test~r, 

Mas o illustre relator accrescenta ainJa faz testamento excluindo todos os collate
d,uas innovaçõ·es, ao direito patrio, quanto a raes. Entratanto, collocando a mulher em 
este ponto : a primeira, que aliás não está primeiro Jogar, as posições. são inver
no Projecto, é que na classe dos ascen- sas: 0 marido não pôde Instituir a mu
dentes só pretiram os conjugas, que se adniit- lher 0 vice-versa, sinã'l dosherdando. E' 
tem ahi a herdar tambem, e os c0llate- melhor, pois, estabelecer um direito que 
raes, o pai e a mãi do testador. traga harmonia ao casal, do que um que 

Do maneira que se dá a um te~fa.dor, quo traga a sizania. Neste caso é melhor não tocar. 
tenha paes vivos, o direito de dosherdal-os, 0 SR. ALENCAR GumA.RÃEs dá um aparte. 
de dispor de toda a fortuna, si não tiver 
mulher. Não pôde concordar com esta dou- O SR. ÀNDRADÉ FIGUEIRA- Colloque-se-a 
trina. abaixo do decimo gráo,porque o marido pôde 

Esta questão, pelo curso natural das. fazel-a herdeira. São palavras do Evange
cousas, não tem impo1-tancia capital , por- lho-qiie os ultimos serão os primeiros . 
que de ordioario quem chega a adquiril• uma Vamos dar sempre alguma cousa para a de
fortuna, não tem mais avós e bisavús; dicac:ão, para o eafürço, para o devotamento, 
quando muito,terâ um avô velho; mas aquel- diz orador ; não regulemos tudo is'.ó fatal
los que o tiverem não podem t~r o dii'oHo mente. 
de excluil-o em favor de collateraes; ahi é Neste mesmo assumpto j{t &e fez uma 
o interesse de familia. innovação, çom a qual não concorda; mas 

Além disto, ha a razão de cJnservar no vem ainda a talho de fouce, pJrque se está 
patrimonio da familia os bens que a ella tmtando df\ successão ; é . aquelle que 
pertencem, cousa importante, sobretudo, em trata da succ.,ssão dos collateraes até o sexto 
um direito que respeit.1 pouco a conser- grão unicamente, mesmo porque, computado 
vação dos bens, como o brazileiro, em que O gráo dP parentesco pelo direito rom~no, 
não ha fideicommissos. não é muita cousa : corresponde a primo 

E' uma consideração de muito pe;o não em sexto grito, quando o.~ p1•imos;irmã~s 
deixar sahir as fortunas das familias. (Apai·- estão em quwto grão. E' uma cousa trad1-
tes.) Além do mais, o avô criou o pai, e o cional O tem a sua: razão de ser que ó 
pai criou o filho, e é preciso não faltar com conservar O pateimonio da f..1.milia e é con
csta obrigação correlativa. formar-se com a vontade presumida do 

Não admitte isto, sobretudo fazer testa- morto. 
mentos em favor de estranhos, deixando o 
avô na miseria. o illustre relator propõe De facto, si elle quer dispor em favor de 
mais uma innovação,no caso de que se trata, outros parentes mais afasta,dos, faz seu_ tes• 
ou ant9s, é O Projocto q110 s. Ex. ac- tamento e está resolvida a questão. 
ceita; e é que a mulher ent1•e como Iler- Na Europa, os · parentes de segundo gi:~o' 
doira'legitima. já não se conhecem, como teve oc?ast~o 

o sa. ALENCAR GurllIARÃES _ Estou de de lembrar outro dfo. Mas no Braz1l nao 
accordo com a observação de v. Ex. neste ó assim; as familias ainda vivem con
ponto, em retirar O conjuge sobeevivente do cheg,uias o um primo em quarto grão ainda 
1mmoro dos herdeiros necessarios-. conven- é parente, ainda é recebido e tratado :como 
ci-me de que essa era a melhor doutrina, tal· 

1 á vista do que disse v. Ex. a respeito, em E, por ultimo, 6 um direito trad~c~ona 
discur.,o anterior. e não se deve tocar no diréito tradtctonal 

sinão quando elle cáusar embaraço. 
o. SR. ANDRADE FIGUEIRA applaude Outra innovação, com a qual não con-

muito a resolução; roas.para sei• logico,S.Ex. cor·da, ó a que se _contém no art. 2083 •.. 
deveria tambem retiral-o da primPira classe Tratando .. se dos incapaze.J para adqmrir 
dos herdeiros collateraos. por testamento, diz-~e que não p~de ser. 

O SR. A-LENPAR GUIMARÃES - Mas a mu- nomeado herdeiro e legatario o esc.r1_ptor do 
lher hoje já ê hBrdoirâ, pelo nosso direito. testameiítQ. 



O illustrado relator propõe o seguinte: 
~ Ao art. 2083. Substitua-se o n. 1 

pelo seguinte : 
N. 1. O escriptor do testamento, 

:,;eus ascendentes, descendentes, irmãos 
e conjuges.» 

. Direi, que isto acha-se prevehido pelo ar
~1go 2os,1, cuja disposição tem exactamente 
por. fim ·supprir a differença notada. por 
S. Ex. 
. o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não será de 

inai~ ficar expressamente consignada no 
ProJecto esta incapacidrude. 

Ó S:à. ANDRADE FIGUEIRA- Emfini, é 
uma_ condemnação mais formal ; mas já está 
consignada. 

Mas. o art. 2083 diz tambem: 
« N~o podem tambem ser nomeados 

herdeiro nem legàtario: 
. 4.0 O_ tutor, no testamento do pu

p1llo, feito antes da prestação judicial e 
d~ quitação das contas da tutela, sc1,lvo 
~1 for ascendente ou irmão do tes -
tador,>> .. • . 

fat? é. uma novidáde pouco justificavel. 
_ Prime~ro que tu~o, a disposição do artigo 

nao proh1be ao pupi_lo testar em favor do seu 
~u.tor; sómenté exige que o tutor, autes de 
feito o te tamento, tenha prestado suas con
tas judiciaes e obtido quitação. Ora, como 
esta prestação de contas é uma of>ei•ação que 
se h.à de fazer periodicéj,me:rite, acontece que 
o tutor, p_ara se habilitar a ser he1'deiro, pre
:,;tará mmto boas contas. no primeiro anuo 
obt~r~ quitação e 1es~e então ficará o pupil~ 
habilitado a constitull-o herdeiro. No anno 
seguinte ahi virão os alcances e tudo quanto 
Martha fiou ; mas já estará instituido. 

Em segundo logar, o artigo não prohibe em 
absoluto porque diz : « si for ascendente ou· 
irmão. do te~tador, o pupillo pôde instituil-o 
herdeiro» amda - accrescenta o orador -
que elle não prestejudicialrriente suas contas 
nem obtenha quitação. · ' 

E'. como o _orador entendo o artigo. 
Is3o que pode acontecer com o ascendente 

com o irmão do testador, porque não poderá 
acontecer com umherdeiro,a quem o pupillo 
habil para testar, maior de 14 annos, é reco'. 
nhe_cid~ i _Por que _razão se lia de impedil-o 
d~ mst~mr herdeiro o seu be~fei.tor, que 
pode . nao ser ascendente nem ü•mão; mas 
pQdo ser um.a pessoa da fimilia? Só porque 
nao prestou contas? Isso nao quer dizer nada. 
Isso '~ exagéra:'do de mais, isso diffi'eulta as 
tutelas; si já é tão difficil achar tutor, 
quan~o . ma!s ç?m ess~ suspei~a, porque a 
suspeita. ah! esta ?r4,_epg'is de prestar . cantas», 
o os homens que podem ser tutores vijo cada 
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Ye~ , ms1r~ se osqµivando. E' uma inno:vação. 
cuJa necessidade Q oradoJ.' não enxerga. 
. Outra iniiovação-e está 1miito PDi}!lOCinada 

pelf:) autor do p1·ojecto, qtie sente não (;lgtar 
presentei e polo illustre r elator-é cJqtiella 
que se contém no art. 2098. O projecto diz: 

«O fiduciario tem a propriedade da 
herança ou legado, mas restricta e reso
luvel. » 

O hónrado relator propõe o seguinte: 
<'.Ao art. 2098: substitua-se pelo se-

gmn~: . 
. A~i .. Os dil:eitos e obrigações do tidu

c1a1·10 em relaçao aos bens da; herança 
são os do usufructuario.» 

Ora não ê possível admitti~-so esta emonda. 
porque não é possível equiparar-se o direito 
do he1'doiro fiduciario ao do usufructuario 

São cousas perfeitamente distinctas. • 
Trnta-se de um caso em que uma herança 

foi deixada a dois herdeiros, sendo um em 
1 º gráo e outro em 2°, um devendo herdar 
primeiro o passar, por sua mol'te ao segundo 
herdeiro instituído. ' - · 

O proj~cti? diz que o prim_efro herdeiro, que 
é _o fiduci_ar10, tem a propr10dade da herança· 
ou legado, mas reJtricta e resoluvol. 

Rest't'icta, porque não pódo dispor dolla o 
resoluv0l porque, por sua mortó, tem de 
passar a outro, que é o herdeiro designado 
om 2° logar, tem que passar ao fideicommis
sario. 

ComprehernJe-se perfeitamente que era 
necessario dispor isto. 

A amJnda substitutiva constante do pa· 
r~ce_r diz que os ~ireitos e obrigações do fidu
c1ar10, do herdrnro em 1 ° gr•áo, cm relação 
aos bens da herança, são os dõ usufructlial'io. 

O1'a, si o ftduciar io só tem os direitos ,de 
usufructuario, segue.-:se que a. nua proprie
d~de passo1;1 pal'a alg'!em e ~ste :J,lguem não 
pode ~er srnao o fid01comm1ssar10, p01•que a 
p:-opr10dade não pôde deixal' de ter uma 
cabeça em que ella se localise. Si um tem o 
usuf1·1~cto, é preciso que algum tenha a mm, 
pi•opriedadc. . 

Ora, si a prop1•icdade passou para o fidai
commissario, este, fallccendo antes do fidu
cia1·io,. considel'ado pela emenda substitutiva 
usuthrntuario, transmitte os l>Jn.; da h31•a.nça,. 
a.os seus ho:dJiros. · 

o SR. ALENCAR GUI!IIARÃES_;_Não foi preen-
chida a condição. . 

O SR. ANDRAD)s FIGUEIRA-Si o fiduciario 
é, U~Ufl'Uct~ari~, CO!UO pretende à emenda, O 
fülewomm1Ssar10 tem o domínio, desde que 
mo:l'reu o testadoi·. -

O SR. ALENCAR Gu1MA):l,ÃES dá um· aparte, 
" i.i . 
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA-A condJmna
c;ão da doutrina cfa omcnda de S. Ex, está 
nos ,n·tigos c1uc so s-iguom. 

Assim, dispõe o art. 2099: 
«O fideicommissarío pódo repudiar a 

hurança ou legatlo e, nest,, caso, o fideí
commissal'io caduca, ficando os bens pro
priedade pm·a do fiduciario, si não 
ltouver disposi\·ão contrarla do test:ido1·.» 

Eis aqui: o flduciarío tinha a :rn·; priedade 
rJsteicta e resoluvel, e, pela renuncia do 
fideicommissario, torna-se ella pm·a·do liduci
ar~o si não houver disposi~·ão contraria. do 
tes.t11,dor. 

Mas tomos-diz o orador-outro· artigo, o 
de n. 2100, que dispõe: 

«Si o fideicommissario acceitar ,t he
rança ou legado, terá direito á parte quo 
accrescur um qualquer t empo ao fidu
ciario.» 

Eis out:ra. prov,i, d1J ll UO o fiJ.uciario não é 
um usufructuario apenas. 

O a1·t. 2l02 dispõe : 
«Caduca o fiduiconunisso ~i o fideieom

mi,sa.rio morrer ant0s do fiduciario ou 
antes do se malisar a condi\·ão resoluto
ria do dil'eito de.,te ultimo. Noste ca<;o, 
a propriedade . consolida:se no fiducta. :io 
como está disposto n~ art. 2099. » 

Vê S. Ex., portanto, c1ile os artigos, que 
se seguem, muito correctos, são a annulla
ção completa da 1"<1gra, que pretende a em}n
da, reduzindo o fiduciario a um usufru
ctuario. 

A situação juridica é esta : são dols copro
prietal'ios-um em -1° grão, com a proprie
dade restricta e resoluvel e outro em 2° grão; 
um subgtitue ao outro. · 

Agora, si o fiduciario não é mais do que o 
usufructuario, a conssquencia jurídica, ri
gorosa é esta : a propriedade passa ao fidei
commissario e se o fideicommissario morre 
antes do fiduciario, transmitte a propriedade 
aos seus herdeiros. 

Não ha duvida que alguns jurisconsultos 
patrios, que não são muito precisos na sua 
linguagem, costumam dizer, tratando de her
d:eiro fiduciario: quadram ao herdeiro fülu
ciario os mesmos -direitos o obrigações do 
usufructuario. , 

Mas isto ú muito dilferente do que propõe 
a emenda. 

Com o termo <<quadram» queram esses 
juris~on_sultos dizer que se pôde applic_ar ao 
fiduc1ar10 o mesmo que se diz a respeito do 
usufmctuario, que ha. direitos e obrigações 
que lhes são commun,;; mas!não que o fidu
ciario só tem o direito do usufrucfo, , 

Si assim fosse, não se poderiam manter os 
artigos que leu. · 

Este assumpto é muito impJrtante, porque 
é muito frequente na pratica,. 

Outra innoví),ção do direi to actual, com 
que não concorda absolutamente e a r1ua já 
a.Iludiu ha pouco, é aquella que se reiere ás 
oollações. 

Dispõe o art. 2166: . 
«Não são obrigados os paes a trazer á 

collaç,ão na herança de seus ascendentes 
o quo por estes foi doado a seus filhos, 
nem os filhos o que lhes foi doJ.do pelos 
ascendentes, quando succedem por di

-reito de rnpresentação.» 
Primeiro que tudo, o artigo trata de um 

caso exacta.mente em que a collação é for
çosa, que é quando o filho succede por direito 
de representação. Ahi é. fütal e a Ordenação, 
neste ponto é muito l1em fundada. 

Ist.o é o mesmo que annullar as leg-itimas e 
a doutrina da'l collações. As collações são 
instituidas para manter a igualdade das le
gitimas, dos quinhões hereditarios. 

Ora, estabelecer o artigo uma cousa destas 
é o mesmo q üo annullar o fim' das e o Ilações, 
porque é facultar a um ascendente, a um 
avô, favorecer a um dos filhos, doando ao 
neto, filho deste filho. (Apoiados.) 

O direito romano dizia que em um caso 
desses, essa doação era f0ita em contempla
ção ao pai, o a Ordenação repete essa 
phrase. ·· 

Fosse ou não em contemplação ao pai, 
o certo é que a esse neto só vem a herança 
do avô, represontando o pai. Não sabe si 
esse artigo foi formulado com segunda in
tenção ; o que sabe é que elle destróo todo 
o principio; está em perfeito desaccordo e 
annulla completa.mente a theoria das colla
ções, o que aliás o projecto acceita. 
. o SR. ALENCAR G.UIMARÃES-V. Ex:. man
temo nosso direito. 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA. não concorda .!. 

tambem com a disposição do art. 2173, que 
determina: 

«Não vfrão, tamlJem, á collação os gas
tos ord_inarios que o a·scendente fez com 
o descendente na sua eJ.ucação, e,tu
dos e estabelecimento, alimentação, ves
tuario, tratamento nas enfermidades, 
enxoval e despezas de casamento e li
vramento de crime de que /01· absol
vido. 

Si, porém, os referidos gastos .ti
verem ao.arretado grande detrimento do 
patrimonio do ascendente, deve o excesso 
ser conferido pelo herdeiro.» 

· Acceita. o que o artigo deduziu do nosso 
direito e sobretudo a desobrigação do des-
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cênciente trazer á collação o que_ gadou Nas observaçõe3 que tem feito, não tom 
oom estudos, tratado sinão de consagrar o direito actual, 

Ha uma. disposição muito liberal no fazendo algumas vezes ligeira~ modificações 
direito patrio em favor da instrucção, que nos ponto3 em que ellas se tornam neces
produz muito melhor effeito quo essas cousas sarias e tem tamb~m repellido as innovaçõeJ 
appa.ratosas, que esses programmas todos escusadas. 
que vê por ahi apregoados; quer dizer que Uma idéa do direito antigo, que acha que· 
o pai o-asta. com a educa~o do filho sei:n se podia escusar, é a que se verifica no 
receio do que outro he1·d01ro venha pod1r art. 2107, que dispõe: 
contas ; o filho gasta com seu estudo sem « Além das causas mencionadas no 
receio de que o irmão venha depois disputar art. 1927, autorisam a desherdação dos 
esse gasto. · descendentes por seus ascendentes, as 

Essa instituição mostra o gosto, o amor seguintes : 
que os portuguezes tinham ao estudo. lª, o.trensas phy:;icas aos ascendentes; 

Todas essas despezas eram isentas, e 2ª, grave injuria; 
tal disposição honra muito ao legislador 3ª, cleshonra da filha que vive na casa 
portuguez. . paterna ; 

Não concorda, porém, que essa isenção vâ 4ª, relações illicitas cÔm a madrasta 
atê (~s despezas do pdmeiro estabeloci- ou concubina do pai, ou com o padrasto' 
manto, que suppõe o filho já emancipado. . ou mancebo da mã.i. » 
Pelo direito actual, essas despezas j ,í. vinham 
á collação. No tempo da legislação portugueza, em 

11 l' que havia o casamegto presumido, havia· 
Ora, o projecto faz no direito de ami ia, esses mancebos e e3sas mancebas, de que tra

uma innevação profunda, faz cessar o patr10 tá. 0 artigo. 
poder aos 21 a.nnos de idade ; por conse- Acha melhor tirar essa palavra « man-
quencia, quando o filho- se estabelece, ou b 
está emancipado,porque completou 21 annos, ce os», me;;mo porque parece que se autorisa 

a mãi a tur mancebo. 
ou o pai, usando da faculcladc IJ.Ue O Codigo Tambem tiraria a palavra <grave», que 
dá., emancipa-o por esta fórma ; ernfim, vai · • 1 d · d 
ter estabelecimento, economilt separada e se ve no n. º, eixan ° apenas a palavra 

« injuria». 
suppõe-se emancipado Nessas condições, as Uma vez, diz o orador, que tratamos 
despezas do primeiro estabelecimento do filho ele ponto da legislação antiga, que, segundo 
forçosamente devem ir ,í. collação. pensa, o Codigo, não .deve consagrar, vai 
· O SR. ALENCAR. GumARÃES - Parece-me, referir-se ao importante assumpto das c0l· 

não afflrmo, que essas despczas ent1•avam lações. 
mesmo na disposição da 01·denação. O Projccto actual adopta a theoria. da. 

o SR. ANDRADE FrcuEIRA-As do primeiro Ordenação liv. 4°, tit. 97 que faculta ao hcr
estabelecimento não; mas, ainda que entras- deiro ab,ter-se da herança. ou concorrer a. 
sem, ainda que a 01·denação estabelecesse ella; no primeiro caso, contentando-se com 
isto teria razão, porque o filho de qualquer os bens que comsigo tem e cuja propriedade 
idade estava sob o patrio poder, emquanto lhe é respeitada, uma voz que não exceda. 
não cas11sse ou o pai o emancipasse por a legitima e as forças disponíveis da torça; 
escrLptura; mas, ho,jJ não, ~lle torna-se r., · no segundo, permittindo quo 1raga. os 
ma.ior por ter 21 annos, o o primeiro es- hens ,1, collaçã,o, para. serem avaliados. 
tabelecimento j;t é p,tra ter economia se- Ora, depois de acceitar esta disposição, no 
parada. art. 2.161, se diz: 

,As despezas que não devoro ir it collaçã.o « Os filhos dotados pelo pae ou peTa 
são as quo são consequencia da obrigação mãe, ou por ambos J'untamonte, ou que 
do alimentar, de educar, de habilitar o filho 
a ter uma. profissão. 0 mais, não. delles receberam doações, podem abster-

Em . tudo isto, 0 orador diz que faria se da herança ou concorrer á par:ti.lha 
com seus irmãos. 

UJJ?-a. limitaç~o, determinando- « emqttanto Para rapho unico Q d b t·. 
exutir o patno poder». i · u~n O s:i a s 1 

Quanto a livramento de crimes de que for verem _a herança, a.s_doa.çoe~ s_ó preva- · 
absolvido, emquanto estiver sob o patrio lccc.m nao desfalcando as leg1t1mas dos 
poder, -muito bem ·; mas depois, não, não· . outros filhos.» 
ha, mais razão; si commette o cri~e, · qu~. O ·artigo ostá mal redigido, porque diz: 
a.':! d~spezas corram por con.ta pro:Eria, e _i:;1 «po~em abster-se da herançlf ott con( 01·re1· á 
o pai despender, que traga ,L collaçao. Faria partilha com seus ·irmt!os.» Em ambos os 
esta'. limitaç'.10. · ca~os, ~lles fºP.cor1·em com os irmãos. 



308 CObíGO CIVIL BRÀZILEÍR.ó 

1 Em todo caso, o Projecto acceita o p;in- Esta. ficção que se dâ quando o filho con
cipio da ordenação que faculta ao filho não corre, dâ-se · igualmente quando não con
concorrer á herança, contentando-se com os corre, ao menos para se conhecer si os 
bens que recebeu dos paes. bens com que se contenta cabem nos limites 

Parece que é tempo de revogar essa dis- da sua legitima e nas forças disponiveis da 
posição -da Ordenação, que não está em terça'. 
uso no paiz. Advogando ha muitos annos Logo, osta collaçã.o é for!;OSa, tanto em um 
no principal fôro do paiz; nunca viu Ii.er- caso, · como no outro; portanto, o fun
dciro nenhum pr0valecor-s .1 dessa faculdade da.manto da theoria da Ordenação que é, 

.e seria mesmo muito difficil que se preva- em ambos os casos, uma ficção, é .o mesmo, 
lecessa pola razão que .vae dar cm seguida, em um o em outro. Não ha nada que 
~·azão que é o S.Jgundo motivo para não autorize semelhante distincção. 
acceitar a disposição. Como é possível calcular o que constitua 

O primeiro é porque não está em uso: a legitima do filho, que pretende abster-se 
é consagrada em uma lei facultativa e, em- da herança, sem obrigar o filho a trazer á. 
bora e :,teja em vigor, não se tem usado da collação, por ficção ao menos, aquillo que 
sua faculdade. Não é o caso das leis que recebeui 
oahem em desuso, porque nunca se prati- E' uma filigrana da Ordenação suppol' 
eam ; no caso vertente, não se pratica, que, no caso de abstenção; não ha esta colla• 
porque é facultativo, tem caracter supple- ção. (Apartes.) 
tiv.o e as leis de caracter suppletivo não se 
derogam pela falta de uso. Nesta parte, sempre achou que a Ordena..-

ção não ora justificavel e é o que explica 
Mas O motivo segundo é que isto é uma exactamente o facto della não ser executada, 

. -verdadeira filigrana da OrdenaçM o <lo porque aquelles que so queriam abster, 
systema dolla. · _nunca puderem deixar de levar ail doações á 

A Ordenação suppõe que, morto o ascen- collação. 
dente de cuja successão se trata, todos os Ha uma outra razão poderosa, que mostra.· 
bens que elle doou em vida voltam ao monte · t - 'd d 
para se comporem a1:1 legitimas e se distri- que 18 0 nao po e proce er. 
buirem os quinhões. A Ordenação faculta, em relação ao her-

deiro, que se abstenha da herança, como 
E dahi é que vem essa disposição especial chama ella quo concorra â herança. com 

de que os rendimentos, àcontecidos entro o outrosirmãos,contentando-i:iecomos bens que 
fallecimento do inventariado e a partilha,. tem, a Ordenação faculta-repete-que os 
devem voltar ao monte. bens que elle recebeu, preencham a sua legi-

Ha outros artigos do l?rojecto que resultam tiro.a, esgotadas as forças disponiveis da torça. 
desta antigualha. Pois bem, isto não é possivel, porque é 

Dahi vem essa outra disposição de que as direito brazileíro (fato não é expresso nas Or
deteriorações soffridas pelos bens correm denações, mas houve já uma lei extravagante 
Pº! conta do monte e não por conta do her- de que ·o Senador Gama dá noticia, nas 
de1ro. suas decisões e que os compiladores phili-

Dahi vem que, quando ha a.ugmento <le pinos não utilizaram), mas, como dizia, -é do 
-v-alor, faz-se nova avaliação para se com- direito patrio quo as collações que os filhos 
putar no quinhão do herdeiro. São dis- fizJrem nio augmentom a torça. Como as 
posições filhas dessa disposição da Orde- colfações são inventadas para iguala.r as 
n - legitimas, a terça do pae se computa fielos açao. d .., bens que elle eixou pelo seu 1.a leci-

Alteraria isso tudo profundamente; é inno- mento, sem o_ accrescimo resultante das 
-v-ação que a lei déve fazer. . collações. 

Mas outra razão é que isto é uma Assim, quando 1.ta necessidade . de fazer 
fl.ligràna, porque este herdeiro a quem a collações, fazem-se dous montes: um monte, 
Ordenação faculta abster-se da herança e em que se tira a terça, que é da totali
nã.o concorrer á partilha, de facto e de dada dos bens que o finado deixou e outro 
direito não se abatem, pois esta collação monte em que se fazem as legitimàS onde 
não é mais do que uma ficção; -os bens que entram as collações. -

1 já. foram doados, , que não pertencem ao 
monte, de que O herdeiro ju. dispoz, não Cada herdeiro, com.o. se .diz em. dir.éJt.o,.ré-

. ep.tram _para o monte; 0 donatarlo podia. oebe o que já em si ~n;i. .. · 
t1,ir disposto delles, e, por isso, ent1·a. com o Pois bem, diz ó orador, é isto um.a razão 
:ye.lor ~ · - para nã_?. a,dmit~ir-_se à. ~outrin<1. da, Orde-
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nação ; porque, si um pae fizer a um filho, a Innumeros são Õs result::tdos beneftcos desta. 
este tal filho que queira abster-se da he- medida e que não especifica, po_r ·_fa.lta de 
rança, doações que excedam á sua legitima tempo. 
e entrem pela terça disponivel, corno é pos- Em summa.: si a doação é relativa. a mo
sivel fazer este calculo, primeiro, da col- veis, o v:.tlor della deve constar do escripto 
lação que se contem na legitima e, depois, da particular e, si é relativa a immoveis, da. 
collação que deve esgotar as forças disponi- escriptura publica, que é substancial. 
veis da terça 1 

O que é necessario é fixar um valor. Ter-se-hia, diz o orador, de seguir duas re-
gras: quanto á legitima, de calcular aquillo O orador, depois de analysar detidamente 
com que de.via .irá collação, si concorresse á a Ord. do L. 4º, Tit. 97, diz q·1e a reforma, 
herança, o que é feito para se computar na que constará de emendas que pretende apre
sua legitima e ter de repor, si excesso hou- sentar, obviará todas as difilculdades na pra
ver~ .e quanto a conhecei• a collação, ter-se- tica. 
hia defazer outra conferencia disj;incta, por- Acceita a reforma que vae propor, des
que esta collação não augmenta, não póde a.pparecerão todas essas regras sobre lJemfei
augmenta.r a terça. torias e essas questões, não menos delicadas, 

Qual a lei que a Ordenação manda seguir i de ditferença de valor entre a. época da 
Ella_ é omissa a este respeito, nem poderia doação e da collação, questões em que as 
ser clara, porq_ue teria de seguir, em relação Ordenações tambem não dão regra-~ com 
ao mesmo herdeiro, duas regras muito diffe- pletas. 
rentes: para computar a collação na legi- Agora passa a tratar de outro ponto con
tima, uma regra, e para computar a terça nexo com estP, que já ficou para traz e que 
disponivel, outra. a..ff.icta o principio geral adoptado, de que 

Accrescentará,que este direito das Ordena- a acquisição da propriedade immovel só se 
,ções não pôde mesmo· mais ser admittido, verifica pela inscripção no livro de registro. 
sob o regímen do novo · Codigo, conforme Quando se tratou da füccessão, lembrou 
está p1\.1jectado, porque estas doações os este principio; mas o illustre autor do Pro~ 
paes até aqui faziam muitas vezes sem jecto advertiu que o art. 1905, em que se 
titulo, de viva voz, visto que entregavam o diz que o dominio é a posse da herança trans
objecto, simplesmente sendo a tradição · o mittem-se a.os herdeiros legítimos ou testa.
titulo. S1 isto, em se tratando de moveis, mentarios, desde a morte do de cujus, esta vá 
dinneiros, não o:fferecia inconvenientes, não exceptuado da regra que exigia a inscripçã0 
.se veri6.ca a mesma cousa com relação aos no registro de hypotheca, como tradição do 
inimoveis. immovel tr :msferldo. 

Pelo systema do Projecto, tratando de im- Ora, esta excepção é muito lata, já accusa 
moveis, é preciso instrumento publico, por- muito aquelle principio f Jso, já restringe 
que hoje_ o dominio não vem da tradição, e muito a sua applicação, porque, diz o orador, 
sim vem da transcrip(;lão do titulo no regisin•o si nõs attendermos a que grande parte de 
de hypothecas. acquisições são por via de successão, veremos 

Porta,nto, o filho donatario, tratando-se de que o principio geral fie~ muito. limitado, 
immoveis, deve ter um titulo, porque só com Tudo que é herd~do por ~titulo umversa! fica 
a inscripção deste no registro é que fica exc~ptuado, e Já se ve que a regra nao se 
dono. . apoia na natureza das cousas. 

Nestas condições, ta.es doações hão de ser A oxcepção aqui vale tanto com:o a regrai. 
feitás com valor ãeteríninado ; e isto que sé o SR. Luh DOMINGUES dá um aparte. 
applica para immoveis, deve-se applicar aos O SR. ANDRADE FmuEmA vae achar 
moveis, isto é, estas doações que o pai faz ao neste ponto / uma denegação formal a tal 
filho, pela tendencia do projecro, devem ser 
feitas com valor determinado, com estima- principio. No art. 2054 se diz en toutes let-
ção, e, na collação, devoro vir esses objectos tres: 
oom o valor que lhed foi da.do na occasião « O legado puro e simples confere 1;1;0 
de se verificai· a doação: legatario, desde a morte do testador. o 

A adopção desta medida trará grandes direito, transmissivel aos seus succes-
beneftcios, evitará muitas regras estabele- sores, de pedir a cousa legada aos he1'-
-cidas pelo Projecto com relação ao valor das 
doações, com relação á sua estimação. 

A doação feita terá um valor determinado 
é com este valor entrará na collaç~o. 

deiros instituídos.» · 
No art. 2056 se accrescenta: 

« A cousa legada é daviô.a. ao legatario 
desde o dia da morte do testador, e-si 
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produzi!' fructos, estes pertencerão ao 
legatario, a contar do mesmo dia.» 

Logo, são delle desde o dia do fallecimento. 
(Pausa . ) 

UM SR. DEPUTADO-Eu combati esta dispo
sição do artigo. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA-Mas · não fica 
ahi. O art. 2069 diz: ~ 

e A cousa legada deve ser entregue, 
com os seus accessorios, no logar o no 
estado orn que se achar no momento da 
morte do testador, e passa ao legatario 
com todos os encargos nella impostos.» 

Eis ahi o desmentido mais formal áquelle 
principio. 

Este legado não está no caso da herança, 
porque a herança é urna universalidade e 
pôde-se dizer que o legislador prescinde do 
seu principio da inscripção em consequencia 
da posse civil com e1füitos da natural, que 
dá ao herdeiro ; mas, tratando-se de um le
gado, dá-se a transferencia de dominio, mas 
não se dá a posse civil comeffeitos de natural, 
porque essa posse só o herdeiro tem e o le
gatario tem de pedir ao herdeiro ou testa
menteiro o legado. 

A differença é profunda. 
Pela doutrina do projecto, o legad,0 não 

pôde passar ao legatario, sinão depois da 
partilha julgada, que é quando elle vae in
screver o seu titulo no 1·egistro de hypothe
cas, ficando o legado dependente da ultima
ção, do inventario, porque o titulo para 
elle é a partilha e não a disppsição testa
mentaria, pois só depois da partilha é que o 
legado se localisa em um objecto determi
nado. 

Ora, isto é uma revoltição completa no 
direito patrio. 

Quando se discutiu aqui o artigo, disse que 
o assumpto erâ muito grave, até ponderou 
os effeitos em relação ao dirüito de suc
cessão. 

O direito de successão pelo systema ger
manico está todo combinado. 
· As acquisições por via testamentaria taro
bem estão sujeitas a essas formalidades, 
porque lá a partilha. é uma questão facil, 
porque lá a propriedade está cadastrada, e a 
partilha é uma simples formalidade que se 
t'az em horas. 

Precisamos, diz orador. nos accommodar 
ao principio antigo, pelo qual a t1•adição da 
cousa oonsumma o domínio. 

Querer imitar o direito germanico nessa 
transcrip(:ão quando no Brazil nada ha 

feito, dá logar a que se chegue mesmo a um 
caso destes, em que se esbarra. 

Trata-se de success10 ; como ha um insti
tuto suppletivo, porque ha a posse civil com 
efl'eitos de natural ; a herança não fica vaga, 
o herdeiro toma cont:1 e responde por ella, a 
cousa sõ transmitte sem t1'ansc1·ipção. 

Agora, si se quer manter o systema, é pre
ciso tirar esses artigos do legado e resolver 
que a propriedade do lcgatario é depois da 
partilha, o que é um horror. 

A herança até pôde ser toda dividida em 
legados, de maneira que fique incerta e sem 
successor, ê"então a posse civil com_ effeitos 
da natural não prevalece. O direito actual 
permitte que a herança seja distribuidt~ em 
legados singulares. 

Ora, esses legatarios singulares são pro_
prietarios do objecto legado desde o fallec1-
mento do testador, mas não teem a posse 
civil com elfeitos de natural, pois c1ue não 
teem titulo de successão univei•sal. A estes é 
que hão de ir pedir os objectos. Dahi vem 
que o pl'Ojecto, chegando a nm caso destes, 
estaca, porque dá a propriedade a quem nãó 
tem titulo. 

Si for um predio o legado, transrnitte-se 
para o legatario sem estar o titulo lançado 
no registro . 

Por isso dizia o orad01• que o assumpto 
é muito vago, e por isso é que quando tra
tou-se de approvar a redacção, lembrou 
que a votação definitiva ficasse adiada, porque, 
á proporção que se fosse discutindo o pro
jecto, iriam apparecendo as contradicções. 

Em relação ao art. 2061 suscita ligaira.'i 
emendas ao Sr. relator. 

Diz este artigo: 

« A mesma disposição deverá ser obser
vada quanJo a escolha tiver sido deixada. 
ao ar bitrio de terceiro. Si este não quizer 
vêr ou não puder fazel-a, competirá a 
escolha ao juiz, na conformidade do ar
tigo antecedente». 

E o artigo antecedente diz: 

« Si o legado consistir em cousa deter
minada pelo genero, compete a escolha 
ao herdeiro.que não será obrigado a dar 
a melhor, nem tambem poderá dar a 
peior.» 

Comp1•ehende o orador o pensamento: o 
juiz deve escolher, nem a melhor, nem a. 
peior; mas não é o que está escripto. Devia. 
ser redigido assim: « competirá a escolha ao 
juiz, que a exercerá na conformidade do ar
tigo antecedente.» 
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Como ostá.-competird a escolha ao jufa, na 
conformidade do artigo antecedente - quer 
dizer que o juiz escolherá a que quizer, o 
que nã~ é a ii;itenção do artigo. 

E' uma questão de reda(X'ão, mas que não 
deixa de influir. 

Achando-se bastante :fatigado, prefel'iria 
continuar a occupar a attenção da Cmnmissão 
em outi·o dia, si isso lhe fosse permittido, 
pois ainda tem muito que dizer sobre sone
gados, sobre as substituições, em relação ao 
testamento e á desherdação . (Muito bem. ) 

nião de segunda-feira, 30, começará ao 
meio-ãia com a seguinte ordem do dia: 

Primeil•a parte (das 12 ás 3): 
Votaçao dos arts. 746 a 801, 802 a 888 e 

889 a 1010, com as emendas apresentadas e 
pareceres dos Srs. Arthur Lemos, Benedicto 
de Souza e Rivadavia Corrêa. , 

Segunda parte ( das 3 ás 6): 
Continuação da discussão do pal'ecer do 

Sr. Alencar Guimarães sobre os arts. 2021 a 
2203 do projecto . 

. O S1.~ . P •'esidente-Fica adiada a Termina a reunião ás 5 ho1•as e 40 minutos 
discu~são, po1• estar adiantada_ a hora. A reu- da tarde. 

--------



Parecer para a votação dos arts. 802 a 888 
Para o fim <l.e facilitar o trabalho da votaç,ão da Parte Especial do Projecto de Codigo Civil, ar"s. 802 a 888, procure1 seguir o 

mesmo methodo já estabelecido por outros collegas sobre a votação da Parte Geral do mesmo Projecto. No quadro que offereço estão, 
além das emendas por mim formuladas, no caracter de relator desta parte, e cujos fundamentos constam do meu primeiro parecer, 
outras mais, apresentadas por illustres collegas e pelo honrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues. 

Esta parte do Projecto não soifreu longa discussão no seio da Commissão, attendendo-se aos poucos progressps que o direito 
moderno ahi. tem feito, razão por que supponho ter sido tambem mui limitado o numero de emendas a ella offerecidas . Dentre as 
emendas, umas estão prejudicadas, outras rejei~adas, não so.ffrendo impugnação as que submetti á apreciação ·da honrada Commissão. 
Com a discriminação, abaixo feita, das emendas, melhor juízo poderá ser apontado para as votações. 

Texto do Projecto 

Art. 802. Sómente se consideram direitos 
,:eaes, além da propriedade : 

a ) a emphyteuse ; 
b ) a superficie ; 
e) as servidões prediaes; 
,l ) o usofructo ; 
e)ouso ; 
f ) a habitação ; 
g) os legados de prestações ou alimentos 

-consignados expressamente no immovel ; 
h) o penhor; 
i) a -antichrese ; 
i) a hypotheea. 

Emendas acceitas 

Supprima.-se a lettra b, correspondente 
supertlcie.-A. Coelho Rod1·igues. 

Emendas i·ejeitadas e prejudicadas 

Art. 802. Numerem-se, como paragraplios, 
as lettras ci), b), c), d), e),-f), g), h), i), j), e 

á supprimam-se as correspondentes á superíicie 
e áantichrese, accrescentando-se ao paragra
pho da habitação-e a locação. a prazo fia;o de 
mais de uni anno (1).-A-. Ooelho·Rodrigues. 

( l) Não me parece preferivel a numera
ção por paragraphos das lettras a), b), e), d), 
e), n. g), h), i),j),por melhor quadrar com o 
texto do citad,o artigo a numeração adapta
da. Quanto á suppressão da lettra b), refe
rente á superficie, de accordo, por ter exter
nado igual ou iden.tica opinião no meu paré
cer; quanto á antichrese, lettra i), deixa ao 
relator dessa mataria dizer sobre a suppres
são ou não ; quanto, :finalmente, ao accresci
mo á lettra n, da habitação - e a locação a 
prazo fixo de mais de um armo, deixo de 
adoptal-o por entender que, além de mal 
collocada a mataria de accrescim.o â lettra 
f), envolve ella um direito, uma obrigação 
propriamente pessoal. 



Tit. 3°, Cap. 2° - inscreve-se da Emphy
. teuse. 

<l 
~ 

, Art. 816. Sempre que se realizar a trans-
j ferencia do domínio util, por venda ou 

doação em pagameuto,o senhorio directo que 
.não usa.r da opção tem direito a receber do 
alienante o laudemio, que s.erá de dous e 
meio poi' cento sobre o preço da alienação, 
-si outro não tiver sido fixado no titulo de 
aforamento. 

1 

Liv. 2, Tit. 3°, Cap. 2°-Supprima-se (l).
A. Gordo. -F. Cardoso • 

1 (1) No meu primeir~ parec~r dei as razões 
'que me levavam a nao accertar a suppres
são pedida pelos illustres Deputados. 

1 Substitua-se pelo seguinte: 
i Nas transferencias do domínio util por 
ivenda voluntaria ou necessaria, o senhorio 

1

1 que não usar da opção tem direito a rece
ber do adquirente o laudemio, que será de 
dous e meio por cento, e para o pagamento 

1 do mesmo não entrará em calculo o valor 
das bemfeitorias existentes no immovel (1). 
-Barros Franco Ju-nior. 

1 
(1) Achei preferível o texto do Projecto ; 

na occasião da votação darei, si preciso, 
a razão do meu procedimento. 

· · Art. 824. Todos os aforamentos sao resga- Substitua-se o final pelo seguinte : pa~a- Substitua-se pelo seguinte : 
ta veis 30 annos depois de constituídos, medi- mento de vinte pensões annuaes pelo fo:en·o Os prazos serão perfeitam@te eemiveis 
ante o pagamento de quantia que for fixada que não poderá no seu contracto_ renunc~ar o pelo foreiro, excepto si for estipulado que não 
po1· arbitt-amento judicial, si já não ~stiver d_ir_~ito_ ao res~ate, nem cont~arrar as dispo- possam ser remidos por um certo numero de 
determinada. Não pôde see renunciado o s1çoes 1mperat1vas deste capitulo.-A. Coetho annos que não poderá exceder a 15, contados 
dieeito de r esgatar. Rodrigiies. da data em que se effectuou o aforamento. 

... 
o 

Si o foro consistir em dinheiro, o emphyteuta 
pagará ao senhorio uma quantia cor·respon
dente a 20 vezes o foro ann]J.al, e si consistir 
em geneeos ou f'ructos,pagará_ao senhor~o uma 
quantia que seja 20 vezes ma10r que a 1mpor
tancia do mesmo foro sob a. base de seu preço 
médio nos ultimos dez annos.- Barros 
Franco Junior. 

Art. 824. Substitua-se o final pelo seguinte: 
pagamento de vinte pensõ.es annuaes pelo 
foreiro que não poderá no seu conteacto 
renunciar o direito ao resgate, nem contra
vir as disposições imperatiTas deste capi
tulo (1).-A. Coeuio Rodrigues. 

(1) Acceito a substituição do Si·. Coelho 
Rodrigues á parte final do art. 824. 

O artigo additiv:o que ap,resenta, al~m 
de synthetico, parece-me completar e 'Satis
fazer melhor a disposição do art. 824. 
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Art. Para ser accrescentado, que to- Art. Para ser accrescentado ao cap. 2º, 
mará o numero de art. 825,e passando o que tit. 3°: Todas as disposições deste capitulo 
tem essa classificação no projecto a 826: A são applicaveis aos aforamentos existentes 
disposiç,ão antecedente (art. 824) não im- ao tempo da promulgação deste codigo (1). 
pede que em qualquer tempo o foreiro e o -Barros Franco Junior. ' 
senhorio se accordem, salvo di:reito de ter- . 
ceiro sobre o resgate, ou consolídação do re- (1) Não me parece justo o accrescimo deste 
spectivo prazo, ou sobre a continuação do artigo, por ferir de frente disposição do 
mesmo.-Benedicto de Sou:::a, relator. Titulo Preliminar, art. 5º, e por outras ra-

zões que poderei expor en; occasião oppor
, tuna. 

Arts. 826 a 832 tratam da superficie, do Supprimam-se os 
tempo de sua duração, dos direitos do su- Coelho Rodrigues. 
perficiario e do proprietario do solo e da sua 
-extincção. 

arts. 826 a 832.-A. Arts. 826 a 832. Supprimam-se (1).-A .• 
Coelho Rodrigues . 

Obrigações do itsofi·uctuai-io 

Art. 868. O usofructuario deve, antes de 
entrar na posse do usofl'ucto, fazer, á sua 
custa, inventario dos bens que recebe, deter
minando o estado em que se acharem e dar 
-0aução, fideijussoria ou real, si lhe for exigi-
-da, de velar pela sua conservação e ontre-
gal-os, findo o usofructb~ 

(1) No meu parecer opinei pela eliminação 
dos citados arts. ·826 a 832. Emendas iden
ticas á do honrado Sr. Coelho Rodrigues 
oífereceram os illustres collegas Cornelio da 
Fonseca, A. Gordo e F. Cardoso. 

~·· .... 
,;,._· 
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Art. 869. O usofructuario, que não quizer A excepção do paragrapho unico do 

ou não puder dar caução suffl.ciente, perde o a.ri. 869 fica extensiva ao pai e mãe uso
direito de administrar o usofructo e, neste fructuarios dos bens dos seus filhos me
caso, os bens serão administrados pelo pro- nores.-Benedicto de Sou:;;a, relator. 
priet.ario, que ficará obrigado mediante 
caução, etc ... 

Paragrapho unico. Éstd isento desta cauçao 
-0 doador que reserva para si o usofructo 
da cousa doada. 

Art. 802-lettra g, referente aos legados Art. Substitua-se a lettra g, pelo se- Art. 802-lettra g-substitua-se pelo se
de prestações ou alimentos consignados ex- guinte : As rendas constituidas . expressa- guinte : As rendas e os legados de presta
pressamente no immovel. mente sobre o immovel. - Benedicto de ções ou alimentos consignados expressa-

S01,::a, relator. mente no immovel nos termos dos arts. 1.696 
a 1.699 (') .-Sd Peixoto. 

Substituam-se os arts. 887, 888 e 889 pelos 
seguintes: 

Art. 887. As prestações ou alimentos dei- Art. 887. Todo aquelle que tem a livre 
xados em testamento e consignados em im- administração de seus bens pôde constituir, 
movel são devidos desde a morte do testador. a titulo oneroso ou gratuito, sobre a totali
Todavia, não passará este onus a terceiro dade dos immoveis ou sobre uma parte del
adquirente do immovel, si não for inscripto les, uma renda vitalicia ou não, por acto 
n~ competente registro. entre vivos ou de ultima vontade. 

(') A emenda,nos termos em que está for
mulada, não satisfaz, porque pôde trazer 
confusão entre rendas em geral e legados 
de prestações consignados no immovel. Pa
rece-me p1·eferivel ser formulada a emenda 
substitutiva nos seguintes termos : A lettra g 
substitua-se pelo seguinte : As rendas con
stituídas expressamente sobre o immovel. 
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Art. 887. As prestações ou alimentos dei- Art. 888. E' nulla a constituição de renda 
xados em testamento e consignados em im- em favor de pessoa já fallecida ou que dentro 
movel são devidos desde a morte do testa- dos trinta dias seguintes vier a fallecer de 
dor. Todavia, não passará este onus a ter- molestia que já soffria quando foi celebrado -
ceiro adquirente do immovel, si não for o contracto . 

. inscripto no competente registro. 
Art. 8813. Em tudomais,sobreestelegado, Art. 889. Si aquelle que se obrigar á 

serão observadas as disposições do liv. IV, prestação de renda em favor de uma pessoa 
tit. Ill, cap. VII, deste codigo. deixar de cumprir sua obrigação, o credo1• da 

renda pôde não só accional-o para o paga
mento das prestações atrazadas, como para 
que dê garantia pelas futuras, sob pena de 
rescisão do contracto. 

Art. 890. Quando a renda for constituída 
em beneficio de duas ou mais pessoas, sem 
detm·minação da pa1•te de cada uma, en
tende-se que seus dit•eitos são iguaes, sem 
que haja entre ellas direito de accrescer. 

Art. 891. E' licito ao constituinte ou ao 
ceedoe da renda vitalicia e:rlgir para sua 
garantia a hypotheca de um immovel, de 
rendimento, pelo menos, igual, ou caução de 
títulos da divida publica foderal que pro
duzam emju1•os quantia equivalente á mesma 
renda. 

Art. 892. No caso de desapl'opriação por 
necessidade ou utilidade publica, o p1•eço do 
immovel ficará sujeito á constituição de 
nova renda, e o mesmo te1•á logar em relação 
á indemnização do seguro. 

Art. 893. O pagamento da renda consti
tuida sobre um immovel incumbe, de pleno 
direito, ao adquirente do predio grava.do. 
Esta obrigação estende-se ás rendas ven
cidas ante.,i da. alienação, salvo o direito 
regressivo do adquirente contra o alienante. 

Emendas rejeitadas e prejudicadas 
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Art. 894. O immovel sujéito á prestação 
de renda pôde ser resgatado, pagando . o 
devedor um capital em dinheiro, cujo rendi
mento, calculado pela taxa legal dos juros, 
garanta ao credor renda equivalente. 

Art. 895. No caso de fallencia, insolveocia 
ou execução do predio gravado, o credor da 
renda tem preferencia aos outros credores 
para haver o capital indicado no artigo 
antecedente. 

Art. 896. A renda constituída por dispo
sição de ultima vontade, começa a ter effeito 
desde a morte do constituinte, mas não 
valerá contra terceiro,, adquirentes, em
quanto não for inscripta no competente 
regfatro. · .. 

Art. 897. No caso de transmissão do predio 
gl'avado a muitos successores, o onus real 
da renda continua a pesar sobre todas as 
suas partes. 

Sala da Commissão, 24 de dezembro de 1901.- Benedicto de Souza, relato;, 
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Parecer pata a votação dos arts. 889 a 1.010 

No primeiro r~ato~·io que ~presentei .ªº 
estudo da Commissao tive enseJo de apreciar 

• _ e emittir parecer sobro toda~ as emen?as 
o:fferecidas a esta parte do ProJecto do Cod1go 
Civil. 

Agora resta-me tão sómente dizer sobre as 
poucas emendas posteriormente apres~ntad~s 
e, pl'incipalmente, no co~rer da d1scussao 
que so:ffreu aquelle relator10. 
- o Dr. Coelho Rod1·igues entende que a an

t_fohrese não deve apparecer como uma. figura 
jurídica distincta entre jus in re aliena, mas 
como uma modalidade do penhor e de hypo· 
theca e, nesse sentido, apresentou emendas 
que não podem merecer o apoio do relator, 
porquanto, incontestavelmente, distincta e 
diversa do penhor e da hypotheca é_ a an
tichrese, chamada a exercer funcçao que 
aquelles não poderiam desempenhar, em 
virtude de sua propria natureza. Na an
tichrese, a garantia reá.1 não resultarii. do 
direito que tem o credor antichretico de reter 
a cousa até ao pagamento total da divida, 
o onus acompanhando aquella, mesmo nas 
mãos de terceiro adquirente 1 

Coroo não·consideral-a figura distincta do 
penhor e da hypotheca, uma caracterizada, é 
verdade, pela detenção da cousa na mão do 
credor, mas sem poder usar ou gosar della, e 
a. outra se caracterizando exactamente pelo 
facto de não sahir a cousa do podei· do 
devedor 1 . 

Ao art. 900 foi ap1•esentada uma emenda 
pelo Sr. Adolpho Gordo, mandando suppri
mir as palavras tlnaes: «em tal caso, o de
vedor só o poderá levantar, prestando 
caução idonea». 

Supprimida esta parte final, deveria pre
valecer o principio de que o devedor no 
caso, que é o de sinistro na cousa segm·ada, 
poderia levantar o valor d,a indemnização, 
independentemente de prestar qualquer ga
rantia, porquanto, como muito ·bem pon
dera Didimo da Veiga, subrogando-se a. hy
potheca no valor do immovel desappareci~o 
e não devendo a cousa hypothecada sahn• 
do poder do devedor, só a este compete o 
levantamento da indemnização, restando ao 
credor, pelo facto de se considerar vencida a 
divida, usár do sequestro, como medida 
assecura.toria dos seus direitos, e assim im
pedir que o devedor receba do segurador o 
valor da indemnização devida. 

A emenda do Sr. Adolpho Gordo, pois, não 
melhora o Projecto e não satisfaz o intuito 
que o se~ illust~ado autor_ teve em vista. 

Satisfazendo em todos os pontos e tornando 
bem clara a situação respectiva dos tres 
interessados, segurado, segurador e credor, a 
emenda do Sr. Bat•ão de Lo reto, emenda 
que é reproducção de dispositivo do Codigo 
Civil Allemão, o relator d,t preferench a 
ella, que, melhor que qualquer outra, pa
rece attender á solução de assumpto tão 
importante. 

De accordo com o que expendi no primeiro 
relatorio a proposito de uma emenda do De
putado Barros Franco Junior ao art. 905, 
acceito ,\ emenda suppressiva. da parte final 
desse artigo, apresentada pelo Daputado 
Adolpho Gordo. 

O Dr. Coelho Rodrigues manda, em 
emenda, supprimie toda a secç-ão que tl'ata 
do penhor agrícola e·pecuario. 

Não alcanço a razão e a vantagem de uma 
tal eliminação :· si é exacto que o penhor 
agrícola não tem produzido quanto delle se 
poderia e deveria esperar, não é menos cerb 
que vantagens tem proporcionado á lavoura 
e que maiores ainda podel'á prestar, quando 
entrarmos em uma época do normalidade 
economica o financeira. · 

Não encont~o, pois, motivo plausivel e 
serio para a suppressão de um instituto que 
tem produzido e ainda poderá produzir 
grandes beneflcios. 

Reitero as considerações que,a respeito de 
tal assumpto, tive occasião de -- fazer no pri
meiro relatorio. 

Ao art. 957 foram a.presentadas tres 
emendas, pelos Srs. Adolpho Gordo, Didimo 
da Veiga e Azevedo Marques. 

Tendo todos em vista assegurai· os direitos 
dos primeiros credores hypothecarios, sem 
prejudicar os credores posteriores, julgo pre
forivel a emenda do Sr. Adolpho Gordo, por 
me parecer a mais logica, mai:i de accordo 
com o, interesses do credito territorial e ao 
mesmo tempo mais garantidora dos direitos 
de todos os credores, sem limitar de um 
modo flagrante, como as outras, o credito do 
devedor. 

São estas as emendas mais importantes 
apresentadas ao meu estudo e sobre as quaes 
me competia dar parecer. As demais, em 
geral, são de red.a.cção ou liga.das a emendas 
e ma.teria que já e~tudei no meu primeiro 
relatorio, a.o qual me reporto. 

Sala da Commissão do Codigo Civil, dezem• 
bro de 1901.- Rfoadavia Oorrêa, relator. 



Towto do Projocto 

CAPITULO IX 

DOS DlltEITOS R,gAES DE GARANTIA 

( A1•t.<J. 880 a. 906) 

Art. 889. Nas dividas ga1·antidas por 
penho1•, antichrose ou hypotheca, a cousa 
dada em garantiu. fica. sujeita, por vinculo 
,tea,l, ao cumprimAota. da. obriga~ao. 

Emendas a.cceitas Emendas ndo acceitas 

Capitulo IX Suppri.ma-se a palana anti
chrese dos arts. 889 a 905 e accrescente-se a 
este: 

Art. O credo1• pignoraticio ou hypothe
ca1:io que tiver a.ntichrese sobre a. cousa of
ferecida em garantia do seu credito terá. 
a respeito della os mesmos direitos e ob1·i
gações do usufructuario. · 

§ 1. 0 Si os rendimentos da cousa. forem 
pré,iamente calculados, serão compensa.dos 
pelos juros até a concurrente quantia e, no 
caso contrario, serão considerados equiva
lentes a estes. 

§ 2. 0 Em ambas as hypotheses, o credot• 
cons'!rva o direito, salvo clausula expressa 
em contrario, de renunciar a.os rendimentos 
no fim de cada. período no1•mal de sua liqui· 
dação e optar pelos juros legaes do capital. 
-A. Coelho Rodrigues. 

Art. 890. Sómente Póde empenhar, dar Accrescentc-6C: Accrescente-se o seguinte: 
em anticlit1ese ou hypot11eca quem pôde alie- Paragrapho unico. O dominio superve- Paragrapho unice. O dominio superve
na.r e só podem ser dados em penhor, anti- niente revalida, desde a inscripoão, as ga- niente revalida. á garantia. real, em boa fé 
chrese ou hypotbeca. as cousas que podem rantias reaos estabelecidas em boa fé por estabelecida por quem possuía a coiwt a ti• 
ser aliena.das. quem possuía a cousa a titulo de proprie- tulo de proprieta.rio.-OZovis Bev:krgua. 

tario.-Rivadavia OorrBa. 

Art. 89L A cousa commum a diversos · A1-t. 891. Diga-se: A cousa commum nã.o Art. 891. Diga-se: Não póde a cousa 
não pôde ser dada em garantia real, sem o pôde ser dada em ga1•antia real, na sua to- commum ser dada em garantia real, na to
consentimento de t.odos; mas pôde cada um ta.lida.de, sem o consentimento dos proprie- talidade; sem consentimento de todos os co
dar individualmente a parte que nella tiver, tarios, mas c~da co-proprietario pôde hypo- proprietarios; mas, si for manifestamente 
sl for divisível, P só a respeito desta. subsis- thecar individualmente. a parte que tiver no div1sivel, cada um põde·conceder a garantia 
tirá a ga.rantia. immovel commum, si este for manifusta.- sobre a sua parte, e a efflcacia. deste con·• 

· mente divisive! e só a. respeito desta. parte tracto depenàerá. do resulta.do da divisão.
subsistirá. a hypotheca.-C'lo-ois Bevilaqua. Ba,·ao de Loreto. 
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Art. 900. Si a cousa estiver segura, o Art. 900. Si umimmovel é seguro, o se- Art. 900. Supprimam-se as palavras: 

valor da indemnização pelo sinistro fica glll'ador não pôde pagar validamente ao se- «Em tal caso, o devedor só poderá levan
subrogado no onus real da divida, quando glll'ado a indemnização do sinistro, com tar, prestando . caução idonea.>-Adolpho 

;: não applicado á reconstrucção ou repara- effeito contra o credor hypothecario, sinão Gordo. • 
, :- ções . . Em tal caso, o devedor só o poderá quando a este credor o segura.dor ou o se-
::\ levantar prestando caução idonea. glll'ado hoE-ver avi~ado do sinistro e,. depois Art. 900. o segurador não póde . vali· 

da recepçao do _av1~0, houver decorrido um damente pagar ·ao segurado a indemnizaçã.o 
mez. At~ a exp1raçao do prazo, o credor hy- do sinistro. com effeito contra O credor hy
potheca!10 _pôde oppor-se ao pag:amento da pothecario, sinão quando a e.;te credor o 
md~mmz~çao pel? segurador. Dei:ii:ará de.ser segurador ou O segurado houver avisado do 
obr1gator10 o aviso, quando for 1mposs1v~l sinistro 0 depois da recepção do a.viso tiver 
dal-o; nest~ caso o_ m~z calcula-se do venci- decorrido um mez. Até a extincção do 
manto da mdemp1zaçao. prazo, o credor hypothecario pôde oppor-se 
. O segu~ador nao_pode prevalecer-se de s:ua ao pa"amento da indemnização pelo se-· 
1gnorancia a respeito de uma hypotheca. m- "urado; 
scripta. no registro predial. ,-Barão de Lo- 0 

• d - ôd 1 d 

.... -

reto O segura or nao p e preva ecer-se a ~ua 
• ignorancia a respeito de uma hypotheca m

scripta no registro predial.-Ctovis Be'rli
laqua. 

Art. 903. Ainda que autorizado pelo titulo Art. 903. Diga-se: E' nulla a clausula que 
a flca.r com o objecto da garantia, si no ven- autoriza o credor pignoraticio, antichretico 
cimento ,não for p~ga a divida, o credor é ou hypothecario a ficar com o objecto da 
o,brigado a fazer mtimar o devedor ou o garantia, si a divida não for paga no ven
doou da cousa ou seus successores para re- cimento. O credor pignoraticio e o hypo
mil-a, sob ·pena de ser-lhe adjudicada pelo thecario são obrigados a fazer intimar o 
valor do contracto ou de ser vendida em devedor ou o dono da cousa ou os seus suc
hasta publica, conforme preferir. cessores para remil-a, sob pena de ser-lhe 

adjudicada pelo valor do contracto ou de ser 
vendida em hasta publica,conforme preferir. 
-Clovis Bevilaqua. 

Art. 905. Quando exc~tido o penhor ou a Art. 905. Supprimam-se as palavras_ Art. ~05._ Substitua-s~ pelo seguin~e: Com 
hypoi;heca o pr·oducto nao bastar para pa- salvo si O credor pedir adjudicação.-.Adolpho a termrnaçao da execuçao sobre o obJecto de 
gamento da divida e despezas judiciaes, con- Gordo, C!)ntracto~ ~e penhor .ou hypotheca, fica e_x-
tinuará o devedor obrigado pessoalmente tmcta a d1v1da, sempre que o devedor nao 
pelo restante, salvo si o credor pedir adju- possua outros bens,. salv? o caso em que 
dicação. ticar provada a existenc1a de fraude ou 

dolo por parte do devedor, caso em. qu& 
subsistirá a divida. com o caracter de d1v1da. 
commum ou ordinaria.-Barros Franco Ju~ 
nior, 
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CAPITULO X 

· SECÇÃO I 

(Arts. 907 a 915) 

Emendas acceitas Emendas não acc;eitas 

' . ' 
1 

,; 

Art. 907. O penhor é constitui do :pela tra
dição de cousa movel alienavel, feita pelo 
devedor ou por terceiro ao credor ou a quem 

Art. 907. Substitua-se pelo art. 271 do 
Codigo Commercial, eliminando a palavra , 
commercial. 

o represente, para garantia da divida. 
Esta tradicão pôde· ser feita pelo mesmo 

modo pol' que pôde ser feita a de cousa 
movel vendida e ainda pelo constituto pos
sessorio. 

O art. 271 diz: - O contracto de penho~ 
pelo qual o devedor ou um terceiro por elle 

· entrega ao credor uma cousa movel em 
segurança e garantia de obrigação commei-
cial, só pófo provar-se por oscripto assignado 
por quem recebe o penhor.- Commissao da 
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. 

Art. 907. Redija-se a 2"' p:i.rte como§ l" e 
accrescente-se: § 2. º. Na_ ultima hypothese o 
contracto deve ter du ,s testemunhas com as 
firmas reconhecidas ou ser registrado dentro 
dos oito dias seguintes â sua data, para valer 
contra os terceiros credores anteriores do 
devedor pignoraticio.-A. Coelho Rodrig'lfes. 

Art. 911. Pertencendo a cousa a terceiro• Art. 911. Substitua-se pelo seguinte: 
si for empenhada sem consentimento deste• O credor pignoraticio, de boa fé, adquire 
fica sem effeito o penhor e póde ser reivindi" direito sobre os moveia corporeos e os füulos 
cada. ao portador a elle empenhados, ainda que 

não pertençam a quem constitue o penhor. 
·Todavia, contra o credor pignoraticio, em

b01•a de boa fé, poderáse1• reivindicada a cousa 
movei corporea, si foi perdida ou furtada ao 
dono ou a elle tirada de qualquer maneira. 

, (": , 
O · 
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Os títulos -ao pQrtador não são em caso 
algum reivindica veis ·contra o credor pigno
raticio que de boa fé os recebeu,-Barao de 
Loi·eto. ,. 



SECÇÃO II 

(Arts. 916 a 923) 

SECÇÃO III 

Eliminem-se os a.rts. 916· a 923.-Sà Frei
i·e.-Al(redo Pinto.-Sal'Vador Moniz .. 

(Arts. 924 a 931) Supprim3in-se os arts. 924 a !;31.-A. Coe--
lho Rodrigues. 

Art. 924. O penhor agricolasó pôde ter por Art. 924. Depois da palavra;-corrente
objecto cJlheitas pendentes ou em via de inte,·calem-se as seguintes:-fl'Uctos armaze
formação no anno corrente, instrumentos na.dos em ser ou beneficiados e acondicio
aratorios e de locomoção; assim como aoi- nadeis para se venderem; lenha cortada ou 
maes do serviço ordinario do estabelecimento madeira das mattas preparada para o córte. 
agrícola. · -Rivada'Via Oorrêa, relator. 

Art. 925. O penhor agr1cola não póJe,ser Art. 925. Substituà-~e pelo seguinte : 
constituido por m~is ·de um .- anno, mas o o penhor agrícola poderá ser e.,tipulado 
devedor pôde obrigar-se a prorogal-o no pelo prazo de um a tres a.nnos.-R:'Vada'Via 
anno seguinte e no subsequente, mediante Corrêa relator. · · 
simp!es a.ve_rbaç~o no regis tro~ por elle re- A' e~enda substitutiva do sr. relator 
qu~r1da cooJunc,amente .com o credor. ~e- accrescente-se :-podendo ainda, por accordo 
~ois. de tres annos,. e~b penhor deve ser das partes, ser prorogado por seis mezes.-
llqmdado ou reconclt1tmdo. · M. F. Oorrfo 

Art. 930. Os ·animaes da mesma especio, Art. 930. Supprirnam-se as palavras:
comprados para substituir os mortos ou ou 'Vendidos com auto,·ização do credor.
vendidos com auto!'ização do credor, ficét.ID A. Coelho Rodrigues. 
subrogados .. ,no penhor, . 

CAPITULO Xl 

(Arts. 948 a 952) 

Supprima-se todo o capituloXI,-A,C-oelAo 
: Rodrigues. · 

jZ., ~ 1 • • • 

,Art. 948. O devedor ou . terceiro póde, 
cx,1tregando ao cr.edoe um immovel, ceder-lhe 
o direito de perceber os fr'u<itos e rendimen
tos; em compens Lção dos juros da quantia 
devida- ou do capit:11, si não houver juros, 
observada a disposição do ar •. 1.141. 

§ 1. 0 E' pcrmtttit.lo, toda vja, e.,tipular que 
os fructos e rei:rdirrientus de immovol, na sua 
totalidade, sejam percebidos pelo credor só
mente á eontu.<lo--~1w-E>s.~-,· ·. .,-,""-· 

Art. 948. Em voz de: jiwos da quantia 
de'Vida, ou do capital, si nero houver juros, 
diga-se : da divida .-A..Je'Vedo 3:larques. 

Ao art. 948. Addite-se: § 3.0 Si o immovel 
estiver hypofüecâdo'cm··garantia <le mais de 
uma divida, só poderá ser da.do em anti
chrcse ao primeir.o credor, com annuencia. 
do.~ demais, sob pPoà ile nullidade .- Adolpho 
Gordo. 

l 



TelX!to do Projecto 

§ 2. ~ O immovel hypothecado pôde ser 
tambem dado em antichrese pelo devedor ao 
credor hypothecario, assim como o immovel 
:mjeit0 á antichrese pôde ser hypothecado pelo 
devedor hypothecario ao credor antichretico. 

Art. 952. O cred~:r antichretico pôde fazer 
valer seus direitos contra o adquirente do 
immovel, os credores chirographarios e os 
hypothecarios posteriores â inscripção da 
,antichrese. 

'i i, CAPITULO xn 
,. r,, ·1 1 (Arts. 953 a 1.000) 

·. Art i 954. Podem ser objecto de hypo
' thec'a: 

1°, os immoveis, salvo o caso do art. 96 ; 
, 2°, os accessorios dos immoveis conjuncta
mente com elles ; 

3°, o· domínio directo ; 
4°; P' 'dominio util; . 
5?; 'º dominio superficiario; 

! ·. 

i 6°, as ·estradas de ferro; 
, :7°, as .minas e pedreiras, independente
mente dQ solo onde se acham. 

Emendas «aceitas 

Supprima-se o n. 5 do art. 954.- Cornelio 
da Fonseca. 

Emendas não acceitas 

Ao art. 952. Accrescente-se o seguinte pa
ragrapho: Qualquer outro credor poderá 
pagar integralmente ao credor antichretico 
o debito da divida commum para extinguir 
a antichrese.-.4.zevedo, Mar!lues. 

Art. 956. o. dono do immovel pôde con- Art. 956. Redija-se assim: O dono do im- Ao art. 956- Depois de anterior, diga-se:
stituir sobre elle outra hypotheca, em favor movel pôde constituir sobre elle outra hypo- inscripta.-Azevedo Mar!lu~s. 
do mesmo ou de outro c1•edor, mediante novo theca, em favor do mesmo ou de outro · · 
titulo, em que se declare, sob,pena de nulli- credor, mediante novo titulo.-Didimo da Em vez de outra, diga-se:-segunda,- A. 
da~e, não só · a 'importancia ' da divida an- Veiga. . Coelho Rodi·igues. 
ter1or, como sua data .e taxa dos juros. 

t"'Z; 
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' Art. 957. Na hypotheca posterior não p6del Art. 957. Substitua-se pelo seguinte: Art. 957. Ao segunrlo credor é facultado 
se. r. estipulado prazo que termine antes do . Vencida a hypotheca posterior, reputa-se executar o immovel hypothecario, indepen
"l;encimento da anterior. Fica, porém, livre :vencida a anterior, não podendo, porém, o dentemente da intervenção do primeiro . 

. ~o segundo credor executar a hypotheca, in- segundo credor executar a hypotheca sem A este é dado fazer valer o seu direito, pre
pendentemente da intervenção do primeiro, notificar judicialmente o primeiro.-.4.dot- sumindo-se, para tal effeito, vencida a pri-
quaQ.do este não tenha usado do seu direito. pho Gordo.-Fausto Cardoso. . · meira hypotheca.- Didimo da Veiga. 

O art. 957 redija-se assim: 
O vencimento da hypotheca posterior fi

cará dependente do maior prazo estipulado 
para vencimento de anterior. Mas, decor
ridos 30 dias após os vencimentos de todas as 
hypothecas anteriores,sem que os respectivos 
credores hajam promovido a execução do 
immovel,podel-o-hão fazer os credores poste
riores.- A:evedo Marques. 

Art. 957. Em vez de hypotheca posterior 
diga-se: segunda hypotheca.- A. Coelho Ro
drigues. 

Art. 959. A hypotheca anterior póde ser Art. 959, l,. parte,-Supprimam-se as pa- Art. 959.-Em vez de sem que, diga-se:-
remida pelo credor da posterior, quando se lavras:-ou credor nao execute. sempre que o devedor se não etc. e accres-
vencer s~m que o deved~r se offereça 2ª parte_ Substitua-se pela seguinte: cente-se entre as palavras credor.não a pa
para rem1~-a_ ou o ,credor . nao a execute. Para a remissão, neste caso, deve 

O
cre- lavra precedente. -.A. Coelho Rodrigue,. 

Para !emissa?, ne,,te_ caso. deye O cr:e~or dor posterior consignar a importa.ncia da 
p~st~r10r consrgna;r a 1mportanc1a da d1v1da divida e das despezas judiciaes, caso se pro-
e mtimar O anterior para levantai-a. mova a execução, intimando o credor ante-

rior para levantai-a. - Adolpho Gordo. -
Fausto Cardoso. 

Art. 960. Qualquer que seja o prazo esti- Art. 960. Supprima•se.-he1'edo Marques. 
pulado no contracto de hypotheca, o devedor 
póde remil-a, passados seis annos, contados 
da data do contracto. 

Art. 962. Até 30 annos, contados da data -Art. 96~. Accrescente-se ao final deste ar
do contracto, a hypotheca de meno1• duração tigo: sem prejuízo da precedencia que então 
pôde ser prorogada por simples averbação lhe competir.-A. Coelho Rodrigue,. 
requerida por ambas as partes. Passado 
aquelle prazo, a hypotheca convencional só 
poderá valer sendo reconstituida por novo 
titulo e nova ioscripção. 

n 
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Texto do Pi·ojecto Emmdas acceitas 

Art. 961. A' ex:!epção drt hypotheca legal Art. 963. Sup,i:·ima-se este artigo.-Ri
geral·e inscripta, nenhuma outra dá dir3ito vadavia CJor1·8a, relator. 
á sequela e preferencia, sinão q_uahto aos 
bens mencionarlos no titulo e inscr1pção, com 
os respectivos fructos e acccsiões. 

Art. 965. A hypotheca legal pMe ser sn b
:Stituida. por caução de ti tu los ·da divida pu
blica federal ou es~adoal, recebidos pelo 
valor de sua cotação mínima no anno coe
rente. 

Emendas não -acceitas 

Art. 965. Accrescente-se depois das pala
vras pode ser-mediante accordo das partes 
ou doJ seus l'epresenta.ntes, ie supprima.m-se 
as palavras - ,ou estadoal. -A. Coelho Ro
drigues. 

Art. 965. Supprima-so a palavra. - esta
doal .-Barros Franco Junior. 

Art. 966. O m:i.rido ou o pae que dentro Art. 966. 
do devido pr11so proceder á inscripçãíl da ,-~a, relator. 
hypotheca geral da mulher ou dos ftlhos 

Supprima-se.-Rivadavia ·cor- Art. 966. Supprimam-se as p:i.lavras-,-
' dando caução assecuratoria dos immoveis 

sujeitos á sua administração.-A. Coelho Ro-

póde, quando ospecializal-a, reduzir a sua 
responsabilidade aos bens moveis e aos ren-
dimentos que lhe não pertencerem, dando 
caução as~ecuratoria dos immoveis sujeitos 
â sua administração. · 

Art. 968. Pó le o credor hypothecario, no Art. 968. Accresc::mtem-se no fim, depois 
easo de insolvencia. do deveJor, requerer a da palavra. . adjudi.caçl1o, as palavras-neste 
adjudicação do immo-vel pela tota.lidade da caso.-A. Coelho R1drigues. 
divida, embora avaliado em menos do que · 
esta.. 

A a:ljudic:i.çã::> importa quit~ção. 

drigi,es. · 



Art. 970. Não se considera. derog:i,do, etc. Art. 970. Su'.Jstitu:i.-se a 2a. p:1.rte pelo Depois do art. 970 accrescentem-se os se-
,.. Subsistem, posto que se.m:o nome de hypJ- seguinte: guinies: 
theca, as obrigações reaes qu::i a favor de , . . 
certos craditos o Codigo Commercial esta- Os navio3, mesmo em construcção, são Art. Si · o~ bens hypothacados não en
belece sobre navios o~mercadorias. .:msceptiveis de hypotheca ; só poderão ser contra.rem na primeira praça lanço superior 

hypothecados por convenção das partes. á avaliação, irão á segunda. pl'aça oito dias 
As hypothecas sobre navios se regularão depois da anterior e dispensados os pregões, 

pelas disposições deste Codigo, salvo o de- com abatimento de 10 º/• ; si nesta. não en
mlhe de medidas proprias, que constarão de contrarem preço superior á ultima avaliação, 
regulamentos especiaes. - Oommissão do irão á terceira praça e nesta serão vendidas 
Superior .Tribunal de Justiça do Maranhão. em leilão palo maior preço que for olfe.recido. 

Ao exequente, em qualquer das praças, fica. 
Depois do art. 970 accrescente-se o se- salvo o direito de la.nçar ou de requerer adju-

guinte: dicação dos mesmos bens. Nestes ultimas 
_ . . . casos a arrematação ou a adjudicação em 

Art. A excussao do 1mmove~ hypo- fa.vor do exequente imporcarã.o quitação de 
theca.do fa.r-se-ha por acção executiva. - divida. 
Azevedo Mar~ufls. 

Art. E' licito não só ao executado, 
mas tambem ao seu conjuga, ascendentes e 
descendentes, remir ou dar lançador a 
todos ou alguns dos bens penhorados até 
á assi,1i:natura do auto de arrematação, sem 
necessidade de citação pr-évia. do exe
quente. 

§ Para isso é preciso que offereçam 
preço igual ao da avaliação na primeira 
praça, ou ao maior que for offerecidv nas 
outras praças. 

Art, Os editaes, para a venda em 
hasta publica dos immoveis hypotheca~os 
inscriptos, não serão lavrados, sob pena 
de nullidade, sem que primeiramente se
jam intimados, pelos meios lega.es, o3 
credores po.r _hypothecas anteriormente in
scriptos, si não tiverem sido anteriormente 
intimados ou comparecido á acção-Aie
vedo Marqu~s ~ 



Teroto do Projecto Emendas acceitas · .Emendas não acceitas 

Additivo â emenda do Sr. Azevedo Mar-. 
ques~ que determina: 

<A eroecução do immovel hypothecario far
. se-ha por acçao executiva>. 

Art. 972. A pessoa sujeita a qualque1• das Art. 972. Substitua-se pelo seguinte: 
hypothecas mencionadas nos ns. 1 a 5 do , . 
artigo antecedente não terá direito ás van- As hypothecas legaes de toda e qualquer 

•tagens que lhe der o titulo, cargo, admi- especie em nenhum caso valerão contra ter
nistração, emprego ou contracto, emquanto ceiros, sem a indispeosavel formalidade da 

, não a fizer inscrever. inscripção e especialização,- Rit,aàatiia Cor
rêa, relator. 

Paragrapho unico. Não é permittida outra 
contestação nesta acção executiva hypothe
caria., sioão a que consJ,stir em: 

- nullidade de pleno direito da. escriptura 
de hypotheca ; 

- nulli.dade expressamente pronuociãdi 
por este Codigo, que affecte substancialmente 
ás hypothecas ; 

- nullidade de ·proçesso, por serem as 
partes ou algumas dellas incompetentes e 
não legitimas, por ser a acção impropria; 

- nullidade de processo, porque foi prete
rida alguma fórma ou termo essencial ; 

- de declaração de quebra ou concor
data; 

- de pagamento, compensação, novação, 
transacção e prescripção.- Safoador Moniz. 



Art. 973. Si a mesma pessoa estiver su- Art. 973. Supprima-se.-Rivada11ia CorrBa, 
jeita a mais de uma hypotheca legal, não relator. 
poderá inscrever a posterior antes de espe

-;; cializar a anterior e, quando seja omisso em 
:-- uma e outra cousa, a especialização e a in-

,. 

-< scripção serão promovidas por qualquer das 
... pessoas a quem competir, na conformidade 

da secção III deste capitulo. 

Art. 974. As hypothecas de que trata o Art. 974. Supprima-se.- Azevedo Mar
art. 971, ns. 1 a 7, emquanto não forem es- ques. 
pecializadas, cJmprehendem todos os immo-
veis do responsavel , existentes· desde o co-
meço da sua responsal:Jilidade e os qiie ad-
quirir até a especialização. 

, Art. 975. A especialização das hypothe- · Art. 975. Supprima-se.-Rfoadavia Corrê a, 
cas legaes far-se-ha dentro do prazo de trinta relator. 
p.ias, sob pena de prevalecer a hypotheca 
geral, emquanto não for especializada, além 
d.a responsabilidade ei:n que possam ter in-
~orrido os funccionarios incumbidps de pro-
fuovel-a. . · 

k'Art; 976 ... 

,
1 § 2. 0 As outras hypothecas legaes serão Supprima~se este§ 2°,-Rivadavia Corrêa, 

permutadas emquanto não forem especiali- relator. . '. '. , .. 
zad,a:s e inscriptas. 

e Art . .. 9i7, A inscripção da hypotheca per- Art. 977. Supprima-se a parte final desde 
dura ·emquanto subsistir a obrigação; mas as palavras-sob pena ate}' • ..:.. Rfoadavia Cor~ 
sua espe'cialização deve ser renovada no fim rêa, relator. 
de trinta annos,s~b pen.a de restabelecer-se a 
bypotheca geral, como deter~ina o art. 975. 

Art. 978. As ef'ltradas de ferro con.,truidas Art. 978. Substitua-se pelo seguinte: 
em territorio nacional só poderão ser hypo: As hypothàcaB sobre estradas de ferro se
thecadas median_!_e prévia autorização do rão inscl_'iI~t~s n?municipio .. da ~staçjo_~nicial 
Governo da-- Umao ou do Esta;d,rà -· quem da respectiva linha.-Rivadavia Correa, re-

~ competir o direito de conceder a respectiva lator. 
construcção. 

Estas hypothecas serão' inscriptas no muni
cípio da estação inicial da respectiva linha. 



Texto rlo Projecto Emendas acceitas 

. Titulo IV 

(Arts. l.001 a l.010) 

Art. 1.006. Os cartorios do registro pre- Supprirna-se.-Commissão do Superio1· Tri-
di:al deverão ter os seguintes livros: bunat do Maranhao. 

l.º ... 
' • Art. 1.007. O livro do n. 2 terá um a.uxi- Supprima-se.-Commissão do Superior Tri-
liar para a transcripção integral dos títulos, bunat de J.,stiça do Maranhão.. .. 
quando os portadores de3te o exigirem. 

Nos outros casos, a inscripção far-se-ha po1· Supprima.-sa.-Commissão do Superior Trí-
extracto. bunal de Justiça do Maranhão. 
. Art. 1.008. As hypothecas especiaes e 
onus reaes serão averbadvs á margem do 
titulo correspondente do livro sob n. 3, fü. 
zendo-se remissão ao da respectiva inscri -
pção. . 

Estas averbações ficam annulladas quando 
forem c.wcellados os respectivos onus. 

Sala da Commissão do Codigo Civil, 26 de dcz()mbro do I901.-Ritiada1>ia Corrêa, relator. 

Emendas não acceitas 
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Votação dos arts. 1.011 a 1.227 



Parecer para a votação dos arts. 1.011 a 1.227 

Artigos do Projecto 

Art. 1.011. O credor de cousa certa não 
póde ser obrigado a receber cousa diversa 
da divida, ainda que mais valiosa. 

Art. 1.012. A obrigação de dat' cousa certa 
comprehende os accessorios desta, posto que 
não mencionados, salvo si o contrario resul
tar do titulo ou das circumstancias. 

Art. 1.013. Si, no caso do artigo antece
dente, a cousa se perder, sem culpa do de
vedor, antes da tradição, fica resolvida a 
obrigação para ambas as partes. 

Emendas e additivos acceitos pelo relator Emendas e additfoos recusu,dos ou prejudicados 

' ., 

.,i 

Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto : 
«A obrigação de dar é a que tem por objecto 

a entrega de uma cousa, movel ou immovel, 
com o fim de, ou constituir sobre ella direitoii 
reaes ; ou de transferir sómente o uso ou a 
detenção; ou de restituil-a a seu dono.» 

1 

Obser1'açc1o-Na generalidade do art. l.Oll 
estão eomprehendidas as duas primeiras 
hypotheses, sem vantagem na espeeifl.cação, 
e da terceira occupa-se o art. 1.017. 

Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
«A obrigação de dai• cousa certa, ou seja 

para constituir sobre ella direitos reaes; ou 
para transferir uso ou detenção ; ou para 
restituil-a a seu dono, comprehende todos 
os accessorios desta, ainda que não men
cionados nos titulas respectivos, ainda que 
momentaneamente tenham sido separados.» 

Obser1'açao - O artigo do Projecto parece 
mais previdente, desde que manda attender 
ao que se puder apurar de facto. 

Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
« Si a obrigação de dar cousa certa é 

para transferir direitos reaes, e a cousa se 
perde sem culpa do devedor, a obrigação 
dissolve-se para ambas as partes. 



.. , 
___ Si a perda resultar. de culpa do devedor, 
responde este pelo equivalente com perdas 
-e damnos. 

• t ~·J 

Art. 1.014. Si houver deterioração sem 
culpa do devedor, poderá o credor, oti re
solver a obrigação, ou acceitar a cousa, .aba
tido do preço ~esta o valor da deterioração. 

·,.,Út'_' 1.'015: · Havendo culpa do devedor, 
pôde p credor exigir o equivalente, ou accei
tar a cousa no estado em que se achar, com 
~ir~i_j;o de reclamar, em qualquer dos easos, 
inde~n~zação por perdas e damnos. 

J • ,1, 

. {; . '~ 

• 
Si se perde, porém, por culpa do devedor~ 

responde est~ pelo equivalento com a in
demnização . de perdas e damnos.» 

Observação -Na parte de que trata o su~ 
stitutivo a differenoa é de redacção, e sobre 
esta resolverá a Commissão. Mas o sup,
stituti vo é mais restricto do que o artigo 
do Projecto, pois que só se occupa da perda 
da cousa para transferir direitos reaes, dei-
xando de parte a perda de cousa moyel. 

Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
«Si a cousa se deteriorar sem culpa do 

devedor,.a deterioração será por conta delle; 
e o credor terá direito, ou para resolver & 
obrigação, ou para receber a cousa no es
tado em que se achar, com diminuição pro
porcional do preço, si o houver.» 

Observação-O substitutivo apenas altera 
a redacção, aliás no intuito de tornai• mais 
claro o texto. · 

Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto : 
«Si a cousa se deteriorar por culpa do'.de-. 

vedor, terá o credor o direito, ou para eiçigir 
o equivalente com indemnização de p,erq.as ~
interesses, ou para receber a cousa no es-

. tado em que -se a.char, com indemnização das 
perdas ~.interesses.» 

1 

Observação-E' questão de fórma; me pa.-e: 
rece mais simples a do artigo do Projecto. 



Artigos do Projecto Emendas e additfoos -acceitos pelo relator Emendas e additivos recusados ou prejudicadoS< 

Art. 1.016. Até a tradição pertencem ao Emenda do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti : Substitµtivo do Sr. Dr. Torres Neto: ) 
p.ovedor os. accrescimos e melhoramentos da « Supprimam-se as palavras - assim como «Os fructos naturaes percebido~ e os civis 
cousa, assim. como .º~ fructos . separados, os fruct5>s separad?s, > tambem percebidos, ou que ainda possam ser
J>~los quaes p~erá. ex1g~r augmento do preço. Subs~1tua-se a ahne~ por e3ta.~ : Os fructos devidos, dia por dia pertencerão, antes da. 
S1 o credor nao aonmr a eas~ a~gmento, pel'ceb1dos pertencem 1gualmen.e ao devedor tradição ou do registro,como no caso couberp 
pôde o devedor resolver a obr1gaçao. e os pendentes ao credor. ao devedor. Os pendentes, porém, pertence-

Os fructos pendeu tes pertencem ao credor, rão no dia da tradição ou do registro ao cre-

Art. 1.017 Si a obrigação for de restituir 
cousa. certa o esta se perder antes da tradi
ção, sem culpa do devedor, so!fre o credor a 
perda. e resolve-se a obrigação; ficam-lhe, 
porém, satvos os direitos até ao dia da. perda. 

dor. » · 
Additivo do mesmo senhor : 
« Si a cousa tiver melhoramento ou au

gmento, ainda que sem tlespeza por parte do 
devedor, poderá este exigir do credor um 
preço maior; e si o credor não annuir, a 
obrigação se resolverá.» · 

Obser1'açlto - A alinea substitu' iva do Sr. 
Dr. Amaro Cavalcanti e o disposto no 
art. 603 do Projecto, dispefüam a divisão 
da mataria em dous artigos e os dispo.,itivos 
destes. 

Substitutivo do Sr. Dr.Torre3 Neto: 

« Si a. obrigação for de dar cousJ. para o 
fitn de restituil-a a seu dono, e a cousa se: 
perder sem culpa do devedor, perder-se ha 
para seu dono ; e, salvo os direicos deste até 
o dia da perda, a obrigação se resolverá.. > 

Obsér1'açtío - Não ha alteração de doutri• 
na, mas de simples redacção, que a Commis-
são apreciará. ·i 

'-



Art. 1.019. Si a cousa se deteriorar sem Accrescimo proposto pelo Sr:. Di<. Amaro Accrescimo .proposto pélo Sr. Dr. Torres 
culpa do devedor, recebel-a-ha o credor no Cavalcanti: Neto:-
estado em que se achar, sem que tenha o «Si a deterioração se der por culpa do « Si se deteriorar por culpa do devedor 
cireito de exigir indemnização. devedor, terá. logar o disposto no ,artigo restituinte, tem applicação o dispo~to no 

1.015.» art. 1.015. » 

.A.rt. 1.020. Si no caso do art. 1.017 a 
cousa . tiver melhoramento ou augmento, 
sem despeza ou trabalho do devedor, lu
crará. o credor o melhoramento ou au
gmento, sem pagar indemnização. 

Art. 1.022. A cousa incerta deve ser de
terminada ao menos pelo genero e quanti-
dade, · 

Art. 1.023. Nas cousas determinadas pelo · 
genero e quantidade, a escolha pertence ao . 
devedor, si o contrario não resultar do ti
tulo da obrigação. Não poderá., todavia, pa
gar â prior, nem o credor exigir a melhor 
quando lhe couber o direito da escolha. . 

. l 

Obser'IJação-A materia dos dous accresci
mos é a mesma. Dei preferencia á. do Sr. 
Dr. Amaro Cavalcanti pela prioridade d& 
apresentação. , 

Emenda do Sr. Dr. Torres Neto : 
e Supprimam-se as palavras: « No caso do 

art. 1.017 .> 
Obser'IJação - Não considero conveniente a 

suppressão, porque ha necessidade de dis
tinguir à hypothese do dito ar'tigo da do 
art. 1.016. 

Emenda do Sr. Dr. Torres Neto: .: 
« Em vez de «genero> diga-se ·«especie». ' 
Obser'IJação--,-Era o que estava no Projecto. 

ante~ de revisto. A Com missão , revisora. 
~ub3tituiu a palavra «especie» pela palavra 
«gene1·0», e foi esta a. que ficou na redacção 
final do art. 55, pelo que não convem alterai• 
a redacção deste artig.J. 

Emenda do Sr. Dr. Torres Neto: · . 
«Em vez de pa.gar a poior», diga-se «esco

lher a peior»; e em vez de «genero» diga-se 
«esp3cie». 

Accrescimo proposto pelo mesmo senhor~ 
«A escolha compete ao credor quando assim 
houver sido determinado». 

Obser'IJaçéto-Quanto á. substituição, é ma
teria de redacção, sendo qu@ a do Projecto 
primitivo se approximava mais da emenda~ 

Quanto ao accrescimo, a didposição já ei!tá 
incluida no artigo. 



Artigos do Projecto 

Art. I.025. Antes da escolha, não v~le al
'Íêgâr perda; ou deterioração da cousa por 
·força maior ou caso fortuito. 

Art. I.030. A obrigação de não fazer fica 
extincta, si se tornar impossível sem culpa 
do devedor. 

Art. 1.031. Realizado por culpa do deve
.dor o . .facto, a cuja abstenção se obrigou, 
póde o credor exigir que elle o desfaça, sob 
.pena de ser desfeito á sua custa, além de 
indorimiza,ção de perdas e damnos. 

~ " \ 1 

! i . \ . 

Emendas· e additivos acceitos pelo ,·elator Emendas e additivos recus~dos ou p,·ejudicados 

Substitutivo do Sr. Dr: Torres Neto: 
« Substi'tuam-se as palavras: « não v.ale > 

por estas: «não poderá o devedor. > 

Observaçlto - A modificação proposta,c9r'~ 
responde ao que se achava no Projecto pri
mitivo . 

Emenda do Sr. Dr. Torres Neto : 
« Substituam-se as palavras «fica extincta> 

por estas outras: « se resolverá para am-
bas as partei!.Y> .· 

Observaçao~Preflro a redacção _do artigo 
por ser menos technica. 

Additivo proposto pelo Sr. Dr. Amaro Cà
valcanti: 

« Paragrapho unico. Si o credor deixar 
scient3mente de usar do seu direito no prazo 
de 90 dias, o. facto do devedor entende-se 
subsistir com approvação do mesmo. ; caben
do-lhe, neste caso,sómente o direito de accio
nai: o devedor pJr perdas e cl,a,mnos."' 

Observaçllo - Contém este additívo uma 
innovação na doutrina e nas legislações dós 
povos cultos, e por isso não me animo a sus
tental-a, tanto mais qua.nto dolla. resulta 
uma derogação à.os principios geraes sobre 
as consequenciM da inexecução das obr!-
~~- . 



.. 
Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto: 

« Si· o facto for executado por culpa do 
devedor, o c1)edor terá_ direito para exigir que 
o devedor destrua o que tiver feito em con
travenção, sendo isso passive!, com a commi
nação de ser o mesmo credor autorizado para 
essa destruição á custa do devedor, e com 
indemnização de perdas e interesses . 

Paragrapho unico. Si a destruição não for 
possivel, . o credor terá direito ã indemni
zação de todas as per(Jas e interesses. » 

Observação- A redacçã.o do substitutivo 
approxima-se da do artigo do Projecto pri
mitivo. Penso, en tretanto, que a redacção 
do artigo consubstancia vantajosamente a 
materia. 

At\l.· 1.033. Si, de duas prestações, uma Accrescimo proposto pelo Sr. Dr. Amaro 
não-podia ser objecto da obrigação, subsiste Cavalcanti : 

Do Sr. Dr. Amaro Ca valcanti : 

a divida em relação á outra. Accrescentem-se 
as palavras « ou 
sivel ». 

Ao final do -artigo accrescente-se esta 
á- palavra « obrigação » alinea: 
depois tornar-se impos- «Mas, si a escolha da 'prestação foi dBi

xada exclusivamente ao devedor, este 
poderá solver a obrigação, offerecendo o 
preço da cousa que se tornou impossível, em 

• vez de dar a subsistente.» 

Observaçii:o - Não concordo com a alinea, 
porque desnatura a obrigação alternativa, 
permittindo ao devedor prestar objecto 
diverso daquelle a que se havia obri-
gado. ' 

O principio, sustentado na alínea pro
posta, não é acceito pelos Codigos e não as
senta no Direito Romano, como doutrinam 
Savigny, Obrigações, § 38, pag. 430, e Mainz, 
Direito Romano, tomo 2°, § ',,!,76, nota 15. 



Artigos do Projecto Emendas e adclitivos acceitos pelo relator Emendas e additivos rec1,1sados oit prejudicados 

. Art. 1.034. Si nenhuma das obrigações Emenda do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
se puder cumprir por culpa do devedor, não «Diga-se em vez de-«nenhuma das obriga
competindo ao crndor a escolha, ficará elle ções» - «nenhuma das prestações». 
obrigado a pagar o valor da que se tornou 
impossivel por ultimo e as perdas e damnos, Observação.-Era a redacção do artigo nol 
que o caso determinar. primitivo Projecto. 

Art. 1.037. Ainda que a obrigação tenha 
por objecto prestação divisível, não pôde o 
credor ser obr•igado a receber, nem o deve
dor tem a faculdade de pagai', por pa1•tes, 
salvo si outra cousa si houver ajustado. 

Substitutivo do 'sr. Dr, Torres Neto : 
«A. obrigação divisível do que tiver um só 

credor e um só devedor deve se cumprir 
corno si fosse indivisível; não podendo o 
credor ser obrigado a receber por parcellas 
o que for devido por inteiro». 

Obse1·vação-A redacção do Projectó é 
mais ampla e, por isso, preferível. 

Art. 1.039. Si a prestação não for di- Do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: Additivo do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. 
-visível, será cada um dos devedores obrigado Accrescente-se : « O devedor que paga a «No caso de ser accionado um só· dos deve
por toda a divida. obrigação indivisível, subroga--se no direito dores pela prestação indivisível, assiste-lhe o

do credor em relação aos outros co-obriga- direito de chamar os co-obrigados para re-
dos. sponderern conjunctarnente em juízo.» 

Observação- Este d~spositivo deve figurar Observação- Si bem que dispositivo simi-
como paragrapho umco do art. 1.039 .. lhànte se -encontre nos Codigos Frn.ncez 

art. 1.225, -Italiano art. 1.208; - Chileno 
art. 1.530 e Mexicano art. I.417, mas appli
cavel somente. quando a prestação não é es; 
trictamente indivisivel em relação ao deve
dor, de· quem é exigida, prefiro o sil,::mcio 
dos outros codigos,. tanto mais quanto o 
modo de fazer valer o direito pertence á le
gislação processual. 

·---------~--------'-------------- ------- ------------ - ---

... 



Art. l.040.-Si a pluralidade for da parte Additivo do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
dos credores, póde cada um destes exigir a « Si um só dos credores receber ·a presta
totalidade da divida ; mas o devedor ou de- ção, os outros teem o direito· de exigir-lhe 
vedores se desobrigam, pagando: indemnização pecuniaria correspondente á 

1 º a todos conJ·unctamente . parte q~e a cada um delles deverá caber na 
' ' prestaçao. 

2°, ou a um delles, dando caução de rati- _ 
ficação dos outros credores. Observaçao-: Parece-me que o n. 2 ·.do 

art. 1.040 satisfaz. Entretanto, para maior 
esclarecimento, acceito o additivo para for
mar paragrapho unico do dito artigo. 

Art. 1.041. Si um dos creclores remittir Emenda do.Sr. Dr. Torres Neto: 
a divida, esta subsiste inteira; mas os outros « Substituam-se as palavra'il- «esta subsiste 
só poderão exigir a prestação, descontando por inteiro» por estas outras-«não ficará a 
a. quóta do credor remittente. obrigação extincta para com os outros.» 

Paragrapho unico. O mesmo se observa-
rá no caso de transacção, novação, compen-
sação ou confusão. 

Art. 1.042. Perde a qualidade de · indi
visível a obrigação que se resolve::.- em perdas 
e daronas. 

§ I O • Se para esse etl'eito houver culpa de 
toLtos os devedores, respondem todos por 
partes eguaes. 

§ 2. 0 Se fõr de um d'elles a culpa, ficam 
os outros desone;:ados, e somente responde 
este pelas perdas e damnos. 

Additivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
Accrescente-se depois do art. 1.042: 
«Art. As relações dos credores con

junctos entre si, ou dos devedores tambem 
conjunctos entre si. serão, depois que cada 
um delles tiver cumprido a obrigação indi
visivel ou divisão, reguladas do seguinte 
modo: 

1 º, cada um dos credores conjunctos deve 
receber ou cada um dos devedores pagar a 
quota igual ou desigual desi~nada nos títu
los de obrigação ou em contractos que te
nham entre si celebrado ; 

2°, o concredor que tiver recebido a divida 
por inteiro, ou codevedor, que a tiver pago 
por inteiro,nada restituirá aos outros concre
dores, ou nada terá de haver dos outros co
devedores, si houver títulos, de onde conste 
que o credito ou debito só foram conjunctos 
em apparencia ; 



A;·Ug,s elo Projecto Emendas e additivos acce·itos pelo relator Emendas e C!dditivos reciiSC!dos ou pi·ejudicados 

Art. 1.043. A solidariedade não se pre- Additivo do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
s111~e ; _, resulta da lei ou da vontade das « Dá-se solidariedade quando em uma 
pal~~~ -1.044. A obrigação solidaria póde ser mcs1~a oln:igação ~oncorrem diversos cre
modificada, por condiçãõ ou prazo, em l'ela- dores, o~ ~versos devedores, cada um d@lles 
ção a um ou alguns dos ·seus sujeitos . pela tot;illdade della. » 

Obsei-vaçao-Acceito o additivo como pa
ragrapho unico do art. 1.043. 

Substitutivo do Sr. · Dr. Torres Neto ao 
art. 1.044: · 

« A obrigação solidaria pôde ser pura e 
simples para um dos concredores ou co-deve
dores, e condicional ou a prazo para o outro.» 

3°, s.i não houver titulos ou nelles nada 
se tiver prevenido sobre a divisão do credito 
ou debito entre os credores ou devedores con
junctos, se a.ttenderá á causa da obrigação 
conjuncta, relação dos interessados entre 
si e ás circumstancias de cada um dos 
casos; 

4°, si ainda assim não for possível re
gular as relações dos credores e devedores, 

l
entender-se-ha que são int,eressados em par
tes iguaes : cada pessoa constitue um credor 
ou um devedor. 

Observaçti'o-Em minha op1mao os dous 
additivos do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, 
na sua generalidade, abrangem os quatro 
casos de que trata este additivo. 



Art. 1.050. O credor que tiver remittido 
a divida ou recebido o pagamento, ficará 

responsavel para com os outros pela parto , 
que lhes possa caber. ' 

. Art . 1.060. Depois de haver pago, tem 
o devedor o direito de exigir de cada um dos 
codevedores sua quota parte, i·epartindo-se 
igualmente por todos a parte do insolvavel 
que exista. Presume-se igual a parte da 
divida que fica a cargo de cada um dos 
devedores. 

Art. 1.061. No caso de rateio entre os de
vedores da parte da obrigação que competia 
ao insolvavel, estão sujeitos á contribuição 
aquelles a quem o credor exonerou da soli-
dariedade. · 

Art. 1. 062. Si a divida solidaria interessar 
exclusivamente a um dos devedores, respon· 
<lerá este por toda ella. para com aquelle que 
a pagar. 

Art. 1.066. Quando a clausula penal for 
estipulada para o caso de móra, ou como 
garantia de alguma clausula especial, tem o 
credor a faculdade de pedil-a conjuncta
mente com a execução da obrigação prin
cipal. 

Substitutivq do Sr. Dr. Torres Neto: 
<< As relações dos credores solidarios entre 

si, depois que um delles tiver recebido o 
pagamento por inteiro, serão reguladas com 
o que está disposto no art ... sobre as re
lações dos credores e devedores conjunctos. » 

Observação-O art. 1.050, a meu ver, con
~ém quanto basta para o caso . 

. Substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
Supprimam-se os arts. 1.060 a 1.062 e 

substituam-s~pelo seguinte artigo : 
« As rela.çoes dos codevedore3 solidarias 

entre si, depois que um delles houver pa()'o 
a divi~a por inteiro, serão reguladas co~o 
está disposto no art. sobre as relações dos 
credores e devedores. 

Paragrapho unico. Si um dos codevedores 
solidar~os não COJ!-tribuir . com a sua quota, 
em razao da sua msolv,,b1lidade, o desfalque 
será rateado entre os outros codevedores e o 
que pagou a divida por inteiro.» 

Observaçiío - Além de outros fundamentos 
não concordo com a suppressão dos arts. 1.060 
a 1.062, e com o sub~titutivo, porque eclte 
não attende á hypothese, de que se occupa 
o art. 1.061. 

• .Additivo dJ Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
Acc~·escente-se : «Nesta hypothese poderá, 

toda via, o devedor evitar a pena, cumprindo 
a clausula especial antes da contestação da. 
lide. -

Observação - Segundo o que já expuz em 
meu anterior parecer, não posso convir 
nesse additamento, porque não só altera a 
C?fl:YCnção das partes, como_póde ser preju
dicial ao credor, dando occas1ão a urna pres
tação já inopportuna 



Artigos do Projecto Emendas e additivos acceitos pelo relato;· 

Art. 1.068. Incorre o devedor na clausula Emenda do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
p~nal vencido o prazo dentro do qual deve- «Accrescente-se á palavra-«penal»-«de 
r~a executar a obrigação ou, si não tiver ha- pleno direito». 
v1~0 prazo, desde que for constituído em 
mora. Obser1Jação - Quanto a mim, o dispositivo 

do artigo discrimina bem as duas hypothe-
ses, a de móra de pleno direito, e a de móra 
por interpellação. Mas, como nutrem duvida 

. pessoâs da competencia jurídica do illustre 
autor da emenda, é preferivel satisfazer sua 
exigencia. 

Art. 1.085. E' valido igualmente o pa. Emenda do Superior Tribunal de Justiça 
gamento feito ao credor do credor, e au- tio Maranhão: 
toriza a consignação judicial no caso de re-
·Cusa. « Supprima-se este artigo.» 

f 

Art. 1.092. Quando o pagamento se fi- En:iend~ verbal do Sr. conselheiro Andra
:zer periodicamente ou por prestações, a qui- de F1gue1ra : 
taçãçi c~rrespondente ao ~timo periodo faz Em vez de «periodicamente ou por presta
:presum1r que foram solvidas as prestaçoes ções »diga-se: « por prestações periodicas» . 
.anteriores, salvo prova em contrario. i 

Emendas e additfoos recusados ou prejudicados 

A clausula especial, a cuja inexecução for 
imposta uma pena, deverá ser de grande 
importancia para o credor, unico que po-
d13rá aquilatar da conveniencia da sua pon-
tual execução. 

, 
n o 
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Art. 1.109. Nas obrigações positivas e Substitutivo do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
liquidas, o d~vedor é considerado em móra, «Redija-se a primeira parte assim: o 
desde O vencimento dg prazo. não cumprimento da obrigação positiva e li

Não havend? prazo d~ignado, começa ª quida no seu vencimento importa de pleno 
~óra ~esde a mterpellaçao, protesto ou no- direito a móra do devedor.» O mais como es-
t1ficaçao. tá no artigo. 

Observação - A.cceito o substitutivo pelas 
me~mas razões que m:e levaram a acceitar 
o que foi apresentado ao art. 1.068. 

Art. 1.115. Aos fructos, accessões, bem- Emenda do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
feitorias e deteriorações sobr.evindas á cousa «Ao final do art. digasse-«artigos 601 a 
dada em pagamento indevido, applicam-se 609», em vez de-«601 a 604.» . · 
as disposições dos arts. 601 a 604 deste ·co Observação.-:-Houve unicamente erro de 

· impressão que é preciso corrigir. digo. 

Art. 1.116. Si aquelle que indevidamente Substitutivo do Sr .. Amaro Cavalcanti: 
recebeu um immovel o tiver alienado, deve- «Si aquelle que indevidamente recebeu um 
rá assistir o proprietario na recti:ficação do immovel o tiver alienado em boa fé, respon
registro, nos termos do art. 1.005. <lerá pelo preço recebido sómente; si tiver, 

porém, procedido de má fé, deverá respon
der, não só pelo valor do immovel, como 
ainda por perdas e damnos.» 

Observação-Ao principio estabelecido nes
te additivo impõe-se uma restricção, qual a 
de ter sido a alienação por titulo oneroso. 
Na alienação por titulo gratuito o terceiro 
adquirente é sempre obrigado a restituir ao 
proprietario o immovel . doado, posto que 
tanto elle, como o doador hajam procedido 
de boa fé • 
. E' ó que dispõem os Codigos Francez art. 

1.380; Italiano, art. 1.149 e Portuguez, 
art. 758 § 1°. 

Eu accrescentaria ás palavras-«em boa 
fé» as-«por titulo .oneroso.» 



'. 

Artigos do Pro}ecto Emendas e additivos acceitas pefo 1·elator Emendas e additivos recusados ou pi·ejitdioados 

Art. 1.118. Não se pude repetir o que se 
p;igou paro, solver divida prescripta ou 
.cumprir obrigação natural. 

1 

Art. l.ll9. Não terá direito á repetição Additi~os dos Srs. Drs. Torres Neto e 
aquelle que d~u_a!gu:ma ?ousa com o fim de Amaro cavalcanti: 
obter um fim 1lhc1to ou 1mmoral. 

.. 

«Accrescente-se ao final-«ou prohibido por 
lei». 

Observação-,-Sóu de parecer que a expres
são-fim illicito comprehende o fim prohi
bido por lei. Não pôde ser licito o que a 
lei prohibe. Mas, sempre no intuito de não 
recusar escia.recer o . texto, acceito o addi
tivo . 

Emenda do Sr. Dr. Cunha Vasconcellos: 

«Substitua-se o final-«ou cumprir obriga
ção natural» pelo seguinte-«ou cumprir 
um dever moral». 

Observação-A divergencia ê só de nomes. 
A denominação-«obrigação natural» está 
consagrada na doutrina e em muitos Codi
gos, como o Francez, art. 1.235 ; Italiano, 
art. 1.237. O Codigo Allemão, ora usa da 
expressão-obrigação moral (art. 534), ora 
da-dever moral (art. 814). 

A do Projecto tem por si o emprego cie 
longa data no nosso Direito. 



Emenda do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: · 
·Art. 1.120-0 deposito judicial da cousa Diga:--se-«Considera-se pagamento e 

devida, nos casos e pela fórma que a lei tingue a obrigação». t determina, extingue a obrigação e considera
se pagamento. 

ex-

Art. 1 . 121 . A consignação tem logar : 
1,0 si o credor, sem justa causa, recusar 

receber o pagamento ou dar quitação na 
devida fórma; 

2,0 si o credor não se apresentar a rece
ber ou não providenciar Sobre o recebimen
to da cousa n.o logar, tempo e condições de
vidas; 

3,0 si o credor fôr desoonhecido, declarado 
ausente, ou residente em logar incerto, de 
acce-,so diflicil ou perigoso; 

4,0 si occorrer duvida sobre quem deva 
legitimamente receber o pagamento; 

5,0 si pender litígio. sobre o objecto do 
pagamento; 

6, º si houver concurso de preferencia 
aberto contra o credor, ou si este fôr inca
paz de receber o pagamento. 

Observação-A alteração p1•oposta,. aliás 
de simples fórma, obedece á ordem natural 
das consequencias jurídicas do deposito ju
dicial: 

Art. 1.123. Nos casos dos ns. 20 e 30 Emendado Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
do art. 1.121 deve ser citado O credor para Accrescente'.se o n. 1 ° que falta, dizendo
vir ou mandar receber O pagamento; 0 , no se : « Nos casos _dos ns. 1°, 2°, ?º, do 
caso do _n. 4, para fazer certo o.seu direito. art. 1.121» e o mais como está no artigo. 

Observação-Trata-se tambem de um erro 
de impressão, segundo explicou na discus
são o Sr. Dr. Clovis Bevílaqua, si bem que 

· no art. 1.115 do primitivo Projecto não fosse 
exigida a citação, tanto no caso do 11. 1, 
como no do n. 2. 

_ Additivo do Sr. Dr. Torres Neto: 
Accrescente-se ao § 3°. - « ou incapaz de 

receber pagamento». 

Observação-Já está isso providenciado no 
n. 6 do artigo. 



ArUgos do Projecto Emendas e additivos acceitos pelo relator Emendas e additivos recusados ou prejiidicados 

Art. 1.125. Emquanto o credor não con- Emenda do Sr. Torres Neto: 
testar a lide -ou não declarar que acceita o _ . . . 
deposito, o devedor pôde requerer o Ievan- « Em vez de - nao contestar a lide, d1ga
tamento, pagando as 'despezas; mas sua se : não impugnar». 
obrigação sub,,iste com todas as consequen- Proponho que fique assim a redacção : 
cias de direito. 

Emquanto o credor não declarar que 
acceita o deposito, ou não impugnal-o, o 
devedor pôde requerer o levantamento, pa
gando as respectivas despezas, e ·sub8istindo 
a obrigação para todas as consequencias 
de direito. 

Art.- 1.139. A pessoa obrigada por varias 
•divida,s da mesma especie, ao mesmo ·cred01•, 
tem direito de declarar a qual deUas óífe-, 
rece p~gamento, uma vez que sejam líquidas 
e vencidas. · -

Emenda do Sr. Dr. Torres Neto: 

«Em vez da '«especie» diga-se : ,matureza» 
- e em vez de «oíferece» diga-se ·: «deve ser 
imputado.» 

Obsei·vação - A' mudança de redacção não 
seria aqui sinão para melhorar o estylo. 

E sobre isso resolve-rã a competente Com
missão. 

Os Codigos Italiano e Allemão '(na sua 
- traducção fr-anceza) usam da palava es

pecie, ao passo que o Francéz e o Portguez 
dispensam esta restricção. 

Epigraphe do Cap. XIII. 
Das consequencias da inexecução das obri

gações. 

Ei:nenda do Sr. Dr. Torres Neto: 
«Substitua-se a epigraphe pela seguint.e: 

-Inexecução das obrigações.» 
A Commissão de redacção resolverá. 



Art. 1.204. Não cumprindo a obrigação, Additivo do relator ao art. 1.205: Additivo do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti: 
ou deixando de cumpril-a pelo modo e no Paragrapho .unico. A culpa consiste no Ao ·art. 1.205 accrescente-se: 
tempo devidos, responde o devedor por per- procedimento negligente ou de má fé do 
das e damnos. credor ou d,o .de.vedor no tocante ao desem- § 1.0 Entende-se por dolo o acto propo-

Art. 1.205. Nos contractos unilateraes res- penho daqui}lo a que se-obrigou. sital para prejudicar o alheio direito. 
ponde por culpa a _parte a quem o :contracto § 2. 0 Dá-se a culpa quando o individuo 
aproveita, e sómente por dolo a ·parte a · procede negligentemente ou de má fé, a 
quem não traz vantagem. respeito do que se obrigou. 

Nos contractos bilateraes, .msponde cada ,._ 
uma das partes por culpa. Observação - Quanto á culpa, considero 
. Art. 1206 - O devedor não responde pelos Additivo do relator ao art. 1.206. melhor consignar sua definição, como para-

prejuizos resultantes do caso fortuito ou Paragrapho unico - O caso fortuito ou de grapho unico do sobredita art. ; e a respeito 
forç:i, maior, si expressamente não se houver força maior verifica-se no facto necessario, do dolo, lembro que d~ve ser definido _no 
por elles responsabilizado, excepto nos casos cujos effeitos foi impossível impedir ou final do art. 96 do ProJecto (nova redacçao) 
dos arts. 1.104, 1.105 e 1.106. evitar. para que este fique assim concebido: 

« Os actos jurídicos podem ser annulados 
por dolo, quando este for causa do acto. 

Dolo é o acto proposital para prejudicar o 
alheio direitQ.. » 

Additivo do mesmo Senhor ao art. 1.20.6 : 
« Accrescente-se: paragrapho unico- Dá

se caso fortuito ou de força maior, quando a 
inexecução da obrigação resulta de um facto 
necessario, cujos effeitos fora impossível im
pedir ou evitar. 

0bservação - Preferi a redacção do addi
ti vo, que offereço, quasi igual, mas per
dendo algum tanto a forma de definição. 

Substitutivos do Sr. Dr. Torres Neto: 
Substituam-se os arts .. 1.204 a 1.206 pelos 

seguintes : 
· «Art. As falta:s do devedor serão, não 
lrn.vendo disposição em contrario na lei ou 
nos actos juridicos, graduadas do seguinte 
modo: , 

1°, si a obrigação for de proveito reciproco 
para o devedor e o credor ou só de proveito 
para e devedor, responderá este por toda a 
culpa; 

2°, si a obrigação for de proveito só para 
o credor, responderá unicamente o devedor 
pela culpa grave. 
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Art. 1.210. Quando a obrigação deixar de Emend~ do relator.- Supprima-se. 
ser cumprida, ou não for devidamente cum-
prida, s~m que haja culpa do devedor, lirui- Obsei·vação.-Este dispositivo, que não se 
tar-~e-h_ao as perdas e damnos ao valor da acha no primitivo ·Projecto, está em contra
prestaçao. dicção com o disposto nos anteriores artigos 

1.013, 1.014 e l.01~. 

Art. Não haverá falta para que o credor 
possa demandat o devedor pelo cumpri
mento da obrigação ou pela indemnização de 
perdas e interesses ou pela prestação da 
pena, que a representar, sinão desde o dia 
em que o devedor :fica constituído em móra. 

Art. Não será , o devedor respons<J,vel 
para o credor quando as perdas e interesses 
resultarem de caso fortuito ou força maior, 
excepto: 

1 º, si o devedor houver tomado a seu cargo 
as consequeucias do caso fortuito ; 

2°, si o caso 1fortuito houver occorrido por 
culpa do proprio devedor ; 

, 3º, si houv:er occorrido, estando já o deve
dor em mórà ; não tendo sido esta tambem 
motivada por caso fortuito. 

Observação.-Tudo quanto está providen
ciado nestes additivos acha-se tambem no 
Projecto, com a vantagem da precisão e de 
respeitar a distincção entre dolo e culpa, 
sem _estabelecer !s"radação nesta. 

t 



Art. 1 .212. Será tambem de seis por cento 
a taxa da lei, ou quando as partes tiverem 
convencionado juros sem estipular a taxa .. 

A1·t. 1.213. Os juros moratorios são de- Additivo do Sr. Dr. Amaro Ca.valcanti: 
vidos independentemente da allegação de . . 
prejuízo. « Accrescente ao final-e contam-se, tanto 

em favor das dividas em dinheiro, como de 
outras prestações, :fixádo o valor pecuniario 
destas por arbitramento, sentençajudicial ou 
simples accordo,_das partes». 

Additivo do Sr. ·conselheiro Manoel Fran
cisco Coi·reia : 

« Paragrapho unico - A estipulação 
ncional de juros não pôde exceder de 12 º / º' » 
conven. 

Observação - Impor limite maximo ao 
juro convencional é retrogradar da conquista • 
alcançada com a lei de 24 de outubro de 
1832 sobre o~ preconceitos, da usura, e se 
collocar em antagonismo com a legislação da 
maior parte das nações cultas. 

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti propõe ainda 
os seguintes addiüvos : 

1 OBRIGAÇÕES CONDICIONAES 

Art. A obrigação é condicfonal quando a 
sua subsistencia e efficacia ou a sua resolução 
ficam dependentes de um acontecimento fu
turo e incerto. 

Observação-Penso que o art. 121 da Parte 
Geral (redacção nova) diz quanto basta para 
tornar claro o que é condição, e por isso não 
sou favoravel ao addítivo. 

Art. Diz-se condição suspensiva aquella 
que suspende a existencia da obrigação, até 
que a condição se verifique. Diz-se condição 
resolutiva aquella que não suspende a· effica-
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eia ou execução da obrigação; mas, verifi
cando-se a, condição,as cousas se restabelecem 
no mesmo estado em que se achavam antes 
da obrigação. 

Observação - Opi:no que, quanto á · pri
)lleira parte, relativa á condição suspensiva, 
se mantenha a primeira parte do art. 125 do 
Projecto (nova redacção), que me parece 
excellente. 

Quanto á segunda parte do additivo, rela
tivo á condição resolutiva, pôde se harmo
nizar com a segunda pa:rte do referido 
art. 125, mais ou menos do seguinte modo : 
- « Si depender de condição resolutiva, em
quanto esta não se realizar, a efficacia do 
acto ]uridico se mantem e o direito, que este 
estabelece. pôde ser desde logp exercido, 
mas, verificada a condição, o direito cessa de 
existir para o fim de voltar a prestação ao 
seu antigo estado. » 

Art. Si a cousa pe1•ecer-, pendente a 
condição suspensiva, sem culpa do de
vedor, desfaz-se a obrigação ; si perecer 
por sua culpa, o devedor é obrigado a in
demnizar ao credor dos damnos realmente 
soffridos. 

Art. Si a. cousa deteriorar-se sem culpa 
do devedor, o credor tem o direito, ou de 
resilir a obrigação, 0u de receber a cousa 
no estado em que se achar. Si a deterio-
1•ação provier de culpa do devedor, compete_ 
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ao credor, além da opção sobredita, o direito 
de exigir a satisfação dos damnos real
mente soifridos. 

Observaçéío - Parece-me que estes dous 
additivos serão perfeitamente dispensaveis, 
si ao art. 1. O 13 do Projecto intercalar-se 
depois da palavra-tradição- as palavras 
-ou durante a condição suspensiva,- fi
cando esse artigo definitivamente assim re
digido: 

«Si no caso do artigo antecedente, a 
cmusa se pe1'.der sem culpa do devedor, antes 
da tradição ou durante a condição suspen
siva, fica resolvida a obrigação para ambas 
as partes.» 

Art. A condição resolutiva da obrigação 
póde ser expressa ou tacita. , 

§ 1. 0 A cont.lição resolutiva, sendo clara 
mente exp1·essa, produz effeito de pleno di
reito, inLlepenLlente de intervenção judicial; 
considerando-se a resolução consumada, 
desde que a parte, a quem ella aproveita, 
assim fizer constar à outra parte contra
hente. 

§ 2. 0 A condição !l.'esolutiva tacita é sem
pre subentendida nas obrigações bilateraes, 
desde que uma àas partes d·eixa de cumprir 
a obrigação contrahicla. Ella, porém, não 
tem eifeito de 'pleno direito ; a resolução 
precisa ser pedida em juízo, e este poderá 
conceder ao devedor um prazo razoa vel 
para o cumprimento da obrigação, si o 
mesmo, além de inteira ausencia de culpa, 
provar motivo procedente que excuse a sua 
falta . 

Art. Resolvida a obrigação, na liqui-
dação dos direitos das partes serão appli
caveis as disposições dos arts 1.017 e 1.021 
deste Codigo, salvo si outra cousa achar-se 
disposta em lei ou tiver sido convencionada 
pelas partes. 
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Observação- O proernio do primeiro addi
tivo já está prevenido pelo disposto nos 
arts. 1.104 e 1.109, com o accrescimo já. 
aceeito « pleno direito», e nos arts. 1.101 
e 1 102. 

Entretanto, para maior clareza, poder
se-ha accrescentar ao art. 125 da Parte 
Geral (nova redacção) o seguinte : 

«Paragrapho unico. A condição resolutiva 
da obrigação póde ser expressa ou tacita, 
operando de pleno direito po primeiro caso 
e por interpellação judicial no segundo.» 

A ma teria do § 1 ° desse artigo já está 
sufficientemente attendida em diversos dis
positivos do Projecto. 

A do § 2° tambem está, especialmente no 
art. 1.242. 

O segundo additivo torna-se igualmente 
desnecessario, em vista do accrescimo feito 
ao art. 1.013 e ao disposto no tit. IX. 

OBRIGAÇÕES A PRAZO 

Art. Si da obrigação não constar prazo 
algum para sua efll.cacia, ella torna-se eid
givel immediatamente ao acto . do qual 
resulta. 

Havendo prazo estipulado, a obrigação não 
pôde ser exi~ida antes de expirado este ; mas 
o devedor nao póde repetir o que esponta
neamente pagou adeantado, ainda que igno
re a existeucia do prazo. 

C') 
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Obseruaçlío -··O a.dditivo e a primeira. 
parte da. · alinea já estão attendidos nOB 
arts. UOl, 1.102 e 1.103 do Projeeto, 
com as .resalva-s necessarias. 

A segunda parte da alinea contém princi
pio opposto ao do art. 1.114, ver.i'flcado o 
erro. 

Não ha;vendo erro,o ·pagamento fica valido 
(art.1.113 combinado com o art.1.114). 

Prefiro o principio adoptado no Projecto, 
porque não concebo que o erro sobre o prazo 
não mereça remedia. 

Art. Salvo estipulação expressa em con
trario, o prazo se suppõe estabelecido em 
favor do devedor, e, neste caso, elle póde 
renuncial-o, satisfazendo a. o·brigação antes 
do seu vencimento. Si o credor recusa accei
tar a prestação, poderá o devedor consignal
a em Juízo, nos termos do art. 1.120. 

Observação-A primeira parte desse artigo 
está prevista nos arts. 132 do Projecto (nova 
redacção) e 1. 103, e a segunda fica compre
hendida no n. 1° do ar't. 1.121. 

Art. Durante o prazo suspensivo pôde o 
credor exercer todos os actos necessarios 
para a conservação do seu direito. 

Observação-E' a disposição do art. 127, 
combinada com a do art. 130 do Projecto 
(nova redacção). 

Art. A obrigação, mesmo na ausencia 
de clausula expressa, pôde ser considerada 
a prazo, quando, pela sua propria quali
dade, ou pelo modo de sua execução ou 
loga1• convencionado, tornar.,se necessario um 
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!prazo razoavel para o seu cumprimento. 
~ste prazo deve ser :fixado, de ma
neira improroga.vel pela autoridade judi
ciaria. 

Paragrapho unico. Do mesmo modo sem
pre que a determinação do prazo ficar á 
vontade de uma das partes, e a mesma 
se recuse determinal-o, p,óde a outra reque
rer em juizo a fixação do prazo. 

. ObservaçCio-A disposição não parece bem 
estabelecida no art. 1.101 ; todavia, não 
me opponho a que ao dito art. 1.101, se 
accrescente: 

« Paragrapho unico. A :fixação do prazo 
será feita de maneira improrogavel pelo 
juiz, o qual tambem o fixará a requeri
mento de uma das. partes, quando a 
outra, tendo o direito de determinal-o, se 
recuse a isso. 

Art. Durante o prazo resolutivo, a obri
. gação é exequivel, como si fosse pura e 

simples; mas, uma vez expirado o prazo, 
a obrigação cessa inteiramente. · 

§ 1.0 Não se repete o que houver sido pago, 
e, ao contrario, deve-se satisfazer a pre
stação obrigada até o dia do vencimento do 
prazo ; salvo si se trata de pagamento re
ferente a cousa que não tiver sido ainda 
recebida. 

§ 2.0 Os direitos puramente pessoaes, sub
bordinados ao prazo resolutivo, conside
ram-se extinctos. » 
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Observação - Tambem o dispositivo da 
parte principal do artigo additivo está atten
dido nos arts. 125 e 130 da Parte Geral do 
Projecto (nova redacção). 

Os dispositivos dos dous paragraphos são 
consequencias juridicas tão elementares da 
resolução da obrigação que, me parece, não 
reclamam consagração especial. 

1 
Art. Dada a insolvencia do devedor, 

considera-se vencido o prazo da obrigação, 
qualquer que ella seja. 

Obser1'açao - Já está disposto o mesmo 
principio no art. 1.103, § 1°. 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de 
1901.- O relator, Carlos Augusto de ·Olfoeira 
Figuefredo. 



VOTAÇAO 
DOS 

Arts. 756 a 801, 802 a 888 e 1.011 a 
1.227 

Discussão da parte especial, arts, . 2.021 a 2.203 

43' RlilUNIÃO ORDINARIA EM 30 DE DEZEMBRO 
DE }901 

(Presidencia do Sr. J. J. Seab,·a) 

Ao meio dia começa a reunião, estando pre
sentes os Srs. J. J. Seabra, F. Tolentino, 
Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lem?s, 
Luiz Domingues, Anisio de Abre_u, _Fredert<:o 
Borges, Camillo de Hollanda, Te1xe1ra de Sa, 
Araujo Góes, Oliveira Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Guima
rães e Rivadavia Corrêa ( 16). 

Faltam com causa participada, os Srs. Ta
vares de Lyra, José Moojardim, Sá Freire, 
Azevedo Marques e Hermenegildo de Mo
raes (5). 

Dos convidados pela Commissão compare
oem os Srs. Clovis Bevilaqua, Alencar Ara
ripe, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, 
M. F. Corrêa, Solidonio Leite, Fabio Leal e 
Cunha Vasconcellos. 

E' lida e ·approvada a acta da reunião an° 
terior. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação dos artigos e emendas relativos ás 
partes do Projecto relatadas pelos Srs. Ar
thur Lemos (arts. 746 a 801), Benedicto de 
Souza. (arts. 802 a 888) e Rivadavia Corrêa 
(arts. 889 a. l.010). 

O Sr. Presidentê - Na votação 
anterior, o parecer do Sr. Arthur Lemos foi 
votado até o art. 755, inclusive. 

Ao art. 756 apresentou o Sr. conselheiro 
Corrêa uma. emenda, limitando o direito do 
autor sobre sua obra litteraria a 8u annos, 
como no Codigo Hespanhol. ·--~ ·--- , - -~ 

O Sr. Al:Credo Pinto (pela or
dem) propõe que o prazo seja limitado a 30 
annos. 

E' approvado o art. 756 com a limitação do 
prazo a 30 annos. 

E' approvado o art. 757 com a emenda do · 
relator, accrescentando as palavras - os suc
cessores - depois de - hei·deiros. 

O art. 758 é approvado com o seguinte ad
ditivo do relator : 

Paragrapho unico. Não se comprehendem 
na propriedade do Estado as obras simples
mente subvencionadas pela União, Estados ou 
Mimicipios. -Arthur Lemos , 

E' approvado, sem emenda!!, o art. 759 do 
projecto. · 

O art. 760 é approvado com as modifica
ções da seguinte emenda do relator : 

« Depois da palavra representante, diga-se: 
-a qual, uma vez dada, confere ao autor da 
reproducção os direitos de que gosa o autor 
da obra original.-Arthur Lemos. > 

O art. 761 ê approvado com a modificação 
constante_ da seguinte emenda do relator : 

« Depois da palavra obra, diga-se : ~ e dâ 
ao autor destes, e em relaçllo ao resumo ou -. 
compendio, o direito conferido áquelle relati: 
vamente á obra original.-Arthur Lemos.> 

O Sr. Presidente - Ao mesmo 
art. 761 apresentou o Sr. relator o seguinte 
additivo: 

Art. E' tambem necessaria, e produz os 
mesmos etfeit1s da permissão de . que trata o 
artigo antecedente, a licença do áutor da obra 
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!Jri1?1-itiva para. s~ fa,z~! 19 seu romat,ice wna 
peça theatr(:f], ou 'te por em. verso a sua obra 
escriptá 'é'm pi-ása, e viçe-versa, du tirar da 
$!la obra b asiú inpto, o p(aiio jfei·al e o desen
'tíÕtvimeiito do~ seus episóiUos. 

Para:grapbo unico·. SãÇJ Uvi·es as paroiias 
rjue ,nffiJ 'forem uma verdadeíra i·eproducção 
dá obra b·riginal. - Arthur Lemos·. 

O Su. TEIXEIRA DB SA' - Parece qüe o 
p~·ragrap~ da emenda suppre o artigo addi
tivo·. 

'Ó Sá·. Ouv1,;IRÀ. FiGUEIREDO - O mator 
trabalho do autor 'és'M, em fnvent'ar e não, 
depoi~, em dar essa fórrrra. Não Sbu, pois , 
contrario ao add'i'tivo. 

, O art. 766. é approvado com a n}Odiµcação 
constante da seguinte emenda do relator~ 

« Depois da palavra einda, digit-Sà : ºlh d 
leitura publica e i·einunerada; e depois da pa. 
lavra 1:endedo1·1 diga-sé: ou o erpositor.
Arthur Leriios. 1> 

O Sr. ·Presidente - Co·n reÍação 
á, se-cção Il «Prioilegios de ii'lvençlló» ba uma 
emenda suppre:tsiva do Sr . Atlb:er·b11.l de 
Carvalho. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Adb.\flrbal de 
Co.rvatbo. 

O Sr. Alfredo Ph1.to (pela or, 
dem):-Sr:. Pre_siqentê,. ~evo déclarar !!'V.Ex, 
·que apresentei uma emenda, que ~s!. rela• 
tor d isse que não recebeu, suppr1mmdo as 
d.'úas secções relativas a patente~ de invençã'o é 
marcas ele (J,bricas, por consitleral-as mataria 
de di"reifo commercial . 

O Sr. Árt11ur Le.mos (pela or
dern) - Sr. Presidente, não se polem equipà
rnr às parodias, que são ' arremrdos da obra 
original, as peças tira~las de úm romance 
transportadas para o tbeatro, ou á transposi
ção para o verso de uma obra escripta em o Sr. Arthur Len1.os (pe]a o'r-
pr~~a e _vic~- vérsa . . . . dezn) - Sr. Presidente, de facto, nãp piefüi 

Parodia e um mero arrêrri'ed'O. presente a emennà à qu'e o meu rfoóre coi-
.Em arte é cqlllesinha adi1I'e~·ença enlre pa- lega acaba d_e &e referir . . _ 

ridia e às adàptações .aHtididâs. . Devo; entretanto, declarar qii~ existem 
Não ê ú'm'a novi'dade â idéà que o artigo duas emendas no mesmo sentido, em que foi 

cvn§agra. formulada a de s. Ex., sendo uma do Sr. 
Em todos os expositQres rlé direito autoral, À.dherbal de Carvalhó, mandando supprlmir 

eilcoritrJ.-se que estas reproducções, estas a secção que trata de patentes de invenção, e 
adaptações, quando autorizadas, .conferem . oútra da Far.tildade Livre do Rio de Janeiro, 
aos seus autores O direito autoral. Não vejo, mandando supprimir à que se refere á, mar
portántõ, motivo que aconselhe a não cli s de fabricas. 
àd<>póão ~ê sen1élbante disposição ; a cohe- Contra esi,as emendas dei parecer. 
rencia, â logieá, manda, ao contr'ario, accei- · um dos fundamentos invocados para a E)li· 
tal-a. minação da mntcria relativa a marcas de fü. 

E' approvado .ó artigo addítivo do relator brica é que ella tem sido tratada na nossa le· 
ao .art . . 761, contrà os votos dos Srs . Sà P,d- gislilção conjunctamerit? coji1 rlisposiçõe~ so
xoto; Teixeira de Sáí Aifre :lo Pinto . e Alen- bre marcas de commercto; ó que parece indi-
car Guimarães. c.1r, dizelli, que a materia. deve ser relegada 

() àrt. 762 é approvado sem éméndas. para o Codigo Commercia.l. 
O art. 763 é substituído, .com o seu n : I; No meu parecer, ao contrario, ponderq _que 

pela seguinte emenda do relator : o Jeirislador teve o cuidado de separar as 
· · · duai especies, dando-lh·)s denominações d.if-« Substitua-se o àrtigo e à'eu n. 1 por: E' fel'elites, 0 que está indicando que a materja 

pàssl'tiel d-e cessão o direito do autor de Ugrtr .::: marcas de fábrícas _ não per'teric'e ao di
seu nome d qualquer producto da su1i i ,,teUi- rei to comtnercial. 
gencia~ be facto, todo o mundo sabé qui. os actos 

Paragri:1.plio unico. Í,ard logar d iiidemili- de commercio se caracterizam pelo facto da 
zaçito por perdas e damnos a usio·pação do ititromissão entre o productor e cqmmlliidor . 
nome do autor ou a, 0sw,. substituição pôr Ora, a mate1•ia regulada sob esta epigra
oilti-o, 1'1<2'0 liavertdo coiÍvençào que a legitim'3. phe « ?1UiÍ"COS d~ fabricas » Oão COillpl'ehende 

o autor da usttrpaçffo ou substituiçtlo e, · de~ semelhantes actos. Aqlii se regula unica-
d · · mente a pw:lucção, garantindo-se-lhe o livr~ 

mais, obriga o a inserir na obra o n ome elo seu exe:·cicio e cercando-a de sal va-gu. ardns ; não 
v-e,;dâdefro autor. - Artliiw Lenios. » 

se legislou so bt·e actos de commercio ; não se 
O n. 2 do art. 763 é supprimido por pro- legislou sobre vendas de productos indtis-

pd§tlt dô rêlatbr. trlaes . 
ós arts. 764 e 765 sã.o ap provados sem Si, pois, não se prefere que .est~ ma~ria :vâ 

ehfondittl. pará. o domínio de üma lei especia.l, não 
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vejo motivo para que se transfira para o 
Codigo do Commercio. 

A sua:natureza adapta-se perfeitamente ao 
Codigo Civil. 

E' tambem rejeitada a suppressíi.o da sec
ção relativa a marcas de fabrica, contra os 
votos dos Sra. Alfredo Pinto, Oliveira Fi
gueired(!) e Francisco Tolentino. 

O a1•t. 771 é approvado com a emenda do 
relator, mandando accre.sceutar as palavras 
- ll secreto depois de pi·evio. 

O art. 77.2 é approvado com a emenda do 
relator, mandando accrescentar a pala.vra
iinportancia depois de -annuidade, 

São approvados, sem emendas, os artigos 
773, 77 4, 775, 776, 777, 778, 779 e 780 do 
projecto. 

O art. 781 é approvado, supprimido opa
ragrapho unico por proposta do relator. 

O art. 782 é approvado sem emendas. 

O Sr. Presidente - Está termi
nada a votação desta parte do projecto, fi
cando encarregados da redoeção, de accordo 
com o vencido, os Srs. Alfredo Pinto, Luiz 
Domingues e Sá Peixoto, sul-stituindo este o 
relator, que se ausenta. Scgu~-se a. votação 
dos arts. 802 a 888 do proJecto e emendas 
apresentadas, com parecer do Sr. Benedicto 
de Souza. · 

E' approvado o nr·t. 802, com a ,emenda do 
Sr. Coelho Rodrigues, a.ceei ta pelo relator, 
supprimindo a léttra b, relativa á super(tCie 
conside1·11da cGmo direito real. 

São rejeitadas : a emenda do Sr. Coelho 
Rodrigues, mandando numerar como para
graphos as lettras a, b, e, d, etc. até j ; as 
emendas do mesmo senhor, supprimindo a 
lettra i, rela.tiva á antichrese e accrescen
tando á lettra f as palavras - o a locaçilo 
a pra:so fi,xo, etc., contra o voto do Sr . T~i
xeira de Sá. O art. i83 é approvado com a seguinte 

emenda do relator : 
O Sr. Sá Peixoto (pela 01·dem) -

« Diga-se in fine : art. 780, em vez de Sr. Presidente, ha um erro na impressão dos 
art. 778. - Art/w,· Lemos. avulsos. 

O art. 784 é approvado sem emendas. Ao art. 802, leltra G, apresentei uma 
O art. 785 é approvado com a seguinte emenda firmando um principio que mereceu 

emenda do relator : approvação do relator. Essa emenda está. 
· o· t 770 d t 7S3 collocada depois do art. 869. 
« iga-se : ar · • em voz 8 ar • .,> Attendendo a uma observação feita por 
São approvados, sem emendas, os artigos s. Ex.-, cumpre-me dizer á Commissão que, 

786, 787, 788, 789, 7!:JO, 791 e 792 do projecto. quando redigi a referida emenda, nos termos -
O art . 793 é approvado com emenda do em que se acha, tive em vista unicamente 

relator, mandando accresceutar - ou admit- tornar claro o meu pensamento, que é con
t ir depois de negar. sidHar onus real, não eó os legados de pres• 

O art. 794 é approvado com a emenda do tação de alimento1:1 consignado'! cxpresea
relator, supprimindo a expressão- na fórma mente no immovel, como as outras rendas, 
elo artigo cintecedente. sobre elle constituid ,s, isto é, rendas estabe-

Ao paragrapbo unico do mesmo nrt. 794 é lecidas quer por actos inter 'llivos, quer mortis 
approvada a eHJenda do relator substituindo caiis.i ; deixando para a redacção final o dar
a phrase - esta acção - por - esta ultima se uma tórma. mais conveniente e mais syn
acção. thetica. O substitutivo do illustre relator 

São approvados, sem emendas, os artigos satisfaz ao meu intuito. 
795 e 796 do projecto. Posta a votos, é approvaJa. a emenda. do 

O art. 797 é approvado, sendo a letlra e relator, substitutiva da lettra G, do art . 802, 
substituida pela SElguin te emenda do relator: de' accordo com a idéa do Sr. Sá Peixoto e 

assim redigida. : · « e) destruição das marcas falsificadas ou 
imitadas ncs volumes ou objectos que as con- « As rendas constituldas expressamente 
tiver antes de serem despachados nas rapar- sobre o immovel.-Benedicto de Soum, rela· 
ti~ões fisca~s, ainda qne fiquem estragados tor .» 
os cnvolucrmi e os proprios produc~os, assim E' rejeitada a ememfa dos SriJ. Adolpho 
como appi-e!tensão e deposito de productos Gordo e Fausto Cardoso supprimindo o cap.2° 
revestidos de marca falsificada, lmitada, ou do tit. 3• do liv. 2•.-Da cmphyteuso. 
que indique falsa pi•oveniencio, nos termos -
do art. 791, n. 3·•.» ~ao··approvados, sem emendai,, os a.ris. 803 

o art . 798 é approvado com a emenda do ate 815 do projecto. . 
relator dizendo - nos caros do art. 791 emj O art . 816 é approvado depois de rejeitado 
vez de - no c<1s1, ele. o substitutivo do Sr. Barros Franco Junior . 

São approvados, s~m emendas, os artigos São approvallos, Sf:l.lll emendas, os nrt. 817 
709, 800 e 801 do proJecto. _até 823 do projecto. 
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O art. 824 é a.pprovado com a seguinte 
emenda do Sr. Coelho R<idrigues, acceita 
pelo relator : 

« Substitua-se o final pelo rnguinte : pag,1-
mento de vinte pensões annuaes. pelo foreiro 
que não poderá no seu contracto renunciar o 
direito ao resg,1te, nem contrariar as dispo
sições imperativas deste capitulo.-A. Coetho 
Rodrí911,cs. 

E' rejeitado o substitutivo do Sr. Barros 
Franoo Junior a. todo esse art. 824._ • 

O Sr. Pre,;;idente -Ainda ao art. 
824 apresentou o Sr. relator o seguinte ad
ditivo, para ficar como art. 825 : 
. « A disposição antecedente (art. 82~) não 

impéde que em qualquer tempo o fore]l'(l e o 
senhorio se aocordem, salvo direito de ter
ceiro, sobre o resgate, ou . consolidação do 
respectivo prazo, ou sobre a continuação do 
mesmo.-Benedicto de Sou:sa, relator. 

O Sr. Ollvcira Figueiredo -
A primeira parto é desnecessaria - as par
tes podem accordar o que quizerem, e a ul
tima parece uma contra.dicção com o que 
acabamps de votar. Se não póde o foreiro 
renunciar como pólle depois resolver rnbre a 
continuação 1 Ha verdadeira contradicção. 
A emenda que acabamos de votar diz que 
não poderá renunciar o direito ao resgate 
nem contrariar as disposições imperativas 
deste capitulo, entretanto, a emenda que &e 
vae votar diz que pode resolrnr soLre a con
tinuação do mesmo, isto é, do aforamento. 

Si póde prorogar, renuncia · o direito de 
resgate indirectam~nle. 

O Sr. Benecllcto ele Souza 
(pela ordem) explica o pensamento que·teve 
ao apresentar o addilivo em questão. 

O Sr. Presidente -Parece que o 
pensamento do relator ficaria satisfeito si em 
vez do additivo em questão, ficasse modifi
cado o art. 824 e com esta nova redacção : 
«Todos os aforamentos, sa[vJ accorrlo ent-re as 
partes, são resgataveis, etc.» Ficando o mais 
como está. 

E' approvad:i esta moJillcação ao art. 824; 
pr,ejudicado o additivo do fülator. As demais 
emendas a este artigo ficam prejudicadas. 

O art. 825 é approvado sem emenda. 
A emenda suppressiva dos arts 826 a 832 

está prejudicada por vo"lação anterior. 
Os arts. 833 até 868 são approvados sem 

emendas. 
O art. 869 é approvado com emenda do 

relator gue torna estensiva a isenção que o 
parag1"1Jpho unico da ao doado1· lambem ao 

pae e mãe usufructuarios dos bens dos seus 
filhos menores. 

São ap;3rovados, sem emendas, os artigos 
desde 870 até 886 do projecto. 

O relator apresentou substitutivos nos a1·· 
tigos 887 até 889. 

O Sr. Sá Peixoto-O substitutivo 
apresentado pelo illustre relator contém di· 
versos artigos que não devem ser incluídos 
nesta parte do projecto. 

Tratando-se de onus reaes, não é oppor~ 
tuno definir o contracto de renda, estabele
cer as suas modalidades e regulai-o de modo 
quasi completo, como füz S. Ex. Devemos 
nos limitar a dizei· em que consistem e:=ses 
direitos e o modo por que se exercem. P,u-a 
is::;o basta, conforme propuz no parecer que 
redigi sobre as emendas, tramportar para o 
capitulo que estamos votando os arts. nu
meros 1.696 a 1.699. 

A minha proposta á Commissão é, por
tanto, que sejam acceitos os artigos additi
vos que o relator apresentou sob ns. 892 a 
897, em substituição aos arts. 887, 888 e 889 
do Projecto, reservando-se os demais jtrtigos 
do addittivo para ser~m considerados quando 
se tratar especialmente do contracto · de 
renda. Assim se attenderá melhor ao me
thodo. 

O Sr. Presidente-V. Ex. propõe, 
portanto, que se approvem os arts. 892 a 
897, que correspondem aos arts. I.696 a 
I.699 do Projecto, transportando-~e estes 
artig,.s para. esta, parte que estamos votando. 

Está approvado. 
O Sr. Sá Peixoto pror:õe mais que os 

arts. 887 a 891 do substitutivo devem ser 
deslocados, para fazerem parte do capi
tulo XV da constituição de rendas, onde 83 
acha. 

Está approvada a proposta. 
O Projecto, assim emendado, está appro

vado nost:1 parte, devendo a Commiss~o do 
Redac~ão apresentar a nova redacçao de 
accordo com o vencido. 

Estando distribuido o parecer do Sr. conse
lheiro Oliveira Figueiredo e não implicando 
a materia com a do parecer do Sr. Riva
davia Corrêa, vou submettel-o a votos antes 
deste, cujos avulsos ainda não vieram da 
Imprensa Nacional. 

O Sr. Rivadavia Corr(3a (pela 
ordcm)-Sr. Pre::idente eu pediria a V. Ex. 
que fizesse constar da acta da presente 
reunião que, si não se votou hoje a parte do 
Projecto que me coube relatar, não foi por 
minha culpa e sim por que a Imprensa Na
cional não imprimiu em tempo os avulsos. 
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Devo salientar que o meu parecer já veiu 
iinpresso no Diario elo Congresso, fü.Handô 
apenas os avulsos. 

O Sr. Presiclente-A ciilpn,, ·t,)dos 
sabem, não é de V. Ex., não é da Mesa e 
nem dos enco.rreg·ados dos nossos trabalhos; 
a culpa é d;i. Imprensa Nacional. Vatnos vo
tar o _parecer do .sr. Oliveira Figueiredo, 
arte. 1.01 l a 1.227 do Projectot com as 
emendas apreisentâdás. 

() Sr, Oli,vei.ra , Í-<.;igue:i.1.--edo 
(pela oi·dem) - Sr. Presidente, no . parecer, 
por erro de copia1 deixou . de flgiirar ,a 
emenda que propilz ao art. l .027, suppri"'
mindo as pa.laVl"aS : « súbrogàção conven
cional.» 

depois da palavra- ob1·igação --estas outras: 
--:--ou depois torna1'-se iinpóssivel. outra emen
da do Sr. Amaro Caváldatiti, additiva a. este 
artigo, é rejeitada. 

O art. 1.034 é a.1)prov-ado com a, emânda 
do Sr. Amaro Cava.lcanti1 substituindo--ne
nhitnia das obrigações-= por -- nenhunta da11 
prestações. 

Os arts. 1035, 1036, l037 e l038 são uppro
vados, tende sido rejeitado o substitutl vo do 
Sr. Torres, neto ao art. l037. 

E' app~ovado o art. i03tl, com o seguinte 
additivo do Sr. Amaro Cavalcanti: 

« Accresr,ente-se: « O devedor que paga a 
obrigação indi visivel, sobroga-se no direito do 
credor em relação MS outros co-obrigados . » 

Tambem o art. lOiO é approvado coin ó se
guinte additivo do Sr. Amaro Cavalcanti: 

« Si um dos credores récebêr a prestação, 
O Sr. Presidente - Quanrlo éhe· os outrps teem o direito de exigír-lhe inda

garmos á votação deste artigo, V. Ex. re- · mni!,ação pecuniaria corresponte á parte que 
produzirá a sua emenda, atlrn de que a Com- a cada um delle3 devera cuoer na prestação,» 
missão delibere a respeito; o art. 1041 é approvado com a emenda do 

São approvados os arts. l.011 até 1.015, sr., Torres, neto substituindo a phrase - est t 
sem emendas, por terem sido rejeitados os súbsisté por inteiro pefas palâvras - ná'o fi· 
substitutivos do Sr. Torres Neto, aos mesmos éaf'.'á a obrigaçt1,o extincta para com os outi-os. 
artigos. O additívo do Sr. Torres, netó ao art. 1042 

O art. 1.016 é approvado com a erI,1enda é rejeit'ldo, ficando o artigo approvàdo. 
do Sr, Amaro Gàvalc1ntii supprímíndo às o art. 1043 é approvaio com o seguinte 
palavras - assim como os fructos separados. addítivo do sr. Amaro Cavalcaliti: 

As demais emendas ficam prejudicadas. 
Os arts. 1.017 e 1.018 são approvados, sem « Dá-se -soliJa.ried1. le quando em uma. 

eme.11das, rejeihdo o s.ubstitutivo do Sr. Tor- inésma obrigaç10 c:irtcorrem diversos .cre.
res Neto, ao primeiro dellés. . dores; ou diversos derelore3, cada um delle11 

O àrt. 1.019 é approvado coin o seguinte pela totalidarle delta .» . 
ac,:irescímo propo3to pelo Sr. Amaro Cavàl- E' approvario o seguinte substitutívô d'> 
canti: Sr. Torres, neto ao arL 1044: 

~ Si a deterioração se der por cillp1. do « A obrigaçã0 solilària pôde ser püra e 
devedor, tera logàr o disposto no. art. I.015;» simples para um d,is concredot·es ou cm

Rejéitadas as emend<is do Sr. Torres Neto, devedores, e couriicional ou a prazo pata o 
são approva,los os artigos do Projecto, desde outro.» 
1.020 até 1. 032. Sã.o npprovarlos, S"lm eme1da~; 03 artlgo3 

1045 até 1019 do Projectó. 
O Sr. Presiclente-Aoart,l.031 

apresentou o Sr. Amaro davalcantí um 
additivo qiie téve parecer contrario do i'á0 

latôr. 

p Sr. Oliveira Fig·ueiredo 
aclfü . couveniénte explicar. o Sr. Amaro 
Cavalêanti apresentou ao àrtigo 1,031 uma 
emeildJ. p:mi. qlie, si o credor deixar de usar 
scientemente do sr::u direito no prazo de 90 
dias, o facto do tlevetlor entender-se, subsistir 
com appeovação do masmo. . . 

E' .rejeitatlo o substitutivo do Sr. 
neto ao ai't. 1050, ficando o art. 
vildo. 

torres, , 
ªPill'O .. 

' ~ão àpPt9vados. sem emendas os artigos 
1051 ãté 10"59 do Projecto, 

E' rejeitado o substittiti vo do Sr; Torres, 
neto aos arts. 1060, 1061 e 1062, freando 
approva~os os artigos. 

03 a1•ts. l033 a 1055 são approvados sem. 
emendas. 

O Sa. Pat<JsrblliNTi;: -:-Vou propôr a votos 
o art. 1066 do Projecto. 

Não se encontrando disposiçã'l igual eín 
out~os codigos, entendeu não devér crear 
direito novo, e por isto· se oppoz. 

E' rejeita.do o.atltlitivo. . O Sr. Oliveit•a Figueiredo 
O art. 1,033 é approvado com a emenda E' bom êliarhar a attenção dll. Coinmissão 

do Sr. Amaro C:c\valcautí, a.ccrescentando . pàra o art·. 1066, com a emendà proposta 
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pelo Sr. Amaro Cavalcanti, e assim conce
bida: · 
, «Accrescente-se: «Nesta. hypothese póderá' 

todavia, o devedor evitar a pen1, cumprindo 
a clausula especial antes da contestação -
a lide. » 

Entendi que não era possi vel nc~eitar essa 
emenda, porque a clausula especial ligada â 
pena. o de muita importancia, e a opportuni
dade della será tudo p1ra o credor. 

responder nãó só pelo valor do immovel, 
comà ainil.a por perdas e damnos; » 

Eu fiz a seguinte observação : 
« Ao prirniipiô estabelecido neste additivo· 

impõe-se uma restricção, qual a de ter sido a. 
alienação . por titulo oneroso. Na atíenaçfo 
por titulo gratuito o terceiro adquirente é , 
sempre obrigado a restituir ao proprietario 
o immovel doado, posto que tanto elle, como 
o doador hajam procedido de boa fé. 

Por isso não acceitei. 
E' rejeitado o additivo. 
O art. 1067 é approvado sem emendas. 
O art, 106'3 é approvado com a emenda 

E' o que dispõem os Codigos Fi•ancez, 
. art. 1380; Italiano, art. ll49, e P01•tuguez, 

art. 758, § 1°. 

do Sr. Amaro Cltvalcanti accrescentando as 
· pa.llvrà~ - _de pleno direito, depois da pala
. vra - penal, contra o voto do Sr. Teixeira 

. de Sá. · 
· São approvados, sem em3ndas, os arts. 

1069 até 1084 do projecto. 
O art. 1085 é supprimido ·por proposta do 

Tribunal de Justiça do Maranhão. 
São approvados, sem emendas, os arts. 

1086 até l09l do projecto. 
O art. 1092 é approvado com a emenda 

do Sr. Andrade Figueira, substituindo a.s 
palavras - periodicamente ou por prestações
pelas seguintes : por prestações pe_riodicàs, · 

São _approvados, sem emendas, os arts. 
1093 até 1108 do projecto, 

E' approvado o seguinte .substitutivo do 
Sr. Amaro Cavalcanti ao art. 1109 ·: 

<< Re·lija-se a primeira parte assim : « O não 
cumprimento da obrigação pooitiva e liquifa 
no seu vencimento imJorta de pleno direito 
a móra do devedor.» O mais como está no 
artigo.» 

São approvados, sem emendas, os arts. 
l 110 até 1114 do projecto. 

O art. 1115 é approvado com a emenda do 
Si·. Amaro Cavalcanti, mandando dizer -
arts. 601 a 609 em vez de arts. 601 a 604. 

O Sr. Presidente - Tem pa.:. 
recer favoravel do relator o substitutivo 
do Sr. Amaro C:i.và.léatlti ao art. lll6 do 
projecto. 

O Sr. Oliveira F.i.gueíredo -
Este artigo diz : · 

« Art. 1116. Si aquelle que indevida
mente recebeu um immovel o tiver alienado 
deverá assjístir o propríetarío na rectificação 
do registro, nos termos do art. 1005. » 

O Sr, Dr. Amaro Cavalcanti propõe: 
« Si aquelle que indevidamente recebeu 

um immovel o tiver alienado em boa fé, 
responderá pelo preço recebido sómente ; si 
tiver; porém, procedido de má fé, deverá 

. Vol, VI . 

Eu accrcscentaria ás palavras «etíl boa. Cé » 
ás « por titulo oneroso». · 

Parecia que a regra do proj13cto era est1', : 
o immovel alienado em boa fé deve ser 
restituido ao · tegitimo reinvidicante. O sr. 
Dr. Amaro entende que o alienante, não de 
boa fé, não tinha obrigação de restituil' sinão 
o preço que havia recebido. 

Acho prúdenta, comtanto que se trate de 
contracto oneroso, porque no contracto gra
tuito, em uma doação, o objecto. immovel 
ou movel, deve ser sempre restituído. 

Entretanto, pensa.ndo melhor, e enten
dendo-me com o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, 
acho que pôde permanecer o art. ill6 e o
substitutivo do Sr, Amaro Cavalcanti, não. 
corno substitutivo mas como paragl'apho 
deste artigo. 

Porque na hypothese de ter de restituir o 
adquirente o immovel, o aHenante deve 
assistir o proprietario reivindicante ná recti
fi.cação do registro. Acho pois que o artigo 
do projecto póde continuar com esse additivo 
do Sr. Dr. Amaro. 

o Sr. Presidente - A Conimi.ssão 
acaba de ouvir a observação do Sr. Dr, Oli
veira Figueiredo, isto é, para que a emendo. 
do Sr. Dr. Amaro fique, não como substi
tutivo, mas como additivo. 

E' approva.cia a proposta do Sr. D.r, Oliveira., 
Figueiredo, bem como o accrescimo - por . 
titulo oneroso -, constante de sub-emenda, 
sua áquelle additivo. 

O art. 1117 é approvado sem émendas e 
o art. 1118 é apptovado depois de rejeitada. 
uma emenda do Sr, Cunhá. Vascoilcello!I. 
· O art. l lHJ ê approvado cotn a einatidg; 
do Sr. Amaro Cavalcanti, accrescentando ao 
dnai do artigo as palavras - ou prohibido 
por lei. 

O art. 1120 do projecto é approvado com 
a emenda do Sr. Amaro Cavalcanti, man
dando dizer - considera-se paganiento e ero
tingue-se a obrigação - em vez de - extiligue 
a obi·igação e considera-se pagamento. 

Rejeitada a emenda do Sr; Torrell Netto, é 
approvado o art. 1121 do projecto. 
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O art. J 122 é approvado sem emendas . 
. O art. 1123 é approndo com a seguinte 

emenda do Sr. Amaro Cavalcaoti : 

O art. 1.213 é approvado com o seguinte 
additivo do Sr. Amaro Cavalcanti : 

« Accrescente ao final - e contam-se, tanto 
em favor das dividas em dinheiro, como de 
outras prestações, fixado o valor pecuniario 
destas por arbitramento, sentença judicial ou 
simples accordo das partes. » 

« Accresceotc-se o n. 1 que f,dta,_dizendo
se : « Nos casos dos ns. 1°, 2°, 3°, do 
·art. 1121 > e o mais como está no artigo." 

O art. 1124 é approvado sem emendas. 
E' approvada a emenda do Sr. Tor1·e~ Netto 

ao art. 112-5, com a seguinte J'e•Jacção dada 
pelo relator ao artigo : 

São approvados, sem cmeutlas, os artigos 
desde 1.214 até 1. 227 do projecto. 

O !Sr. Presidente - o Sr. relator 
propõe que alguns dos ar:ldilivos a.presen
tados pelo Sr. Amaro Cavalcanli a esta 
parte cto projecto e que são acceitos por 
S. Ex., conforme se verifica no parecer, 
sejam contemplados pela Commissão de Re· 
dacção, no parecer do elaborador. 

« Emquanto o credor não declarar que 
acceita o deposito, ou não impugnai-o, o 
devedor póde req110rer o levantamento, pa
gando as respectivas despozas, e sub.;;istindo 
a obrigação para. todas as consequeucins de 
direito, » 

· São a pprovados, sem emendas, os artil. 
1126 até 1136 do projecto. 

O Sr. Oliveira Figueiredo -
Proponho na minha emenda ao art. 1137 
não incluída no avu lso, que s*tm eliminad~ 
as p1lavras - ou convencional, 

O !Sr. Presidente declara appro
vada a emenda do Sr. relator ao art. l !37 
supprimindo delle as palavras - ou conven~ 
cionai. 

E' approvado, sem emendas, o a1•t. 1138, 
Rejeitade. a emenda do Sr. Torres Netto ao 

art. 1139, é elle approvado. 
· São approvados sem ementlas, os artigos de 
1140 até 120! do projecto. 

E' rPj!?itada. contra o voto t.lo Sr. Toixeira 
de Sá, a emen Ja do Sr. Torres Netto substi
tuindo a eµiir.iphe do capitulo XIII por 
Inexec.uça:o das ob1·i9açôes. O rolator deixou 
á redacção final a escolha da epigraphe. 

O art. 120~ é approva.do com o seo-uinto 
additivo do relator : ~ 

« P.iragr,tpho unico. A culpa consiste no 
procedimento negligente ou de má fé do 
credor ou do devedor no tocante ao desem
penho daquillo a que sa obrigou. ,, 
. E' rejeitado o additivo do Sr. Amaro Ca

valcanti ao mesmo art. 1205. 

E' approvado o art. 1206, com o seguinte 
a.dditivo do relator : 

« Paragrapho uoico. O "aso fortuito ou de 
força maior verifica-se no facto nece,ssario 
cujos ctreitos foi impossível imp Jrlir oJ 
evitar.> 

São approvados, sem emendc1s os arte. 
1207 a 1209 do prt>jecto. ' 

E' approvada a suppressão do a.rt. 1210, 
proposta pelo relator. 

O art. 1211 é approvado sem emendas. 
O art. 1~1.2 é approvado e depois é rejei

tado o add1t1vo do Sr. M. F. Correia. 

A Commissão concorda em que na re !acção 
final sejam contemplados taes addili vos, inM 
cluido3 nos togares competentes. ( Pawa. ) 

Está termino.da a votação. 
(A's 2 1./2 ho,as da tarde su<pende-ss a 

reunúio. 
A's 3 horas da .tarde é roo.borla. a reunião 

e annunciada a · 

Sll:OUNDA l'ARTI: DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. AIE'ncar Guim?.rães sobre os arts. 2.021 
a 2.203 do projecto. 

São lidas e postas om discussão, com o pa
recer, as seguintos 

ElllllNDAS 

Arts. 2.022 a 2. 024 - Supprimam so, ·por 
já se achar a materia dolles sullcientomente 
regulada. na. parte geral. 

O art. 2.022 col'respon,le a') 12-3 da. nova. 
numeração dada pela Comrr,issão da Re
dacção, alias, om antinomia com elle ; o 
art. 2.023 corre3ponde ao 126 e o art. 2.024 
ao 94. 

Art. 2.097 - Supprimam-se as palavras, 
in rnedio : - ou o que restar delles, para o· 
flm de se eliminarem os fidei-commissos re
:si,J uarios. Retlij ,\ -Se o artigo de accordo com 
a suppressão proposta. 

Art. 2.098 - Mantenha-se · a formula do 
projecto revisto, addicionando-se o seguinte 
parJgraplto uuico : -Tem obrigação de fuzer 
o inventario dos bens gravados, quo serão, 
como taes, inscripto3 no registi-o predial e, si 
lh'o exigir o fidei-co:nmiss.irio, de prestar 
caução em garantia da restituição dos 
mesmos. . 

Arts. 2.165 a 2.171 - Supprimam-se. 
Mts. 2.ll2 a 2.118 - Supprimam-se. 
Rio de Janeiro,' 30 de dezembro de I 00 I • -

Ctoois Bevilaqua. - Frederico Borges. 
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Art. l. 931. Diga-se : - A indignidade não 
prejudica o direito hereditario dos descen
dentes do indigno, mas estes não poderão 
virá successão emquanto o indigno viver. 

Art. 1.990. Diga-se : - Não podem ser 
testemunhas em testamento, além das pes
soas mencionadas no art. 149, ns. l a 4 : 

1°, o herdeiro instiluido e o logatario ; 
2°, o ascendente, descendente, irmão ou 

conjugo do h'.Jrdeiro ou legatario. 
Paragrapho unico. As incapacidades dos 

-os. l e 2 deste artigo não se reterem ao 
auto de approvação · do testamento cer· 
rado. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de HJOl.
C(ovis Beviloqua. - Frederico Borges. 

Supprima-se o ropitulo X (arts. 2.073 a 
2.080). . 

Supprimam-se os arts. 2.ll7 e 2.118. 
Supprima-se o n. 4do art. 2,083. 
Supprima-se a ultima parte do art. 2. 161: 

« ou concorrer á partilha com seus ir
mãos». 

. Redija-se o art. 2.132 do seguinte modo: 
· « Na falta de testamenteiro nomeodo pelo 

_ testatlor, a execução testamentaria compete 
ao cabeça de casal e, na falta deste, ao her
deiro que for nomeado pelo juiz.» 

Supprima-se o art. 2. 143.-F. ·Tolentino, 

O .Sr. Alencar Araripe - Sr. 
Presidente, não tendo podido assistir á!I ses
sões em que se discutiram os artigos rela
tivos :,í, materia de testamentos e de.;;ejando 
cónsignar o que penso sobre o assumpto, re
solvi trazer por escripto a minha opinião a 
tal respeito. ' · 

Si V. Ex. rótle ter esta complacencia para 
commigo, mandará consignar na acta este 
meu modo de pensar. . 

o SR. PRESIDENTE - A Commissão recebe 
com especial agrado o voto de V. Ex. 

o SR. ALENCAR ARARIPE - Muito agra
decidCI. O que escrevi é o seguinte : 

« Convidado pela Commissão do Codigo 
Civil para assistirá discussão do projecto 
offerecido ao exame do Congresso Nâ
cional, não tenho podido, pelo eshdo 
de minha. sande, frequentar as respe
ctivas sessões e tomar parte na discus
são, correspondendo assim á gentileza 
do convite, que assás aprecio, embora 
não fosse de valor a minha interferencia 
no debat'3, 

Trata-se agora de materia importante 
do nosso direito civil, qual é a successão 
testamentaria, e pareceu-me devdr ex
ternar em tal assumpto o meu modo de 
pensar, vendo que ao art. I. 901 do pro-. 

jecto do codigo om discussão apresen
tam-se duas emendas tendentes a esta· 
tuir a ampla e illimitada faculdade de 
testar, faculdade esta que julgo incon
veniente e contra.ria a.os interesses so
ciaes ; por isso, em succintas palavras, 
direi a minha opinião. 

Entendo que a innovação, que essas 
duas emendas pretendem firmar, não 
convém introduzir na nossa legislação 
civil, sendo antes do alta vantagem con
sagrar a disposição do projecto, o qual 
arceita o direito existente. . 

A liberdade ampla de testar será pre
judicial, porque tende a relaxar e dis
solver os vínculos de amor, amizade e 
estima, que muito convém alimentar e 
manter entre o testt1.dor e eeus descen
dentes e ascendentes e conjuga, por via 
dos recíprocos interesses. 

A conveniencia do direito actualmente 
em vigor é manifesta, quando attende
mos que elle assás concorre para a ma
nutenção das relações entre os conjugas 
e filhos do casal • 

A certeza de que o patrimonio do
mestico não terá. desvio arbitraria, nem 
alheio ao beneficio dos membros tle uma. 
familia, quer por motivos iuconfessa
veis, quer por movimentos precipitados, 
tranquilliza as pessoas mais ronjunct88 ao 
testador. 

A esposa está certa de tocar-lhe a 
meação dos bem do seu casal, e não se _ 
inquietará ,ela. possibilidade da priva
ção dosse beneficio po:.- acto do marido 
mal avisado, que pas3e esses bens em 
sua totalidade aos filhos ou mesmo a 
estranhos ; os filhos não poderão sus
peitar que o pae os prejudique em favor 
da osposa ou de quaesquer outras 
pessoas. · . 

A esposa, na espectativa de poJer ser 
despoja•Ja do gozo dos tens pa.frimoniaes, 
os filhos ou ascendentes, no presupposto 
de sofi'rerem igual injuria, alimentarão 
contra o pa.e de familia suspeitas que 
assás tliminuirão os sentimentos de be
nevolencia, que tanto importa despertar 
e manter nas familias. 

A faculdade de testar ampla, illimi
tada, será fatal aos sentimentos da es
posa, em cuj9 espirita podem suscitar-se 
desconfianças da privação de bens, de 
que em vida do marido e na communhão 
conjugal gozou, e parl!. cuja acquisiçã.o 
muitas vezes contribuiu por seu tra
balho, por sua economia e por seu bom 
governo do lar domestico. 

A convicção de que os bens patrimo
niaes so conservarão, por morte do pae, 
de familia em mãos da esposa, dos filhos 
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ou dos ascendentes, a todos tranquilliza 
acerca do destino e utilidade de~ses bens, 
esca_pando a um acto impensado, im
prudente ou a despeito do testador, ou 
fuesmo· a suggestão de pessoas malevola'3 
e interes~eiras. . 

Pelo . direito actual o tei,tador póde 
dispo:ç livremente da terça par~e da, sua 
meação elos b~ns do casal ; e isto basta 
para satisfazer a desajos - razoa veis de 
béneficeilcia, ou manife:.tações de gra· 
tidão por serviços recebidos em vida. 

A herança leg-itinia ou successão for
çada não é mais do que a sancção dessa 
aft'eição natural pelos filhos e ascenden
tes, que todos temos ; e assim a lei 
evita possíveis aberràções _àesse justo 
sentimento é consagra principios deequi
dade e vantagens sociaes. 

Dir-se-ha, cj_iie, cessando a herança le
gitima e neoossaria, e podendo o proge
nitor livremente dispor de seus bens, os 
filhos serão mais affectuosos e mais su-
bordinados aos paes. . 

Não me pai'ece procedente esse funda
mento da intenta<i.a inuovação, porquanto 
o respeito e a.tfecto filial devem provir 
do sentimento natural e do estimulo 'da 
gratidão pelos serviços devidos aos paes, 
e não proceder do incitamento do inter
esse e por conseguinte do temor do 
damiio, qtie faria desmerecer a pureza 
da amizade filial. 

Nestas condições, julgoinacoeitaveis as 
duas emendas, que vão alterar o direito 
vigente adaptado pelo projecto do Codigo 
Civil em discussão, sendo justa a con
servação da lei acttial.» 

O Sr. Andrade Figueira (*) 
na ultima reunião fazia considerações sobre 
os artigos constantes do Ca.p. XIV, quando, 
poucos minutos antes de terminar a . hora, 
se sentiu fatigado e pediu ao Sr. Prestdente 
quo lhe reservasse a palavfa para pi'ose-
guir hoje. .. . 

e acorescenta no paragrapho unico : 
« A nullidade da. sübstituição não pre-·

j udica a validade da instituição do pri
meiro gráo, a qual valerá sem o en
cargo reso]utorio, » 

Parece que este paragrapho unico está 
subordinado â. ma.teria. do artigo, isto é; 
trata da!! substitu ições a.Mm do segundo 
gráo. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES dá um aparte; 
o Sr. ANDRADE FIGUEIRA ~ Mas, si i;e 

quizer conservar como s~ acha, é yreciso 
pôr do accordo o artigo com ? paragr~pho, 
porque evidentemente. este esta su?!>rdm_ado 
i1 substituição além do segundo grao, visto 
que dispõe: 

« A nullidadé da substitui<:ão não pre
judica a validade da instituição do pri· 
meiro gráo, a q nal valerá sem o encargo 
resolutorio. » 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Opinei; no 
meu parécer, por uma modificação. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. pro
põe que a disposição do artigo seja substi
tuída Iia conformidade da emenda sob n. 20, 
que determina« sáo nullos os fidei-commissos ~ 
além do . segundo grào » e que, neste caso, 
passe a constituir artigo aparte o para
grapho, por conter elle disposição geral que 
abrange todas as substituições. 

Muito bem; mas, mesmo neste caso, V. Ex. 
precisa modifidar os artigo~·- _ . 

A molificação deve ser feita pouco mais ou 
menos nestes termos : « a nullidade da sub
stituição não prejudica a anterior>. 

Quanto á desl1erdação, já suggeriu li. con
veniencia de supprimir umas tantas ?on
eubinas ( riso), mancebos ou mancebas (riso), 
que aqui veem; CiJusas antigas que, sobre 
serem desnecessarias, não devem ser lem
bradas e- muito menos autorizadas legal
inente, porque outra cousa não faz o ~ro
jecto, quando jus_ti~éa a desherdação pel?S 
motivos que consigna em alguns dos _nu
meras do art. 2107. 

No art. 2110 se diz : _ 
« Prescrevem em dous anrios; contados 

do. abertura da successão, à aci;ã.o do 
interessado para provar a causa da; qes 
herdação e a . do desherdado para im
pugnar a desberdll.çãtl. » 

A primeira vez que fail~u a resp-eito deste · 
artigo disse que elle era mcompleto. 

Depois da ponderàção, que fez, de que o 
art. 2098, que dJspõe « o fidw;iario tem a 
propriedade da herança li!/. legado, mas re
strich e resolutel » e não como se propõe na 
emenda« os direitos e obrigações do · fid1iciario 
eni relaçifo aos bens da herança são os do 
usufructuario », ocoJrre lembrar que o artigo 
2!03, como esta concebido, não é éompleto e 
talvez fosse mesmo necessario moditlcal-o na 
sua segunda parte. 

O artigo dispõe : Igual prazo deve ser marcado para os easos 
do art. 1027, que Se refere aos IIlCctpazàS OU 

substituições além do indignos de sueceder, e que estão nas mesma;s 
condições. Si a acção de que se trata no 
art. 2110 deve ter prazo especial, a outra 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. tambem o deve ter. 

« São nullas as 
segundo gráo. » 
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Preferia, porém, que o projecto fosse ainda Cortaria tuq.o bto, estabeleceria que 9 tes· 
mais completo, _abrangendo, em um só ti- tamento p_ode!'ia ser revogado livremente, 
tulo, capitulo ou secção, todas as prescri-. mo,s quanto á fórma d<, revogação d«,vetia 
pções, para evitar as uilflculdades que hão seguir regras. Não quer dizer qu,e o testa
de surgir na pratica com o systema de a mento por· escriptura publica não possa se~ 
pl·oposito dé ca.da acto ou ac,;ão e~tabele- revogado por um testament_o cerrado, m.a.s é 
cnr-s.e um praz.o especial de prescripção. preciso q,ue haja Q cerrado; e exceptuaria 
. Depois, pol' muito cuidado que haja, sem- uisto o testamento cerrad,o qq.e o legisll!,dor 
pre escapa uma ou outra, como no caso ver- pó le . revogar r a.sgando, u_estruiµdo. ,Parece 
tente. Ahi, no capitulo que trata dos in- que _assim slmplificari(l.. · 
dig·nos de succeder, não se diz qual a. pre- Ha aqui mais de um~ questão duvido_sij ~ 
scripção da acção para se.r declarada a, in- muito serias. Nãp se s&,be si o neto revoga;
dtgnidade ; só se dispõe que ~ indignidade torio qeve revestir ll,S tormalic\ad~ e11;ig-lt,!as 
deve ser declarada por sentença em acção por di.reito para a confeQção <l,o~ t!)St!l,IT,1e1,1tos. 
contenciosa movida por interessado. Dispõe o art·. 2112: · 

'E' . preciso que o artigo comyrehenda, ou « Si na occa.siií,o não houver official 
que então se declare que entra na regra publico e O iesta,,!.or correr imqlinente 
geral da.s acções que duram trinta annos. ri~co de vida, podera revogar sell testa· 

Ao orador parece que isto não póde ser, m1;1nto mediante declaracão feit~ ou 
parece que esta acção não p.ôde ter a pre- · t 11 · t t l 
scripção de trinta annos; s'i a desherdação escrip a por e . e p:mi.nte s.e1s es emun rns 

que po<lerão ser varões ou Ill\llheres, 
dura dous annos, a ou tm não púde durar maiores de dezcs Jis annos. Esta. revogação 
tr nta. ficará sem effeito, si o testador conva-

0 que nota à que O titulo «Da presoripção» lescer da enfermidade ou vier a faHecer 
sobre ter sido incompleto, fez-11os uma pro- passai:los dous mezes~. · · 
messa, que não cumpriu e é que, além da.: 
quellas prescripções só marca.ria. outras f!Ue · Não comprehenge que esta revogação ftq\W 
fossem de prazo mais curto. · sem elieíto se o testador convalescer ·ou 

E' o qu,e diz o art. 217, que dispõe: faUecer passados dóus mezes. 
« São regulado3 pela parte especial Isto poder-se-ia dizer com relação ao testa-

outros casos de prescripção de curto mento nuncupativo i mas, quanto á revo-
prazo», · · · ga.ção deste, não. 

Isto é trabalho qu·él a commissão de re- Si quizesse a1:1nJysar dtitidamente todoil 
dacç·ão p.oderá fazer depois de votar o pro- estes artigos referent~s á organisação dos 
jecto. peve ver qunes as acções que pres- testamentos, muitas criticas teril!, a oppor
crevem em quatro annos e estabelecer isto lhes. Dirá apenas que nã,o era preciso d·escer 
em um só artigo com diversos numeros., sim- a estes pormenores, sinão manter o direito 
plificando nssim o trabalho. actual, no tocante ao assumpto, porque 

Em todo o caso ahi fica a observação: então se simplifica.ria a materia, cbntem-
E' preciso decidir se aquelia acção clura 08 piando-a em cinco ou seis artigos si tantp, 

30 annos ou se dura o mesmo tempo que Quanto ao testamento cerr.;i.cj.o, sim; é 
esta da desherdação, porque a razão e a precido estabelecer regras. - . 
mesma. Depois de ler o art. 2115, diz o orador que 

Quanto á revogação dos testaÔ'.)entos, os realmente, desde que o testador abrir ou de
arrs. 21 ll e seguintes entram em umas lacerar o testamento cerrado, ou fQr este 
disposições vagas que, a.final, nada dizem e aberto ou dilacerado com o seu consenti·
são mesmo perigos-.1,s, porque, d11,~ suas manto, póde-se havei-o como revogadQ. · · · 
afflrmações, parece resultar que r.ão se O art , 2116 accrescenta: 
pode revogjl,r testamentos sinão pelos pre,- « Se O testamento cerrado apparecer 
ceitos ahi impostos; entretanto que ha uma aberto ou dilacei•ado em poder ou na 
regra muito simples: que o testamento pórle herança do testador, presume-se que foi 
ser revogado pelos mesmos meios porq"Q.e é aberto ou dilacerado por elle, ou com 
feito, exqeptuando naturalmente o testa- seu consentimento.» 
~ento cerrado, que póde ser revogado pelo 
seu desnpparecimento. Bem; mas o art. 2117 já não está tãq 

Do modo por que estão redigidos os artigos bom: · · 
parece que se faculta revogar 11rn t0sta- « Si o ttJstamento Cl:ll'rado appar.ecer 
mento por meio de qualquer escripto, por aberto ou dilarerado em poder de ter-
meio de testemunhas ·quando o testamento ceiro, presumo-se que o facto não foi 
só póde ser revogado por outro solemne, por pratica.do pelo testador nem com o seu 
um testamento cerrado, olographo, etc... consentimento». 
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· Quer o artigo dizer que se presume que 
este testamento continua a ser valido, apezar 
de aberto em poder de um terceil'o. 

Acha isto duro; acha contrario a índole 
desses testamentos o que isto é abrir uma 
porta para abusos. 

Deixa.ria aos interessados a prova de que 
este facto do testamento apparecer aberto não 
foi devido á má fé, é um facto todo casual ; 
mas tirar a presumpcão de validade, só 
porque o testamento (aliás nullo, visto que 
está aberto antes de tempo) está em poder 
de terceiro, é muito forcado. 

O que não póde admittir é o exaggero do 
art. 2118, mesmo porque é uma novidade. 
Diz o artigo : 

«Si perder-se um testamento pol' qual
quer evento, ou fol' supprimido ou di
lacerado por pessoa que não seja o tes
tador, poderão os interessados requerer 
seu cump1•imento, no todo ou em pa1•te, 
conforme provar-se o seu contendo no 
tofo ou em parte.> 

Isto é inteiramente contrario á indole do 
testamento. Isso não pode ser assim, e si o 
proprio testador deixou perder o testamento, 
porque era sua intenção que elle não valesse, 
ou mesmo deu pela sua t':t.lta, mas não re
clamou, viveu ainda, isto é, annuiu a este 
desapparecimento, a esta suppressão, e não 
reclamou, porque dar effeito a um acto que 
só tem existencia com a exhibição do instru
mento solemne 1 Acha isto perigo::10. Então 
não é mais preciso faze;r testamento nuncu
pati vo falso ; allega-se que um testamento 
desappareceu, foi dilacerado, reune-se meia 
duzia de testemunhas que vão jurar que o 
virãm, etc. 
. Isto de testamento cerrado é muito serio e, 

ou deve ser mantido como cousa seria, ou 
deve ser abolido. Como fazer valer um tes
tamento, que é um segredo do fastador, que 
o proprio notario não lê, de que as teste
munhas só conhecem o acto da approvação, 
com o juramento de testemunhas sobre o 
cc;mtetl'lo d~se testamento? ! Não sabe; acha 
uma contradicção. 

A prova é impossi vel ; o testamento cer
rado é segredo do testador e isto não · é Eó 
presumpção, é mesmo o que acontece de ordi
nario. Tem assistido a muitos actos dessef:l, 
os testadores são ciosos e devem sel-o, o tes
tamento é cousa muito seria; elles nãu o 
dizem, mesmo ao advogado a quem consultam 
e que de ordinario é quem rascunha ; sempre 
tem alguma cousa para acci·e~centar, mas 
muitas vezes não accrescentam nada. 

Como é que num caso destes veem as tes
temunhas, só porque figuraram no acto da 
afl_provação, depor sobre o contendo do testa, 
manto cerrado i ! 

R' muito difficil; o orador supprimiria este 
artigo como o ante1•ior. Preferiria abolir o 
testamento cerro.élo a estabelecer is!lo. Além 
de ser de difflcil execução, abre a porta aos 
abusos. (Apoiados.) 

Comprellende que o intuito foi para, no 
caso do testamento ser roubado, o herdeiro 
não ficar prejudicado; mas si o testamento é 
cerrado náo vê meio de supprir essa defi. 
cieocia. 

O art. 2119 dispõe: 
t1.A superveniencia de descendente suc

cessivel ao testador, qne não o tinha ou 
ignorava tel-o quando fez o test-:i,mento, 
rompe-o em todas as suns disposições, si 
o descendente superveniente sobreviver 
ao testador. 

A mesma disposição prevalece em re
lação ao conjuge, si o testador depois de 
feito o testamento, casar sob o regímen 
exclusivo da communbão.» 

Nesse ponto conforma-se o projecto com o 
direito actual; nada, pois, tem a accrescentar. 
Sómente a segunda parte é que é consequen
cia. da successão necessaria que se dá as mu
lheres, dizendo que . a mesma disposição pre
valece em relação ao conjuga. se o testador, 
depois de feito o testamen'.o, casai• sob regi- • 
men exclusivo da communhão, porque o pro
jecto dá a mulher, nesse caso, direito á sue
cessão necessaria. 

Mas, se o illustre relator não aeceita isso, 
tem de eliminar esse paragrapho, pQl'q11e a 
mulher não é herdeira necessaria, passa a 
ser collateral e então não deve o casamento 
posterior á facção testamentaria rompei' o 
testamento. 

O art. 2121 trata de nm caso analógo: 
« Cessam as disposições dos artigos 

antecedentes quando o testador, prevendo 
o caso, resalva a legitima do herdeiro 
necessario. » 

Qual é esse caso que prevê? E' a possi
bilidade de ter filhos 1 

Mas não é isso que a lei actual, o· direito 
romano e todas as legislações previnem. 
· Não é prever. A nossa Ordenação diz 

o contrario, diz que, quando o testador sabe 
da existencia de herdeiro necessario, mas 
faz o seu testamento dispondo da terça, 
o test,tmento não é nullo. · 

E é muito razoavel ; o testador não pre,
judica a legitima. do seu herdeiro necessario, 
não falla nelle, mas sabe da sua existencia 
e usa da faculdade que a lei lhe dá de dis
pôr da terça. A lei limita-se a dizer que 
esse testamento é valido. 

O testamento não se rompe - diz o artigo 
-quando o testador, prevendo o caso, isto_· 
é, prevemlo a oxistencia de herdeiros neces.ã 
sã.rios, re:1àlva a légitimà lló.'J niesrtlos~ 
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Mas isto não é o coso da Ordenação. 
Prever o caso, quer dizer - trata-se de 

um caso de futuro e para um caso de futuro, 
a lei annulla o testamento por completo. 
Si o testador quizer prever a possibilidade 
de filhos e tiver filhos, o testamento é nullo, 
até na sua terça, porque é o caso do artigo 
antecedente, isto é, da superveniencia de 
filhos. Este não é o caso da O~denaçã.o. 

art. 2.127 e que deve, portanto, ser suppri
mida na conformidade da emenrla n, 20,. que 
vem no fim do avulso distribuido. 

Lembrará ó. S. Eic. oue não é a mesma 
cousa. · 

Os dous artigos podem ser refundi-los com 
vantagem; mas elles não dizem a m0sma 
cousa., como pretende o nobre relator. 

O art. 2.127 trata t1e levar em c1nta aos 
testamentejros as despez; s legalmente feitas 
conforme o testamento até ao dia da citação 
para prestação de contas. 

O SR. Cr.ovrs BEVILAQUA - Deante da dis
posição do projecto, não seria nullo. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' nullo por
que ha superveuiencia. de fllhos, de que 
trata o art. 2.119, e o art. 2.120 dispõ!3 

·que se rompe o testamento feito na igoo
rancia da existeucia. de herdeiros neces
sarios.. Mas no art. 2 .121 falia em prever 
o caso ; é o caso da superviniencia de filhos ; 
o testamento está roto forçosamente. Já 
não será assim si o filho já tiver nascido, 
elle souber e não obstante dispuzer da terça. 
Prever é uma acção de futuro, prever que 
ha de vir a ter filhos; mas isso é a super
veniencia de filhos. E' preciso dispor para. 
o caso de, na occasião de fazer o testamento, 
ter sciencia de que o herdeiro existe, : mas, 
não obstante dispo1• da terça, já se vê sal
vando a sua legitima. Esse é que é o caso 
da Or«Jenação, sabendo da existencia dos 
herdeiros necessarios, dispõe da sua terça. 

Conservaria a redacção da Ordenação tal 
como est{i, porque alia faz com muito cui
dado essa distincção do caso em que alie 
sab:i e do caso em que elle não sabe . Quanto 
á. ignornncia de que falia a primeira parte 
do art. 2.119 para a Ordenação, tanto faz elle 
não ter filho nenhum ainda, como ignorar 
que o tem; a Ordenação equipara os dois 
casos para. romper o testamento e é justo, 
porque o qne se ignora é como si não exis
tisse. 

O orallor conservaria a mesma redacção 
não só porque é mais clara, como mesmo 
porque já está consagrada em todos os 
pleitos. . 

Todos os casos que acontecem, já teem a 
sua. solução pratica, consagrada pela juris
prurlencia, pela opinião dos autoras, e, si se 
mtroduzir esta medida « prevendo o ·caso 
etc.> isto até que se forme ajurisprudencia, 
levará muito tompo. 

Acha mesmo que a. phrase não é feliz ; 
prêver é sempre uma acção de futuro. 

Capitulo XVH. « Do testamenteiro» - Este 
capitulo estende-se muito, sem necessidacle. 

Resumiria a mataria que nelle se contém 
em tres ou quatro artigos, com mais precisão 
e com maior clareza. 

O ili ust1 ado relator diz, no seu bem ela
borado parecer que a disposição do art. 2.135 
6 uma repetição do que está prescriptó no 

O art. 2.135 trd:ta de abonar todas as des
pozas com o desempenho das funcções do 
testamenteiro . 

o SR. ALE:-ICAR GumARÃES- As duas des
pezas se confundem. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA.-Confundem-se 
só quanto a a bJnat•-se ao testamenteiro ; 
mas são differentes. · 

O art. 2.127 refere-se ás despezas que o 
testamenteiro faz no cumprimento do tes
tamento e que são aquellas que podem ser 
incluidas nas suas contas e o art. 2.135 re
fere-se áquellas que olle faz com a execução 
do testamento e que ás vozes são despezas 
avultados. 

Agora, o que cumpre é refundir ,s dous 
artigos levar-se em conta ao testamenteiro as 
despezas legalmente feitas com o cumpri
mento do testamento e com o desempenho 
das suas funcr-ões de testamenteiro: 

O ort. 2.127 diz: 
« ••• até ao dia da citação, para pre

stação de contas.:. 
O art. 2.123 cempleta, dizendo: 

« Sendo glozadas as despezas por Üle
gaes , por não conrormes ao testamento 
ou por terem sido reitas depois da citação 
para prestação de contas, os testa
menteiros serão removidos e perderão o 
premio deixado pelos testaclores. » 

O paragrapho unico accrescenta : 
« Tambom. incorrerão os testamenteiros 

na perda do premio, quando, tendo sido 
citados para prestação de contas, não 
acudirem á cit2ção.» 

Yê-se, por·tanto, que aqui toda a impor
tancfa est.'i. na cit.ação para a p1•cstação de 
contas, porque o Projecto determina, p1•imel
ramente, as despez:is que podem .ser levados 
em conta ao testamenteiro ; em segundo 
logar, a legalidade dns despczas, qne devem 
ser feitas até ahi e, s~ndo feitas depois; 
nnnullam-se; e, em terceiro logar, faz pewler" 
o premio, si o testamenteiro, tendo sirlo 
citado para prestaçfi.o de cont:ts, Ilão ácudlr 
á cita cã.o, . 
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Acha que o facto é m11ito insignitlcnnte 
para tantas consequencias, e ao mesmo 
tempo muBo grave para tão pouco. 

vae expli~r-se. . 
Primeiro que tu,Jo, não vê que só seJam 

legaes as despeza.s que o testamentéiro faca 
até ao dia. da citacão para a prestação de 
contas. 

A }egalid~de das despez!l,S que fJ- testamen
teiro faz são determinadas pelf!. sua missão . 
A sua missão é cumprir o testamento, e tudo 
quanto elle fizer na execução do testamento, 
tudo quanto despender para este fim, é 
legal. 

Si elle for citado rara nos cinco dias 
prestar contas, porque depois não podera 
fazer despezas legaes 1 

Elle tem combinado pagar a todos em um 
dia determinado, é, surprehendido com uma 
citação aptes de chegar a·esse dia combinado, 
e porque razão os actos que elle fizer em 
execucão do testamento hão de ser h~vidos 
por illegaes, só porque se fez depois da 
citação para a prestação de contas 1 

Acha que esta citacão nãp pórle ter o al
cance de tornar illegal uma despeza legal 
que o testamenteiro tenha de fazer. · 

D.epois da, prestação de c9ntas1 !>em, porque 
ahi se suppõe tudo acapado. 

O art. 2.128 ainda.é peior, porque dispõe: 
~ Sendo glozadas as despezas por ille

gaes, por não conformes ao testamento, 
ou por terem sido feitas depois da 
citação para prestação de contas, os 
testamenteiros serão removidos e per
derão o premio, etc. » 

A citação para a. prestação de contas, por 
este artigo, lan@ um interdicto sobre o 
testamenteiro; elle fica inhibido quando, 
entretanto, póde te1· combinado fazer esses 
pagamentos em um di~ determinado. 

A citação só o obriga a comparecer em 
juízo, e porque razão sem a citação a des
peza é legal e só porque se fez a citacão ha 
de se dar consequencil\S contrarias : a. des
pez!l, é illegal, elle é removido e parrle o 
premio W Tantas consequenci~s para uma 
cousa que não vale nada 1 

Paragr11,pno un[co: 

porque, afinal, o sujeito não vae a juízo e não 
presta as contas, usa de chicanas." 

O art. 2. 131 dispõe: 
« Si o test;i.dor não conçeder prazo 

maior, deve o testamenteiro cumprfr o 
testamento e prestar suas contas dentro 
de um anno, contado da aooeitação da 
·testamentaria. :i> · 

lsto é o nos..o direito actual. 
Ha. disposições testamentarias em que o 

testador fica. investido da. faculdade testa
mentaria por a.unos, cpmo seja edµcar o me
nor, etc.j elle é obrigado a durante muitos 
annos seguir as indicações. 

Achava, portanto, conveniente prever este 
caso, porque !J, responsabilidade (fo testa
menteiro subsiste. Se entender\Í, prorogado 
o prazo emquanto exigir a execução da dis
posição testaqientarhi. Isto de um anno é 
para partilh11, e cousas ~emelhantes. 

o SR. ALENCAR GUJ:MARÃES - Creio que 
é a isto que se refere o projecto. 

0 S1t. ANDRADE FIGUEIRA - Não está 
inventandu ; falla pelo que tem observado 
na pratica. De ordinario ha verbas testa
mentarias que dependem do sujeito; mas alie 
presta as contas, recebe a vintena e fica. o 
testamento sem execucão. Isto é muito 
commum, e dirá mais que é raro o testa
mento que se possa cumprir em um anno. 
A's vezes ha tideicommissos, e quem deve 
olhar para isto é o testamenteiro. 

o SR. CoELHO RODRIGUES - A's vezes o 
testamenteiro quer se metter e os herdeiros 
bt·iga.m, chamam-no de intruzo. · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Achava 
conveni,mte prever que a responsabilida.de do 
testamenteiro subsistirá. emquanto não fôi• o 
testamento cumprido; emfim lembrar que o 
testamento não está cumprido, desde que 
suas verbas demandam de maior prazo. 

No art. 2. 132 se dispõe : 
· « ]'ia falta de testamenteiro, ou porque 
o test~dor n~o _o nomeou, ou porque o 
nomeado não acceitou o encargo, ou por 
que acceitando-o, fpi destituído; a exe
cução testame!ltaria compete ao ca,beç11, 
de casal e na falta deste ao herdeiro que 
fôr nomeado. > · e .••• quando tendo sido citados pl}.ra 

prestação de contas, não acudirem á 
citação. :i> 

Isto niio vale n~da.; acudir á citação, elle 
acode, e cpm qualquer chicana. O que o 
artigo quer dizer, }laturalmente, é que !li elle 
não as prestar, a sancção será esta ou aquella. 

Deve ser:- quando, sendo citado para pre
star, nll'o as presta. 

Em todo caso, é muita violencia para fazer 
perder o direito ao premio, e é muito pouco 

Ha ahi uma repetição escusada, e é este o 
inconveniente dessas leis casuísticas. Pois 
ha outros casos em que a falta do testamen
teiro não é só por isto; elle póde morrer, 
póde tornar-se incapaz, póde muàar-se; 
emfim, ha muitos casos. Achava melhor tirar 
este ou porque i,to ciu porque aqiiiUo e' 
ainda se deve accrescentar no artigo no
meado pelo jufa, que é o que ahi não se 
diz,. 
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O SR. CoELtio RoDRIGUEB - E flca com
petindo ao juiz nomear 1 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Na falta. 
0 SR. COELHO RODRIGUES - E si os l1er

deiros forem maiores não podem indicar 1 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o juiz no

meia dentre elles um, é o que diz o artigo. 
Não se trata de inventario ou partilha, trata
se de execução testamenta1•ia. 

O art. 2.139 diz : 
« Si o testador tiver distribuído toda 

a herança em legados, o testamenteiro 
será cabeça de casal e inventariante. > 

o. illustre relator p:i.race que achou este 
artigo excusado ; mas convém a sua conser
vação. 

o s:à. Ar..ENCAR GUIMARÃES - Parece-Il,!e 
que a disposição do art. 2.132 previne este 
caso. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ahi trata-se 
de cousa diversa, trata-se de execução testa
mentaria de herança. do que ha cabeça de 
casal e herdeiros ; e, neste artigo, trata-se 

. de uma especie nova, a de_ não haver terça.. 
Lá ha uma cabeça de casal · que representa 
dous terços, a metade ou o que ficar e ha. 
herdeiros, e a execução testamentaria só 
respeita a terça; aqui ha uma idéa nova. 
li.' um desenvolvimento daqnillo, mas é uma 
idéa nova. isto é, o testado1• distribuiu toda 
a sua fortuna em legados. 

u SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o cabeça de 

casal faz o papel de turco. 
o SR, COELHO RODRIGUES - Faz de her

deiro, papel importante de possuidor de bens 
e inventariante. 

o SR. CLOVIS BEYILAQUA - E' o que tem 
a posse e a administração. 

o SR. ArmltAD:i;J FIGUEIRA - Não ::icha a 
phrarn mti, mas póse ficar « illventariante ». 

o SR. COELIIO RODRIGUES - Como quizer, 
mas caleça de casal é só p:i.ra os doui, ma
ride e mulher. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES- V. Ex. man
te1•ia, pois, o artigo, 

o SR. ANDRADE FIGUEÍRA - Sim, porque 
é di1fe1·enle. O outro tratil. só d11. execução 
te.itamentaria. 

Não concorda com o art. 2143, que dispõe.: 
· « O fisco só rn considera parte legi

tima. para intervir nas a,·aliações, quancto 
chamado na qualidade de herdeiro. » 

Se hoje, que a Fazenda tem ,representantes, 
é muito les1da, quanto mais sem elles. 
{Pausa) , ; 1 

Vôl, V.t 

O art. 2146 dispõe : 
« O herJeiro póde pedir a partilha 

ainda que o auctor da herança o tivesse 
prohibido. 

Podem, tambem, pedil-a os cessio
narios e credores dos herdeiros.» 

Falia-se em autor da herança., é o inven
tariado. No art. 2157 tambem se diz que aos 
credores da herança é facultado usar da 
acção dos sonegado:J. Ahi rn limita aos cre
dores da herança 

Sobre os artigos relativos á collação, já fez 
observações de ordem geral. E como as 
observações de ordem particular sobre um 
ou outro artigo assentam sobre artigos que, 
em sua opinião, devem ser radicalmente mo
dificados, abstem-se de fazei-as. 

Accedendo ao convite do illastre relator 
apresentará uma emenda substutiva a todo 
esse capitulo que trata das collações e ahi 
condensará as suas idéas que se reduzirão a 
consagrar o direito actual e, nas distincções 
que elle faz de abstenção de heranças, nas 
regras espeeiaes para esse caso e nas subdis
tmcções em que abunda sobre o caso de col
lações verdadeiras, quanto a bemfeitorias 
accrescidas, quanto a epocba em que o valor 
deve ser tomado reduzirá tudo isso ao valor 
da epocha da doação. Emflm é escusado 
estar dizendo aquillo qu,3 no seu conceito 
deve ser substituido. 

Estabelece o projecto no art. 2174, o se .. 
guinto : 

« As doações remuneratorias de ser
viços feitos ao ascedente não estam su
jeitos á collação. 

Tambem o não estão quaesqner lu
cr011, que teve o descendente, de con
tractos feitos com o ascendente, si estes 
não foram só no intuito de proporcionar 
áquelle alguma vantagem immediata.» 

E' a disposição da Ord e ·é justa. 
Mas, a tlidpo3ição final não parece tão con

veniente porque é a porta aberta para de
frautlar a legitima dos outros. Todo o pae 
que ti ver Ufil tllho a quem queira protegei· 
füz toda a. casta de contractos com o flm de 
proporcionar vantagom immediatc~ para não 
incorrer na collação. 

E' inconveniente por ess1;1 lado, mas além 
disso esta em contrl'ldição com o principio já 
adopt,ado pelo codigo, porque o codigo já au
nullou os conll'olctos feitos entre pao e filho 
não só de venda como de troca desi "'Ual como 
todo , o contracto expresso, não sendo ouvidos 
os outros herlieiros. Como é pois que se vae 
excluir da collação objectos que um filho 
tenha obtido em contracto cum o pae, sem 
audiencia dos outros 1 

,A se ·querer · respeitar i:esso, é preciso, 
accrescentar a clausula: O direito !¼ctual é 

.(7 
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muito mais preciso porque considera pro
fecticios todos ·esses bens que procedem do 
pae, bens que são obrigados a collação. 
o orador snpprimiria esta se~unda parte. 

A doação remuneratoria e do dil'eito 
actual e é muito justa. e muito moral que é 
para. aconselhar o filho a prestar serviços 
ao pae na certeza de que será remunerado 
}!:' muito justo e de accôrdo com o instituto 
do patrio poder e com a generosidade pa-
terna. · 

Mas esta _segunda parte; repete, parece
lhe um desaccordo com a legislação anterior 
e bem assim uma porta ·aberta para abusos. 

Proporia a suppressão disto. 
Art. 2175: 

« Sendo feita a doaçãÓ por ambos os 
conjunges, ,no inventario de cada- um 
delles far-se-á a coll&eão da. metade ; se 
por um tiver sido feita, virá a cpllação 
no inventario deste.» 

Desde que é feita pelos dous, vem no in
ventario todo ; se é lei ta por um só virá no 
inventario deste. 

Agora vai tratar deum assumpto um pouco 
mais sério. 

Art. 2176: 
« Si o valor dos bens doados exceder 

á legitima e á terça; a reducção das 
doações inoficiosas começará pelos le
gados e só se estenderá ás doaçõe;; entre 
vivos si aquelles não chegarem. 

Si bastar a reducçãoparcial dos legados, 
será esta rateada entre os lega.ta.rios, a 
menos que o testador tenha ordenado 
que seja preferido para este effeito um 
delles, ou que alguem fique isento de 
tal encargo. . 

Si for necessario reccorrer ás doações 
entre vivos, começar-se-á pela ultima; 
no todo ou em parte, e s1 não bastar, 
pa8sa.r-se-i1 a immediata e assim por 
deante emquanto doação houver. 

Havendo diversas doações, feitas no 
mesmo acto ou da mesma data, far-se-á 
a reducção entre ellas rateadamen te. 

Paragrapho unico. Si auctor da he
rança houver disposto da terça em pro
veito de outrem, não terão effeito estas 
disposições. " 

Este artigo, primeiro que tudo, joga com a 
doutrina do codigo, sobre doações em geral 
e, como combateu esta doutr·ina na parte em 
que considera as doações em favor de extra
nhos, inofflciosas. não póde acceitar a dou
trinn. na sua generalidade. 

E' verdvde que o artigo se refere, em re
gra, á doações inofficiosas P, em um artigo 
·ànterior, n. 2164, o projecto definiu doações 
inofflciosas entre Iierdeiros e u. nossa legis-

lação considera. inofflciosa a. parte da doa,;ão 
ou do dote qu13 exceder á terça. 

Se o artigo se limitasse a isso, a sua dou
trina podia passar ; mas elle não se limita ; 
evidentemente está de accordo com a dou
trina anterior sobre a doação inter-vivos em 
g-eral, que elle reputou inofficiosas, como po
dendo ser à.nnulladas por inofficiosidade e 
tanto parece que foi essa a intelligencia ge
ral, que se teve em vista que a.hi manda que 
se comece á reducção pelos legados e só se 
estenderá ás doações entre-vivos se estes não 
chegarem e se manda ainda que esgotados os 
legados, se vá ás doações entre-vivos pela 
ordem da sua data a que, havendo doações 
feitas no mesmo acto ou na mesma data, far
sa-a a reducção entre ellas rateadamente. 

Diz o 01·ador que não póde acceitar o ar
tigo, nesta generalidade, pela mesma r.azão 
por que não póde acceitar a ànnullação das 
doações por vicio de inofficiosidade, nos ter
mos em que o projecto consagra. 

Quanto ás doações inofflciosns, quanto a 
descendentes, de que trata o paragmpho 
unico do art. 2164, dirá que não eram neces
sarins tantas distincções, que eram escusadas 
as regras, porque para o herdeiro que con
corre á herança, tanto faz desfülcar-se na 
quantia. que elle vae receber, como naquíllo 
que elle já 1·ecebeu. 

Entretanto, elle reçebe de menos na par
tilha, porque tem de contribuir para . o .des
falque. Isto é o que importj;I,. PóJe mesmo 
acontecer que não tenha legado nenhum a 
receber ; póde ser que a doação inofficiosa, 
que recebeu absorva. toda a sua legitimn. e 
tudo quanto podia herdar da terça. 

Si se trata portanto, de doação iuofflciosa., 
o artigo póde ser muito simplificado. Mas, 
evidentemente, elle se refere á doutrina. 
geral do projecto e nesta parte o orador 
não póde acceital-o. · 

Est~ é o unico caso - diz o ora.dor - em 
que n. nossa legislação ádmitte a reducçii.o 
de doação pelo vicio de inofficiosidade; não 
annulla a doação, unicamente manda que o 
herdeiro aquinhoado com ella reponha aos 
outros o excesso, isto é, componha o pre
juizo que elles solfreram com a doação, o 
que é muito ditfürente de annullar a 
doação. 

Art. 127: 
« Se o herdeiro que trouxer bens á 

collação fôr devedor ao autor da he
rança, o debito será imputado ao seu 
quinhão.» 

O codigo francez dispõe o contrario, dis: 
põe que a tli vida do herdeiro s1>ja parti
lhada entre todos ; tendo elfo uma p<!,rte 
apenas correspondente ao seu quinhão. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 371 

O orador acha a doutrina do nosso direito 
· mais correcta, de accordo com as conve
niencias da familia e mesmo mais moralisa-
dora. , · 

E' mais correcta, por que a nossa Orde
nação parte do principio de que deve vir á 
collação tudo quanto o filho a ella obrigado 
recebe do monte. 
· E' mais conveniente para as familias, por 
que esta partilha, que ~e faz_ de divida~ de 
herdeiros, sobretudo se sao mmtos herdeiros, 
de ordinario não é cobrada, mesmo por que 

.a divida é de parentes e, porque dividida, 
dá quotas insignificantes. O calote - diz o 
orador - é certo. 

E' mais moralisadora, porque evita os 
abusos, que se possam dar. Os paes que 
tenham quéda por certos filhos, ·podem 
muito bem ·1esar as legitimas por este meio, 
fazendo gra'ndes adiantamentos a esses 
filhos. 

O art. 2181 diz: 
« O pagamento, nos casos em que fôr 

admissível, será feito, nos inventarias de 
maiores, em dinheiro ou em bens para 
esse fim separados. · · · 

Paragrapho unico. Se o credor não 
quizer receber os ditos bens serão estes 
vendidos em hasta publica, e será pago 
pelo producto delle;,.» 

Desde que todos são maiores não vê razão 
para isto. Os maiores pódem vender sem ser 
em hasta publica, que só póde ser forçada, 

, no caso dos herdeiros serem menores. Hasta 
publica ahi é demais. Póde ficar; mas, não 
obrigatoria. Este artigo desce á muitos por
menores. Parece-lhe que se deve examinar 
!le preferencia, com mais attenção os artigos 
que se seguem, que são muito sérios. · 

Diz o art. 2183 : 
« Si os immoveis da herança se acha

rem onerados com hypothecas ou presta
ções remiveis, qualquer dos co-herdeiros 
poderá exigir, havendo dinheiro dispo
nivel na herança, que os ditos encargos 
sejam vencidos antes da partilha.» 

Sim, senhor, isto é um direito, reclamar 
o pagamento; mas, não é . obrigatorio. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Tambem a 
.. disposição não está imperativa, 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Achava con
veniente acerescentar: ;.: querendo .os cre
dores.> 

Acha melhor resalvar esses direitos de t,er
ceiros. Os herdeiros não teem o ·direito de 
alter11,r a!! obrigações contrahidas. O artigo 

, ._ 2184, diz melhor : 
« Si os immoveis entrarem em partilha 

com os sobreditos encargos ou com 

quaesquer outros, serão estimados 
como se taes encargos não ti rnssem; 
deduzir-se-ha depois o valor correspon
àente ao encargo, e o herdeiro que . ficar 
com o immovel pagará exclusivamente o 
dito encargo.» 

Quer dizer 'que sé dará depois valor cor
respondente ao encargo, e o :gerdeiro, que 
ficar com·o immovel, pagará o encargo. Isto 
não póde ser absolutamente; é limitar o di
reito de terceiros ; é facultar ao herdeiro, 
em partilha, limitar o direito de terceiros, 
resultante de obrigae!'5es e encargos. 

Como está o artigo, parece que o credor 
não póde pedir sinão áquelle herdeir<? .. O 
espolio é de 100 contos, .supponha-se, a d1v1da 
hypothecaria de' 10 ; ha um predio no valor 
de 50 contos, tira-se desse valor do predio a 
divida, adjudica-se o bem a um dos herdeiros 
no valor de 40 contos, e diz o artigo que fi
cará só elle com o encargo. Em primeiro 
logar. não se póde limitar o direito do credor 
hypothecario de cobrar de um, e não de 
todos, quando a obrigação pela hypotheca 
torna-se como que indivisivel; e, em segundo 
logar, não se póde limitar o direito do credor 
a esta unica propriedade. 

Supponha-se que em vez de uin predio s~o 
dous, a divida é de 10 contos e cada pred10 
vale 20. Não se póde por convenção de her• 
deiros em partilha, limitar a hypotheca do 
credor a um só desses predios • .. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - o artigo não 
limita. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só elle fica 
responsa vel. 

o CLOVIS BEVILAQUA - Elle fica com o 
predio que está vinculado. 

o SR, ANDRADE FIGUEIRA - Mas, no outro 
predio? 

O SR. CLovrs BEVILAQUA - Aqui se trata 
de um predio. 

o SR~ ·AnDRADE FIGUEIRA-Mas, supponha 
que ha tres ou qua.tro. 

o SR, CLOVIS BEVILAQUA dá outro aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o credor tem 

garantia em todos os predios do espolio 
contra todos os herdeiros e até contra ter
ceiros em cuja mão o immovel vá parar. A 
divida póde estar dividida ; mas, subsiste o 
encargo, não se póde limitar. 

Isto é incompati vel com o regimen hypo• 
thecario. 

UM SR. DEPUrADO - Isto é da nos~a Ord. 
o Sa. ANDRADE FIG1J1,i:IRA - Não, a Ord. 

não traz isto; Ella poderá .a.Iludir a esta 
convenção quando não lla encargo real' 
penhor, bypotheca. Isto, bem; mµ herdeiro 
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póde, mediante accordo com o credor, ficar 
responsavel; mas, aqui trata-se de uma di
vida com encargo, e o artigo seguinte ainda 
accent1la melhor dizendo : 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Acho mesmo 
escusado fazer referencia a essa preferencia, 
pol' que se pede a separação. 
o Sa. ANDRADE FIGUEIRA. - Com o que 

não concordo é com a. dispositão do art. 2192 
que diz: 

« O co-hórdeiro que, por etreito da 
hypolheca de que ·se não fez desconto, 
FlOS termos do artigo antecedente, pagar 
mais que a parte que lhe cGmpetir da 
divida commum, só terá regresso contra 
os outros co-herdeiros pela parle que a 
cada um delles tocar, em proporção da 
sua quota hereditaria, isto é, ainda 
quando o co herdeiro, que houver pago, 
se tiver feito subrogar nos direitos de 
credor. 

« Qj credores do herdeiro não são ad
mittidos a pedir a separa1;ão dos patri
monios contra os da. successão.» 

Não vê razão para esta disposição. 
Pl'imeiro que tudo, o projecto está em cc,n 

tradição porque já. <leu a esses mesmos cre
dores do herdeiro o direito de reclamarem • 
pa1•tilha, isto no art. 2146. Ora, se ellea 
tem dil'eito de pedir a partilha, para cos 
nhecar <la, herança, que ha de tocar a
co-herdeiro, que é Eeu devedor, tem direito 
de requerer a separação do patrimonio, poro 
que U!fiª cousa é consequencia da outra. -

« Par::igrapho unico. Em caso de insol
vencia de algum dos co-l!erdeiros, sera a 
rna. parte repartida entre todos propor
cionalmente, si ao tempo da partilh.:. o 
encargo era desconhecido, ou questionada. 
a sua e:i.istencia . ~ 

Não pódo s:.-r: primeiro, porque é limitar 
os effeitos da hypotheca., não só quanto ao 
objecto hypothecado, como quanto ás pessoas 
obrigadas por ella. Não se pôde, em segundo 
Jogar, porque está contl>adictorio. Sempre 
que um credor paga a hypotheca. fica subro
gado, isto já é da lei bypothecaria. 

Poder-rn-hia, neste sentido, conciliar, re
stringindo Eeu elfeito ao herdeiro sómente, 
dispondo que só póde l!Urlir etreito entre os 
herdeiros. 

Mas, o orador supprimil'ia tudo Mo. 
O art. 2188diz: 

« Os credores e os legatarios podem pe
dir que o patrimonio ele tlefuncto seja 
separado do do herdeiro, e sobre aq uelle 
te,-ão preferencia em concurso com os 
credores destes.» 

O ora.q.13.r.comprehende o pensamento; ma.s, 
a fXprijsiío não é justa. O que se deve dizer 
·é que os c·redores e os Jegatarios, que pe
direm a separação do patrimonio de defuncto, 
serão pagos de preferencia em con
curso com os credores do herdeiro, porque 
dar preferencia supiõe o exercicio de um di
reito creditorio em um mesmo patrimonio e 
sobre um mesmo ol,jecto. Aqui não é esta 
a idéa ; elles não teem preferencia, nem por 
favor do. causa, nem por dispo&lção da. lei, 
não tem melhor direito do que os credores dos 
herdeiros para se pogarem. Não tem prefe-

,,. rencia, seria preciso dizer - e sobre alies 
terão de preferenc:a direito de sé pagarem 
em concurso com os co-hcrdeiros. Isto não 
quer di2.er a mesma coufa. que dizer, como 

· estâ escripto - q1~ el/es ter,10 prefe1·encia. 
Aqui nilo ha. concurso; aqui ha. credores do 
pat1·imonio do defunc1o ; aqui ha credores, 
ell) roncurrençia, d-os . herdeiros ; são dous 
1:oucursoe de prererencia ; 

Dir-se-ha que este credor do herdeiro não é 
parte no inventario, porque não se trata do 
inventario do seu devedor, que é o heráeiro · 
mas, se elle é tão interessado, que ja. lb~ 
destes o direito de pedir a partilha e se se dá 
ao credor da. herança o direito de requerer a. 
separação; pela. mesma razão não se póde 
negar esse direito ao credor do herdeiro. 

O credor da herança. tem um interes3e, 
que é conhecer as forças da herança ; o 
credor do herdeiro precisa saber até ondo 
chegam as forças da herança e tem todo · o 
interesse em evitar confusão com os bens do 
herdeiro e pede a. separação do patrimonio. 
(Apa1·tes). 

Mas, retrucará esse mesmo interesse que 
tem o credor da heranca em requerer a sepa
ração, tem o credor do herdeiro em saber atá 
onrle chegam as forças da herança, para o 
pagamento dos credores della e não virem os 
credores da herança concorrer com elle nos 
bens que tocarem ao herdeiro de que elle é 
credo1• e nos quaes elle não tem preferencja,. 

Separados os bens, attend1dos os credores 
da heranca paios bens della, aquillo que 
tocar ao herdeiro é garantia dos seus cr·o
dores particulares, tanto como aquillo que 
elle ganhou. Alli os credores da herança, 
~ al~uef!l apparecer, não tem preferencia, 
isto e, nao ha separação de palrimonlo. Por-,. 
tanto, o credor da herança sempre tem iu .. ' 
teresse. 

!\.as, não é só isto : elle tem inter<'ilae 
lambem em que a pretexto de responsnbi
licladc do herdeiro, como tal, os sous Lens 
particulares, qne são a sua garantia, uão . 
sejam envolvidos no patrimooio geral. . 

Portanto a separação para. elle interessa 
tamb~m por esse la.elo. . . . 

o SR. _ ALENCAR GUIMARÃES dá ~m ~arte; 
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0 sn.. AND1tA1>1!1 lhotJfURA. - 0 b11ne
flrio da separação é exactamente para des

,. criminação. 
Quando ha Inventario regular, a separação 

está feita. 
o SR. CLOVlS BEVILAQUA dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FlGUl!:IRA - E, portanto, 

o credor da herança tem interesse em saber 
até onde chegam as forças da herança. Mas, 
o credor do herdeiro tem tambom o mesmo 
interresse que é para não se atarar os bens 
particulares do seu credor. 

O interesrn ó o mesmo, o direito é o 
mesmo ;. a 11eparação, om todo caso, não 
pôde ser denegada. 

Não sabe porque osta disposição - 03 cre
dores· do herdeiro· Bão são admittidos a pedir 
a separação dos pa.trimonios contra os da sue
cessão t · · 

Os credores do herdeiro tem um interesse 
muito legitimo. 

Mesmo em relaç."io ao patrimonio commum 
os credores particulares tem direito, tem 
interesse, porque o herdeiro tem nma quota, 
que lhe serve de garantia.-
. O art. 2189 carece de ser reformado, ou 
deve ser eliminado ou deve ser posto de 
accordo com a legislação actual. . . 

Como está, é inconvenientíssimo. 
Dispõe esse artigo: 

« Os credores ou legatai.·ios que pe
direm a separação do patrimonio, dentro 
dos tres mezes sefl'uintes á abertura da 
successão, podet•ão rnscrever á sua acção 
no respectivo registro predi,al. » 

Paragrapbo 1°. Depois desta.inscripçã.o, 
todas as alienações ou hypothecas de 
herança presumem-se feit-1s em fraude 
dos credores que a tiverem promovido. 

Paragrapho 2°. E' tcinavla licito ao 
herdeiro especialiso.r a hypotheca para 
pagamento dos mesmos credores; pagar
lhes a importancia. dos seus creditoa, ou 
depositai-a em juizo e fazer cancellar a 
inseri pção. » 

A disposição, como aqui se verifica ·iria 
d!z .º orador, fazer uma revolução no 'noss~ 
<ltre!~º e_ revolução mu!to pouco justitlca<la.. . . 

Primeiro que tu<lo, o artigo subordina só· 
mente, os credores ou legatarios, que peclirem 
a separação. do patrimonio, dentro dos tres 
mezes segumtes a abertura da successão um 
direito que hoje é commum a todo cred~r de 
fazer effectiva a execução de s3us creditos
contrE- quaesq1:1er terceiros a quem os bens 
venhao a ser altenados em fraude de execução 
e limita, exigindo, para que tenha logar esta 
faculd~de, que hoje é commum e geral, uma 
form~hd_ade, qu~ elle es?J,belece, que é a 
mscr1pçao da acçao no registro predial. 

8ómente depois desta inscrlpQã.o e que todas 
a.s alienações ou hypothecas _de bens da he• 
rança, que fizerem os herdeiros, presumem,se 
feitas em fraude dos credores que a tiverem 
promovido. 

Ora, isto não póde ser. -
Primeiro que tudo - diz o orador-o nosso 

direito dá a faculdade, no . caso de alienação. 
de prosogJ?ir a execução da sentença contra. 
o comprador da herança, E' uma universa
lidade e a sentença. contra os herdeiros, contra, 
o devedor primitivo, ainda que os l>erdeiros 
vendam a herança, é exequivel contra ter• 
ceiros a que elles vendem a herança, sem 
oeces~idade de acção, porque a lei estabelece 
alias muito bem, que esta alienação é feita cm 
fraude da execução. Portanto, o credor, que 
esta executando os herdeiros, vae directa~ 
mente ao comprador, continua con~ este a 
execução, no ponto em que ella estiver. 

A lei entende assim, e muito bem, porque 
onde ha divida não ha herança e os l1erdeiros 
não tem direito de vender cousa. alguma 
senão depois de pagas as dividas; só1liente 
depois de fS~oimado o pJJ,trimonio de seu 
passivo é que elles pódeni saber o que teem. 

Não é portanto, sómente aquelle que tiver 
requerido a separação do patrimonio, dentro 
dos tres mezes segunites à abertura da suc
oessão, que merecem este favor, são todos 
todos aquelles que estiverem armados de uma 
sentença. 

Isto é, até contra uma disposição do pro
jecto que já consagrou o oJfeito da hypotheca 
judiciaria. 

Dispõ) o art. 2191: 
« A inscripção de que trata, o mesmo 

artigo só terá effeito até tres annos cJn• 
tados da sua data.» 

Ora, a hypotheca ju-liciaria vale por 30 
anuas. 

Assim esta disposição tambem não tem 
razão do ser. 
· Depois de se referir, fazendo.ligeiras obser· 

vações, á legislação actual, sobre alienações 
em fraude de execução, diz que tudo quanto 
alia estabelece, em vista. do artigo, que acaba 
de analysar ; esl,t annullado, desde que o 
credor ou legatario não requerem a separação 
do patrimonio, dentro dos tros mezes se
guintes á abertura da succes~ão ! 

O individuo que compra uma herança -
atHrm~ o orador - é responsa vel por todas 
as obrigações, por todas as <li vidas. 

Ou a sentença obtida contra o devedor 
commum foi inscripta no registro de bypo
t~ecas e produz etreit~ muito mais compres
sivo do que o que aqm se estabelece, e isto 
é inutil ; ou não foi inscripta, e neste caso 
prevalece o direitocommum, 
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Mas, além disto, ha · as presumpções de 
fraude muito fundadas, que o legislador in
fere de varios factos e que, pelo· artigo, 
ficam a.nnulladas, como é, por exemplo, a 
sciencia que este comprador teve de que o 
expolio estava alcança.do em dividas, como é 
a sciencia que este comprador tinha, e 
quando diz comprador, diz tambem credor 
bypothecarío, de que este devedor, este her
deiro devedor não tinha outro bem para 
pagar sinão este que queria vender. E' uma 
prcsumpção de fraude tambem, e que a lei 
coherentemente füz recahir sobre o adqui
rente ou sobre o credor hypothecu.rio. Tudo 
isto se annulla pelo artigo; não póde ser. 

Votando-se isto, parece que todas as dispo
sições do processo são prajudicadas, todas as 
pre~umpções que o direito induz de certos 
factos, como estes que citou, tudo isto des
apparece e acredita que o legislador não 
teve isto em vist,\. 

UM SR. DEPUTADO - Esta disposição é d,t 
commissão revisora. (Ha outros apai-tes.) 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Inoova o 
direito e produz uma revolução. 

Qualquer juiz ue boa fé, -por este Codigo 
assim, negaria o direito do credor. Cre que 
não foi esta a intenção ; mas si foi, não 
applàude, e é só o quepóde dizer. · 

O art. 2.197 dispõe : 
« A acção pela garantia mencionada 

nos artigos antecedentes prescreve, con
forme a~ regras geraes, contando-se 
desue o dia da avieção.» 

Este artigo potlia aié ser supprimido, por
que não diz n1J.da. Segundo as regras ge
raes .•. Até ahi morreu o Neves. (Riso.) 
Des:le que não marca prazo especial, está 
dito que prevalece a regra geral. 

O SR ALENCAR GurnrnÃE3 - Eu disse que 
é perfeitamente dispensavel. _ · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quarrto á re
scisão da partilha, o projecto até certo ponto 

O le,;islatlor póde restringjr o mais possi· 
vel ; mas, dtda a nullidttde substancial, não 
ha maneira de sustentar a partilha. O 
art. 2. 198 referd-se a dous casos destes. 

Não é caso de rescisão por lesão, é caso de 
nullidade. 

Ha um outro ponto em que o projecto 
a.parta-se da Ordenação, a qual previne tres 
casos muito distinctos. 

Dado o prejuízo na partilha, ou olla passou 
em.julgado ou não. Si não passou em jul
gado, póde se impedir que passe ou por via 
de embat'gos ou por appellação. E, por 
qualquer destes recurs,s, corrigem-se os de
feitos que tenham por mínimos que sejam. 

Si passou em julgados a Ordenação dá ao 
herdeiro direito de rescindil-a, salvo o sub
stancia do julgado, reclamando dos herdeiros 
que componham o prejuizo que teve, sendo 
até a sexta,parte, tendo par.i, isto o prazo de 
um anno e ha de pedir por acção, porque a 
partilha está julgada. 

Além disso, a Ordenação permitte que a 
p:trtilha, que ella considera um contracto 
commutativo e o projecto tambem considera, 
si ella importou lesão de mais de metade do 
que se devitt ao herdeiro, nesse caso incidia 
na doutrina geral relativa a todos os con
tractos commutativos e eutão dava-se are
scisão por lesão, Eempre que esta era superior 
a mais de metade e concedia-se a prazo de 15 
annos. A ordenação era harmonica. Temos, 
portanto, uma doutrina perfeitamente logica 
e prevideute. Surgindo qualquer lesão na· 
partilha, antes de passar esta em julgado, da 
prilzo até um anno, parà reclamar contra 
lesões que importem na sexta parte (aqui 
se reduz·a quarta parte) do que direitamente 
cabia ao berrleird. E dava o prazo commum 
da rescisão por lesão, que dá aos contractos 
em geral, sempre que essa lesão excedia á 
metade. 

O projecto que, aliá.s, consagrou a lesão nos 
contractos, não respeita esse direito. Elle 
diz no art. l.311. 

marcha de ac~ordo com o nosso direito « Nos contractos em que se dá uma 
actual. Aparta-se, entretanto, do direito cousa por outra, ha le&ão enorme sempre 
actm1rl, em um ponto, que parece capital. que uma dellas excede em metade o justo 

Primeiro que tudo, o nosso · direito actual valor da outra.» 
não prescreve a · nullidade da partilha em No art. 1312, concêde acção á parte lesada 
absoluto, porque quando a ·partilha incorre para rescindir o contracto, sem que haja 
em nullidade substaacial, como aquellas que mister provar outra cousa maisque apropria 
a Ordenação menciona, ella não se mantem. disposição de valores e, no arL 1319, dispõe 
E lJlma das furrvalidades -que a. Ordenação que esta acção prescreve em um anno. 
mfl11ciona é exactamente quando a partilh,1 Mas, tratando da partilha, esqueceu-se da 
é fnita com tal desordem que não póde ser lesão de mais de metade, para lembrar-se 
emmdad,t ; outra- é quando ha a, nuHid,Hle unicamente da lesão de um quarto do quinhão. 
sutntancial, como falta de .citação dos her-
defii .•os, falta de eollação por parte daquelles O Sil.. Ciov1s BEVILAQUA - E' quanto basta. 
qm devem fazei-a ; en,iflm, falta de formali- O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Acha que 
dacl e substancial da partilb,a. 1 não; quando for de mais de metade, o her,· 
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deiro deve te1• acção de lesão, pelo direito 
commum, porque o direttq é o mesmo, a 
obrigação e commutati va, pois que tem se 
dito que'os herdeiros respondem pela. avieção 
são garantes dos seus quinhões, uns dos 
outros, selvas as excepçõés designadas. 

Si o legislador julgou conveniente limitar 
a-lo~ão até l nono, poderia dizer que, n'um 
caso dest~s, o prazo seria commum. . 

O nobre e illustrado relator, no seu pa· 
recer, tratando da disposição deste artigo, 
diz: 

« A Commissão acceita a emenda do 
Sr. Julio dos Santos, substitutiva desta 
disposi~.ã,o final». 

A emenda do Sr. Julio dos Santos é 
esta: 

« Art, 2203 - Substitua-se pelo se
guinte: 

Revogam-se as disposições em con
trario>. 

Não vê razão para semelhante restricção. 
Que se limite a l anno, como füz o direito 

actual, quando a. lesão e parcial, mas tratan
do-se de um contracto de boa fé, porque a 

· partilha. entre herdeiros a lei a reconhece • 
como tal, já pelas partes que nella interveem 
já. pelo ·objecto da herança, todo e qualquer 
en~anó deve ser reparado em bom direito. 
E e por isrn que a nossa Ordenação era muito 
sábia, facultava que a partilha podasse ser 
reparada em qualquer grá.o, comtanto que 
se fizesse por meio de recursos ordinarios. Mas 
foi mais r.a.utelosa ainda ; ·como a lesão póde 
não se caracterizar por sua enormidade legal, 
ella permittiu uma acção especial at:3 um 
a.ano, quando a lesão na partilha fosse da. 
sexta parte. 

Já propoz ao art. 1° uma emenda que, 
mais ou menos, conser~ava o pensamento 
deste artigo. 

Acha que não se póde fazer esta revogação 
em absoluto; porque, por maior cuidado q 1,10 
tenhamos tido e que a Commissão ainda 
possa passar a exercer, bayerà muitos as
sum ptos de direito civil que não foram pra• 
venidos no Codigo e que não pódem ficar sem 
leis que os regulem. 

São disposições especiaes pelas quaes o 
legislador está indica_ndo q·ue · quiz dar ao 
herdeiro prejudicado recursos ext:r:aordina
rios -; mas, não quiz com isto privai-o da 
faculdade geral de usar do meio commum da 
rescisão por lesão, sempre que · o prejuizo 
fosse de mais de metade e com o mesmo 
p1•azo de 15 annos que ella dava. 

Compreheude~se, poderá haver excesso do 
legislador, mas esse exces50 é muito lou· 
vavel. 

Si o projecto não quizesse esta complica
ção deveria primeiramente faoultar a re
forma da partilha, qualquer que fos·se a 
lesão, antes que ella passasse em julgado. 

Fique isto bam claro : deve-se consagrar o 
direito de annullar a partilha sempre que 
se der falta de formalidade substancial. 

Que aoto judicial póde-se conceber de uina 
partilha que se fez sem ritaçãb de her-

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Foi, por 
isso mesmo, qne acceitei emenda substitutiva 
tio Sr. Julio dos Santos. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA- v. Ex. ainda 
é mai:i! absoluto. 

Os francezes teem um systania mais ca.u- · 
teloso ; não füzem essas revogações em 
massa ; elles dizem: «flca. revogada a lei tal, 
a-rtigo _tab. (Ha diversos apartes.) 

Já disse que, si a Constituição revogasse 
toda a legi<:1lação de um paiz, seria um cy
clone. (Riso,) 

A Constituição só revoga leis politicas ; no 
mais estábelece theses, - de accordo com as 
quaes o legislador ordinariamente deve pôr 
a legislação civil. 

A Constituiçã.o diz, por exemplo, que o 
anonymato na imprensa fica abolido ; mas 
até boje existe o anonymato na imprensa 
porque ainda não houve uma lei regulando 
esta these constitucional. 

deiros 1 · 
Devia-se consagrar O direit'J de reclamar C?mo esta these, outras, como a relativa 

por qualquer lesão, sem ter qualificativo de ª mrnas, 
enorme, isto é, o de andar em mais de me- A revogação das leis não se faz ass'irn ; 
tade. ·deve ser expressa. 
· Restabeleceria, neste ponto, o direito o sn.. PRESIDENTE _ y. Ex. que pro-
actual. põe i 

Acha que, pelo projeclo, não estão bem 
consultados os interesses da familia. O SR. ANOH.ADE F IGUEIRA - Restabele-

ceria aqui a emenda, que olfereceu ao art. 1° 
Diz o art. 2203: e que não foi acceita: 

« Ficam revogadas tolas as leis, de
·cretos, usos e costumes 'IU& constituíam 
o direito civil brazileiro sobre cada uma 
das ma.terias que fazem objecto deste 
Codigo-.. 

· « Art. Ficam revogadas as orde-
nações, alvarás, leis, decretos, resoluções, 
usos e costumes relativos á.s ma.terias de 
direito civil, que são reguladas por este 
Codigo.» 



cot>iGO CtVtL flRAZILEtRO 

No projecto não se falia em ordenações e 
alvarás. 

Pela emenda substitutiva, que ora repro
duz, diz o orador que ficarão salvas as ma
terias de que o Codigo não trata. 

O orador mesmo acabou de referir-se ás 
minas, que são regidas pelo direito civil, e 
de que, no Codigo, não se trat:1. Passando 
cotn esta generalidade, será revogada.·a legis
lação a respeito e ficará só a these da Con
sutuição que as concede ao dono e com r~
stricções e sem uma lei especial não se pó1e 
fazer isto. Quem compra um terreno, não Sll.be 
o que está em baixo. 

E' preciso regular tudo isto. Ha direitos de 
condominos, de exploração e do Estado, e é 
preciso lei, mesmo porque o direito do pro
prietario não póde ser absoluto, e o CoJigo 
não tratou disto. Como este exemplo das 
minas, ha muitos outros. 

A emenda, que apresentou, parecia ter 
esta vantagem. Demais, a principal razão 
por que a apresentou, e ainrla hoje lembrou, 
é o que tem acontecido em todos os paiz~s 
onde tem havido codificação. Na França, e 
agora na Allernanha, é RabioJo, antes que o 
tribunal fixasse a intelligencia dos vocabulos 
de que o legislador usou, antes que a dou
trina se formasse, antes que a educação se 
fizesse, porque isto entra nos costumes, so
bretudo em um paiz de analphabetos, em 
to<ios esses paizes, no princ'pio houve muitll.s 
duvidas, e no direito franccz, unde aliás não 
havia disposição nenhuma, não hesit ram em 
acceitur as disposições antigas. 

Portanto, acha conveniente que se empre
gue uma retlacção pomo elastica, isto é, re
vogar as dísposiçõe1 anteriores sobre os 
assumptos de que o Codigo s::i occupou, 
ficando prevalecendo aquella.s sobre aquillo 
de que elle não tratou, como, po1· exe.mplo, 
sobro minas. 

O 8R, CoELHO RODRIGUES - l\I~s a Con• 
stituição vigente resalvou. 

o SR. ANDRADE F IGUEIRA - Isto é na 
Constituição; ou, por outra, ella resa! vou a 
legislação geral, mas Yem este Codigo e diz 
que tudo mais está revogado. 

· Esta. these da Constituição vem mostrar 
que ella. não entendeu que com suas theses 

ampllaJas revoga.ss~ tudo que houvesse de 
anterior. 

O Sa. Cor!LHo lloJJRluur~S - Com a cii'· 
cumstancía U0nrosa de qUe não incluiu nà 
legislação anterior os act-Js do Governo Pro• 
visorio. · 

O SR. ANDRADt:: FIGUEIRA - Porque níid 
queria a.pproval-os. E' sabido que o Governo 
Provisorio tez duas propostas nesse sentido; 
mas o Congresso fez-se de desenteudi,lo e sa
hiu-se com este artigo. Isto confirma o que 
disse ha pouco, e, sinão, .teria revogado quasi 
tudo. 

Tam assim acabado a missão que se lmpoz, 
Disse, quanúo aqui compareceu no primeiro 
dia, que correspondia ao honroso convite, 
que lhe tinha sido feito, para collabora.r na 
confecção :lo Codigo, com o pensamento ca
pital de fazer respeitar os lib:iraes e sabios 
principias da nossa legislação. Tanto quanto 
1h13 foi permittido, tanto quanto foi dado aos 
seus fracos recursos (nilo apoiados), disto des
empenhou-se, tem conscieocia. 

Só concordou com aquella.s modificações em . 
que o direito antigo, por commum e geral 
opinião, merecia ser reformado. No mais 
collaborou com prazer no sentido de com
pletar deficiencia.s e supprir lacunas, mas 
respeitando os principias cardiaes. 

Tendo falia.do hoje peht ultima vez, dir.í. o 
mesmo q11e disse ao principia.l': felizes nos 
consideraremos si, votando o Codigo Civil, 
que tendes entre mãos, puderdes conservar 
o rico legado jnridico que receMmos dos 
nossos antepassados e que temos conservado 
até hoje. ( Muito bem; muito bem. O orado1· 
e muito comprimentado). 

O S1·. Presidente - Fic:i. adia.da 
a. discussão por estar adeantada a hora. 

A ordem do dia para a reunião de a.manhã, 
31, é a seguinte: 

Primeira. parte (de I ás 3 horas)- Votação 
da materia encerra.da. 

ségunr.la. parte (de 3 ás 6 horas) - Conti
nuação da discussão do parecer do Sr. Alen
car Guimarães sobre os a.rts. l.021 a 1.203 
do Projecto. 

Termina a reunião às 5 horas e 40 minutos 
da tar,:e. · 
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Parecer para a votaçãó dos arts. 1.228 a 1.324 

Artigos do Projecto Emendas com parecer favoravel Emendas prejudicadas ou com parecer 
contrario 

Art. 1.237. Reputa-se celebrado o con- Ao art. l.237-D1ga-i:1e: «Reputa-se cele- Supprima-se o periodo- salvo, etc.-Do 
tracto no logar erri que foi proposto, salvo, brado o contracto no logar onde foi expedida conselheiro Andrade Figueira. 
quanto á sua execução, o disposto no art. 34, a proposta.» -Do Dr. Olovis Bevilaqua. Prejudicada, si for approvada, a emenda 
lettra b, do titulo preliminar deste Co- do Dr . Clovis. 
dig?· 

Art. 1.238. Quando o contracto exigir in-1 .Addicione-se a - instrumento publico - asl ' 
strumento publico, pôde qualquer das partes palavras-como prova.-Do conselheiro An-
arrepender-se antes de assignal~o, pagando d drade Figueira. 
outra a indemnização das perdas e damnos 
resultantes do a1·rependimento, sam prejuízo 
do disposto nos a!'ts. 1.245 a 1.247. 

• 1 

Depois do art. 1.238, restabeleçam-se os 
arts. 1.225, 1.226 e 1.227 do Projecto pri-

' lmitivo.-Do Dr. Tavares de Lyra. 

Esses artigos dispõem : 
O 1.225: Todavia, si por impossibilidade 

de dar ao acto na occasião do accordo a sua. 
devida fórma, se comprometterem as partes 
por escripto do punho de uma e assignado 
por todos, com duas testemunhas, a dar-lh'a. 
op_portunamente, nenhuma dellas poderá. 
mais arrepender-se contra a vontade das 
outras. 

O 1. 226 : No caso do artigo antecedente 
qualquer dos exemplares do escripto com 
mum habilita a parte interessada na ex 
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1ecução· a accionar a arrependida, e a sen
tença .que ;julgar o feito com os requi&itos 
essenciaes do respectivo acto valerá como 
seu -titulo. 

Art. 1.240. OJ contractos beneficos de-1 Ao art. 1.240. Diga-se.-Os contractos be
vem ser interpretados strictamente, de neficos devem ser interpretados restricti-
accordo com o art . 1.205. vamente.-Do Dr. Clovis Bevilaqua. 

Art. 1.242. Nos contractos synallagmati- Art. 1.242, primeira parte.-Accrescente
cos, nenhuma da.s partes pôde exigir da se : 
outra o cumprimento da respectiva obriga- «Si, depois de concluído o contracto, so
ção sem quó tenha cumprido a sua. brevier a uma das partes contractantes di-

A parte prejudi<ilada pelo não cumpri- minuição em seu patrimonio, oa,paz de com
mento pôde requerer a re&ilição do cons promet-ter ou tornar duvidosa a. pre:3tação 
tracto com perdas e damnos. pela qual se obrigou, pôde a parte a quem 

incumbe fazer prestaQão em primeiro logar 
recusar-se a esta, até que aquella execute a 
sua prestação ou dê garantia bastante da 
mesma.»-Do Dr. Amaro Cavatcanti.-

O 1.227: Si o objecto do contracto no re
ferido caso for direito real sobre bem immo
vel, o interessado na validade poderá re
querer a prenotação delle, desde o dia em 
que accusar a citação da parte arrepen
dida. 

Sendo approvada,como proponho, a emenda 
do Sr. conselheiro Andrade Figueira ao 
art: '1.238, ficará prejQ.dicada essa emenda. 
porque não sendo admissivel a indemnização 
pelo arrependimento, quando o instrumento 
publico for exigido como substancia -do con
tracto, e sim sómente quando for admittido 
como pi·ova, os casos acima previstos inci
dem na disposição geral . das_prova.s.-Luiz 
,Domingues. 

e-;. 
g -o. o 
o-
< .... 
t" 
~ 
::o: 
> 
N 

F 
ttt: 

~ 

e» 
-t< 
<:.O 



A,·tigos do Projecto Emendas com parecer fa'l)ora'l)el 

Art. 1.256. A acção redhibitoria ou parai Reduza-se a prescripção ao prazo de tres 
abatimento no preço deve ser proposta, mezes, commum aos moveis e immoveis. 
dentro dos seis mezes seguintes â trad)ção -Do conselheiro Andrade Figueira. 
si a cousa for immovel; ou dentro de qurnze 
dias, si for rnovel. 

Paragrapho unico. Não tem logar nenhu· 
ma destas acções, si a cousa. tiver sido ven
dida em hasta. publica. 

Art. 1.279. Os pae; nero podem comprar,, Supprima-se.-Do conselheiro Andrade 
,iem mesmÓ em hasta publica, por si ou por Figueira. 
interposta pessoa, os bens dos filhos sob o 
patrio podei-. 

Art. 1.282. A disposição do artigo p!,'.ece-1 Supprima-se.-Do conselheiro Atidrade 
dente 'estende-se aos advogados e solicita- Figueira. · 
dores, quanto aos bens e direitos que, até um 
anuo antes, tenham sido objecto de litígio 
em que uns e outros intervieram por sua. 
profusão ou em razão delta. 

Emendas p;·ejudfoadas ou com pareoer 
contrario 

--- - - - - - - ----1------------1------------
Art.1.286. Não podem comprar. nem ven-1 Supprima-se.-Dn conselheiro Andrade 

der, reciprocamente, os conjuges, excepto Figueira. 
achando-se judicialmente .separados de pes-
soas e bens. 

Paragrapho unico. Não será, comtudo, ha
vida como venda prohibida entre casados, a 
cessão ou dação em pagamento, feita pelo 
conjuge devedor ao outro conjuge por divida. 
anterior ao casamento. 
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.Jb>t. 1.288. O vendedo1• póde resa.lvar o Art. I.288. Accrescente-se: «Além das 
di-reito de resgatar o immovel vendido, den- despezas com os actos da 'compra, só se 
tro do certo pra.zo. mediante a restituivão admittem outras até a equívalencia do au
de preço e mais despezas feitas pelo com- gmento de valor, resultante de rnelhora-
pr_ador-,- mentos feitos.» - Do Dr. Amaro Cavalcanti. ,., 

Art. l.289. O prazo do resgate não póde Art . 1.289, no :fim do paragrapho unico : 
·exceder de tres annos, ._solí pena de reputar- «O vencimento do prazo importá por si só 
se não escripto. As partes podem fixal-o a extincção do direito e · torna a venda irre
mais curtos e. qnando não o :fizerem, presu- vogavel.»- Do Dr. AmarQ Cavalcanti. 
me~se -concedido o maximo. 

Paragrapho unico. O prazo do resgate, 
se.ia estipulll,dQ expressamente, seja presu-, 
mido, prev-ale~e contra. qualquer pessoa, 
ainda que'i.ncapaz. 

Art. l.295. · Nã'> havendo prazo estipu-1 Art. 1.295. Additivo: «O direito 1•esul
Jãdo pa,ra a declaração do comprador, o tante da venda a contento é simplesmente 
vendedor terá direito de intimal-o judicfo.1- pessoal.»-Do Dr. Amaro Cavalcanti. 
mente pa.ra que o faça em prazo improro-
.ga.vel, sob pena de considerar-se perfeita a 
venda. 

Art. I.300. Si a cousa fôr movei, o di- Art. I. 300. Additivo : «Quando o direito 
reito de preempção deve ser exercido dentro de prescripção for estipulado a favor de di
dós tres dias seguintes ao em que o com- versos indivíduos em commum, elle só po
prador tiver affrontado, sob pena. ·de ca- derá ser exercido pela totalidade da cousa. 
,tJ.ucar. Si algum dos individuos perder ou deixar de 

Si fôr immov<ll. o direito deve ser exer- exercer o seu direito, podem os demais exer
cido dentro de trmta dias. contados da mesma cel-o na fórma sobredita.-Do Dr. Amaro 
:fórma e sob a mesma pena. Cavalcanti. 
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Artigos do Projecto Emendas com parecer favot·avel 

Art. 1.304. O contracto de compra e Art. 1.304. Dig,-se: «um anno», em vez 
venda póde ser' feito com clausula. de sedes- de «tres annos».-Do Dr. Amaro Cavalcanti. 
fazer, si dentro de certo prazo apparecer · 
quem oífereça maior vantagem. Additivo : «O direito de que trata o 

Este prazo não poderá. exceder de tres art. l.304 não passa das pessoas dos con-
annos. tractantes».-Do Dr. Amaro Cavatcanti. 

- --------- ----~----1----------------------
Art. 1.309. Ajustado que fique desfeita a Art. 1.309. Substitua-se: «Si o vendedor 

venda, si não for pago o preço até certo dia, não pedir o preço dentro de dez dias, a datar 
póde o vendedor, não pago, desfazer o con- tlo vencimento do prazo, entende-se haver 
tracto ou pedir o preço. optado que a :venda fica~se desfeita de pleno 

. direito.»-Do Dr . .Amo.ro Cavalcanti. 
Si for adaptada a emenda supra, em vez 

de substitutiva, seja additiva ao art. 1.309, 
como paragrapho unico. - Lu,i.:r Domin
gues. 

Outrosim, si for approvada. a emenda, em 
vez de-entende-se haver optado que a "t:encla 
ficasse desfeita de pleno dii-eitq ···· ,üga-se : fica 
a vencla desfeita de pleno direito.-Lui.; Do
mingues. 

AI't. 1.310. Será admittido o comprador a Si for adaptada a emenda do Sr. Dr. 
off'erecer o preço, ainda pas~ado o dia: Amaro Cavalcanti ao artigo nrecedente 

1°, quando não fôr citado por esta clau- (l.309), decla1·ando desfeita. de pleno d:reilo 
sula ; a venda quando o vendedor não pedir p 

2°,-si allegar justa causa que o tivesse preço dentro de dez dias depois de vencido 0
1 

, 

impedido do pagamento. prazo para. o pagamento, supprima-sé o 
Paragl'apho unico. Não depende de cita- art. 1.310.- Luiz Domingiies. 

ção para ser desfeita, nos termos do artigo 
antecedente, a venda· que versar sobre cousa 
movel. 

Emendas prejudicadas ou com parecer 
' contrairio 
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O tit ,' !V do livro III contem cinco capi- Propõe o Sr. conselheiro Andrade Figueira 
tulos, a saber: que se transponham para depois do cap. VI 

Cap. J--,Dispõsiçôes geraes. (da evicção), no tit. 1V, os caps. ,II (da lesão) 
Cap. II-.Dos contractos synallagmaticos. e III (das vendas aleatorias), d.o tit, V, por 
Cap. m::_Das arrhas. serem suas disposições communs aos contra
Cap. IV-Das estipulaçci:es em favor de ter- ctos em .geral e não especiaes aos de compra 

.tJeiro. e venda, com a respectiva alteração de re-
Cap. V-Dos vícios redhibilo1·ios. dacção. 
Cap. VI-Da evicção .. 

Inscreve-se esse titulo-dos contractos. 
Havendo uma emenda suppressiva do ca

pitulo da lesão, proponho que se vote a 
transposição, salvo essa emenda. 

O tit . , V se inscreve - differentes especies Si for acceita a emenda que adapto, a 
dé contracto-e contem na parte em votação transposição será só do capitulo das vendas 
quatro capitulas, que são: aleatorias., pala qual voto; si rejeitada, a 

Cap. I-Da co_mpra e vend,1,, transposição deve ser de um e outro ca-
Cap. II-Da lesão. pitulos, conforme a proposta do· Sr. conse-
Cap. III-Das vendas aleatorias. lheir9 Andrade Figueira.· 
Càp. IV-Da troca. 

A emenda suppressiva do capitulo da 
lesão foi proposta pelo Sr. Dr. 4dherbal de 
C,trvalho e a~cei ta pelo relator Sr. Dr. Ta
vares de Lyra. 

E' a seguinte : 
« Supprimam-se os arts. 1.311 a I.319. » 

Art. 1 . 318. Não tem logar a rescisão por 
lesão enorme : 

3°, perecendo a cousa sobre que versa 

Elimine-se o n. 3 do art. 1.318 (pere-
cendo a cousa). · 

o contractq que se quer rescindir. 

Sala da Commmissão Especial do Codigo Civil, 26 de dezembro de 1901. - O relator, no impedimento do Dr. Tavares de Lyra, 
Luix. Domingues. 
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-\TOTAÇÃO 
DOS 

Arts. 889 a 1010 e 1227 a 1324 
E 

Discusslo da Parte Especial, arts. 2021 a 2203 · 

20ª SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 31 DE 
]JEZ~:t.rnRo DE 1901 

· (Presidmcia do Sr. J. J. Seabra) 

A' l hora da. tardo começa a. reunião, es
tando presentes os SJ's. J. J. Seabra, F. To
lcin tino, Sylvio Romwo, Arthur Lemos, S!\ 
Peixoto, Luiz DJmingues, Anizio de Abreu, 
J<'rederico Borg;is, A1•0.ujo OóJs, Oliveira Fi
gueiredo, Alf,•edo Pinto, Benedicto de Souza, 
Sá. Freil•e, Alencar Guimal'iies, Rivadavia 
C01•reia e Ca.millo do Holla.nda (16). 

Faltam, com c.1usa participada, os Srs. 
Ta.val'es de Lyra., Teixeira rle Sá., José Mon
ja.rdim, Azevedo Marques e Hermenegildo 
de Moraos (5). 

Dos convidados pela Commissão cvmpa.re
c:im os Srs. Clovis Bevilaqua, Coelho Rodri
gues, I<'abio Leal, Cunha Vasconcollos, Sergio 
Loreto, SuliJonio Lcit ) e M. F. Cor,·cia. 

E' lifa e som doba.to approvad:1. a acta da 
reuniã.o anterior. 

PRDfEIRA PARTE DA ORDEM DO DJA 

Votação da ma.teria cncerra.tla. 

o Sr.P.l•,•siden.te-Vamoscomeçar, 
hoje, pela vuta~ã.o dos arta. 889 a 1010 e 
emendas a.pres:mtadas, com pa.rec0r do Sr. 
n i vada ria Co1•1·oia. 

Rojuita1a a emenda do Sr. Coell11 Rodri
gue:i, supp1•imindo a p:i.lavra a11tich1·ese doJ 
arts. 889 a 905, é a.pprovado o art. 889 sem 
omendas. 

o Sr. Presidente-Ao a.rt. 890 
a.presosentou o Sr. rola to;• o sognint } au
ditivo, O-lmo paragra,pho unico ; 

« Pai•agrapho unioo.-0 domínio super
voníonte 1•evalida, dosde a inscripção, as ga
rantias reaes estabelecidai em boa fé por 
quem possuía a cousa a titulo de pro1wteta• 
rio .-Riu..tdavia C'-orreia. 

O Sr. Hivadavla Oorrela (pela 
ordem ) - Sr. Pr0l!idonte, nesta omenda 
mando revalidar a hypotheca feita por 
aquelle que a possufa de boa fé e que to1·· 
nou-se proprietario do facto posteriormente, 
por supC'rveniencia de domínio. Na emenda 
está estabelecido quo só ao que deu garantia 
em boa fé, suppondo-se proprieta.rio, seja 
licita a revalidação. Apresento á minha 
emenda uma sub-emenda lembratla pelo meu 
criterioso e venerando amigo Sr. consell1t>iro · 
Oliveira Figueiredo, supprimindo as pala-
vra.s-em boa fé. · 

E' approvado o art. 890, cJm o additivo 
do relator, menos as palavras em boa fé, pre
judicado o a.dditi vo do Sr. Clovid l:lovilaqua. 

E' approvado o B)guinte substitutivo do 
Sr. Clovis Bevila.qua ao a1•t. 891, prejudieada 
a emenda do Sr. B;:i,rão de Loreto: 

. ~ 

« Art. 891. Diga-~l': A cousa commum não 
pôde ser dada om garantia real, na sua tota
li,Jade, som o consentimento dos proprieta
rios, mas ca;ta co-proprietario pód.:i hypothe
cai• individualmente a parte que tlve1• no 
immovel commum, si este for manifesta- · 
mente divisível e só.a respeito desta p~rte · 
subsistirá a bypothõca. ~ Ctovis Bevilaq_iia.» 



,, 

CODIGO CI\TIL- BRAZILÊ!RO 885 
1 

os arts. 892 a 899 são approvados, sem cousa movel corporea, si for perdida ou fur
tada ao dono ou a elle tir~da do . qualquer emendas. maneira. 

O art. 900 é substituído pela seguinte Os titulos ao porta.dor não são, cm _ca.'3) 
emenda do Sr. Barão de Loreto: algum, reivindicaveis contra o credor 111gno-

« Art. 900. Si um immovel é seguro, o se- raticio que, do boa fü, os rec1bim.- Banco 
"'arador não pôde pagar validamente ao se- de Loreto. 
gurado a indemnização do sinistro,_ com_ ~f- Os arts. 912 a 915, são approvados som 
feito contra o credor hypothccar10, smao emendas. 
quando a este credor o segurador ou o ~egu- Toda a secção n (arts. 916 a 92.3) relativa 
rado houver avisado do sinistro e, depois da ao penhor legal é supprimida por p1•oposta 
recepção do aviso, houver decorrido um mez. dos Srs. Sá Freire, Alfredo Pinto e 8alvador 
Até a e:qiiraçã.o do prazo, o credor h~othe- Moniz, accoita pelo relator. 
cari > póde oppor-se ao pag~mento da rnder~-- E'. rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro
niz1ç}i.o pelo segurador. De1~ará d~ ser obri- drigues, supprm,siva dos arts: 024 a 931, re
gatorio o aviso, quando for 1mposs1vel dal-o; !ativos a.o penhor agl'icola. 
neste caso o mez ca.lcula·S} do vencimento o art. 024 é approvado com a emenda do 
da indemnização. , relator, incluindo como objecto de penho,· 

O segurador não p.ôde pr·evalecer-se do s!la agrícola « os fructos armazenados em ser ou 
i"'norancia a respeito de uma hypotheca rn- beneficiados e acondicionados para se ven
~~ripta no rogis~ro predial.- Barüo de Lo- derem, lenha cortada ou madeiras das ma.t-
reto.» tas preparada para o córte.» 

Ficam prGjudicadas as emendas dos Sr.,. E' approvado o soguinto · substitutivo do 
Adolpho Gordo e Clovis Bevilaqua. relator ao art. 925: 

Os arts. 901 e 902 são approvados serq «O penhor agrícola poderá ser estipulado 
emendas. · p,ilo prazo de um a tres annos.-Rivada,iia.» 

E'_approvado o substitutivo.do ~r. Clovis E' acceita a seguinte sub-emenda do Sr. 
Bev1la9:ua. ª? art. 903 do ProJecto. M. F. Correia a esse substitutivo: 

«Art. 903. Diga-se: E' nnlla a clausula que « A' emenda substitutiva do Sr. relato1• 
autoriza ocredo1· pignoraticio antichretico ou. accrescente-se:-podendo °ainda, por accordo 
hypothecario a ficar com o objecto da_ garan- das partes, ser prorogado por seis mozes.
tia si a divida nã·J for paga no vencimento. M. F. Oori·eia.» 
O ~redor pignoraticio e o hypothecario são . Os arts. 926 a 92J são approvados som obrio-ados a fazer intimar o devedor ou o 
dono" da cousa ou os seus sucessores para re- emendas. 
mil-a. sob pena do ser-lhe adjudicada pelo O art. 930 é a.pprovado com emenda do 
valor' do contracto ou de /!0r vendida em Sr. Coelho Rodrigues, supprimindo as pala.
hasta publica,conforme preferir.-Oto11is Be- vras-ou vendidas com ai,tori.z-acao do cre-

vilaqua.» · doSã.o approvados sem emmdas os arts. 931 
o art. 904 é approvado sem emendas. a 947. 
O art. 905 é approvado cam emenda do E' rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro-

Sr. Adolpho Gordo, supprimindo as palavras drigues, supprimindo todo o capitulo XI 
-salvo si o credor pedir adjudicaçcío. - E' {11.l'iiS. 948 a 952). 
rejeitado o substitutivo do Si•. Barros Fran~o, os arts. 948 a 052 são appJ:'.ovados, depois 
ao mesmo art. 905. · de rejeitadas as emendas dos Srs. Azevedo · o art. 906 é âpprovado sem emendas. Mêtrques e Adolpho Gordo. 

Rejeita.das a.s .emendas do ~r,_ Coelho Ro- o art. 953 é approvado sem emendas. 
drigues o d,~ Faculdade de Dir01to do ESta.do o art. 954 e sous numeros são approvados, 
de Minas Gerae3 ao art. 907, é o artigo appro- menos· 0 n. 5, relativo ao dom.inio super(lcia-
vado. rio, por proposta. do Dt>putado Cornelio da os arts. 908 a 010 são aJ>provados sem. Fonseca. 
emendas. o art. 055 é appi•ovadosem emendas. 

E' approvado o seguinte substitutivo do ·o art. 956 fica assim redigiu.o, l)Or pl'O-
Sr. Barão de Loreto ao art. 9ll: posta do Sr. Didimo da Veiga (prnjudicadas 

« o credor pignoraticio, de boa fé, adquiro as emendas dos Srs. Azevedo Marques ·e Coe
direitos sobre os moveis corporecs e os titu- lho Rodrigue~): 
los ao portador a elle empenhAdos, ainda que « Art. 956_. O dono do immovcl pÕlle con-
11ão pertençam a quem consntue o penhor. stituir solJre elle outra hypotheca, em favor 

Todavia contra. o credor pignoraticio, em· do mesmo ou de outro credor, mediante novo 
bora de b_oa fé 1 potlnrá sm• reivindicada. a titulo.:--Didimo da Veigtt. '» . 

Vot VI 11~ 
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E' approvàd.o o seguinte substittttivo dos 
Srs. Ad.olpho Gortlo e Fausto Cardoso, ao 
art. 957: · 

« Art. 957. Vencida a hypo~heca posterior, 
reputa-se vencida a ant.:rior, nKo podendo, 
porém, o segunclo credor executar a hypo
theca sem notificar judicialmente o pri
meiro.» 

O art. 958 é approvado sem emendas. 
A primeirá .parte do art. 959 é appro

vada com ,~ emenda do Sr. Adolpho Gordo, 
suppdmindo as palavras-ou o credor não ci 
execute, . 

A segunda parte é substituida pelà se
guinte emenda do mesmo s1·. Adolpho·Gordo: 

« Pam _a remissão, neste caso, devo o cre
dor posterior consignar a importancia da 
divida e dus despezas judiciaes, caso se pro
mova a execução, intimàndo o credor ante
rior para levautal-a. - Adolpho Gordo. -
Fausto Cardoso, 

O art. 960 ê sn1)primido por emendá do 
Sr. Azevedo Marques. 

O art. 961 é approvado sem emendafl. 
O art. 962 é approvado com a emenda do 

S1•. Coelho Rodrigues, accrescentando a.o 
final as palavras-sem 1m~fuiw da preceden
cia que entiío lhe competir. 

O art. 963 ê supprimido por emenda do 
relator. 

O art. 964 é approvado sem eniendas. 
, Rejeitadas as emendas do Sr. Coelho Ro
drigues e Barros Franco, é approvado o 
art. 965 do Projecto. • 

O art. 966 é supprimido p01· emenda do re
lator, prejudicada a emenda do Sr. Coelho 
Rodrigues. · 

O art. 967 ê approvado rern emendas. 
O árt. 968 é approvado com emendá Aº 

Sr. Coelho Rodrigues, ac-crescentando depois 
do tormo-adjudicaçiío-as palavras-neste 
càso. 

O art. 969 é approvado sem: eniendas. 
O a.rt 970 ná sua primeira parte, é ap

J;\i'ovado, substituída a segunda pelo se
guinte: 

« Os navios, mesmo em <Consti•ucção, _ são 
susceptiveis de hypotheca, só poderão ser 
hypothecados por convenção das partes. _ 

As hypothecas sobre mwí,os se r egularao 
pelas disposições desteCodig·ú, salvo o _deta
lhe de medidas proprias, q:ue constarao de 
regulament9s especiaes.-Co mmissão do Su
per-iot· Tri~unaZ de Justiça do liiaranhão .» 

E' approvado o sewuinte artigo addíti"lro 
do Sr. Azevedo Marques, pa.. l'a ser collocado 
depois do art. 970: 

« Art. A excu:,são do iml novel hypothe
cado fM'-se-ha };lor acção ex~ cutiva..» 

O S:a, PRESlDJsN'l'E-A este additivo apre
sentou o Sr. Dr. Salvador Moniz uma sub
emenda. 

O Sr. Rivadavia Corr~a (pela 
ordem)- Sr. Presidente, no meu relatorio 
pI'imitivo, espontaneamente aventei a idéa 
de se estabelecer no codigo a acçã,o que devia 
resolver os contractos da bypotheca. Nessa 
occas\ão, não me sentindo com auctoridade 
suftlciente para acopselbar a C_ommissão para 
acceitar este ou aquelle alvitre, na contin
gencia de ser consideraua uma extravagancia 
no Codígo Cívil, a acçã<;i que devia resolver a 
obrigação resultante da hypotheca, apenas 
formulei uma interrogação para que a Com
miosão resolvesse. No correr da discussão o 
Sr •. Azeved·o· Marques se maµifestou de ac
cordo com a idéa que suggeri e apresentou 
uma emenda estabelecendo que a acção para 
excussão do immovel bypothecario seria a 
executiva. Acceitei essa em!)nda, já porque 
entendi que a beneficio do credito territorial 
deviamos estabelec01• o modo mais rapido 
para excussão das obrigações contrahidas, 
como tambem porque já a Commissão, no 
art.613, tratando da acção possessoria, tinha '" 
admittido as acções respectivas, determi
nando em que casos cabia a ordinaria e em 
que casos cabia a summaria. 

Mas, acc,eitando a acção executiva para 
solver a bypotheca contrahida, senti-me 
embaraçado em acceitar outras emendas, 
tanto do Sr. Azevedo Marques, como a com~ 
plementar do Sr. Salvador Moniz, porque 
entendi que era entrarmos de mais em uma 
seára qne não era a nossa, em um direito de 
processo que pertence aos Estados. Era bas
tante que a Camara determinasse, accei
tando a primeira emenda do Sr. Azevedo 
Marques, que a acção couipetehta para ex
cussão do i!hmóvel bypothecario é a ex
<foutiva, mostrando ássim o legislador do 
Codigo Civil que a sua vontade era a ma
xima rapidez na acção, que devia tornar rea
lisa vel as obrigações contrahidas pela hy-
potneca. · 

O SR. ALFREDO :P1NT0- o Estado .não póde 
abolir a remissão da bypotheca. 

o SR. RIYADAVIA CciRRÊA- A emenda do 
Sr. Azevedo Marques determina até o es
paço que deve mediar entre as praças, e a do 
Sr. Salvador Muniz determina as excepções 
que devem ser apresentadas. _ 

Acho que o mais que podemos fazer, cohe~ 
rentes com os princípios da Constituição, é 
advertir qúe deve haver a m:1xima rapidez 
na ()Xecução da liypotheca. (Apartes.) 

Não devemos admittir o absurdo de que os 
Estados tenham irl teresse em embaraçar a 
rapidez da execução bypothecaria~ 
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0 Sit. ALFREDO PINTO - Pelo contrario. 
o SR. Rrv ADA VIA COR.RÊA - Procurei re· 

stringir o m1:1is possivel as disposições taxa
tivas da Constituição e fui até onde se podia 
ir, adoptando a acção executiva como uma. 
determinação da rupidez que o legislador i!o 
Codigo queria. e não adm ittia as outras 
emendas, porque são formalidades do pro
cesso. 

O Sr. Presidente-A Commissão 
acaba de ou vir o relator. Elle recusa as 
emendas additivas, quer do Sr. Azevedo 
Marques, quer do Sr. Salvador Moniz, por 
julgai-as inconstitucionaes. 

Vou tomar os votos sobre a emenda do 
sr·. Salvador Moniz. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela ordem) - Sr. Pre~idente, devo declarar 
a V. Ex. que sou favoravel á doutriná con
tida nas emendas que o Sr. Dr. Rivadavia 
C•.1rrêa considera exvrbitante do Codigo; mas, 
participando dos escrupulos de S. Ex., . não 
dou o meu voto a ellas. · · · 

o si-. Presidente-' A sub-emenua 
do Sr. Dr. Salvador Moniz, que vou pôr a 
votos, é a seguinte: · 

« Additi vo á emenda do Sr. Azevedo M!!,r
ques, que determina: 

A execução do immovet hypothecatio far-se
ha por acção e:vecutiva. 

Paragrapho unico. Não é permittida outra 
contestação nesta. acção executiva hypothe
caria, sinâo a que consistir em: 

- nullidade de pleno direito da escri-· 
ptura de hypotheca ; · 

- nullidade expressamente · pronunciada 
por este Codigo, que a.ll'ecte substancial
mente ás hY!Jothecas ; 

- nullidade de processo, por serem as 
partes ou algumas dellas incvmpetentas e 
não leg1tirn_as, por ser a acção impropria; 

- nullidade de pro"cesso, porque foi pre
terida alguma fórma ou termo essencial; · 

- de declaração de quebra ou concor
data; 

- de pagamento, compensação, novação, 
transacç~o e prescrípção.- Salvado,· Monü. 

E' approvada a emenda do Sr. Salva.dor 
Moniz, contra os votos do:,; Sra. Olivei1·.a 
Figueiredo, Rívadavia Corrêa, Alencar Gui-
marães e Francisco Tolentino. · 

O Sr. Presidente - Sobre este 
mesmo assumpto ha um QUtro additi vo do 
Sr. Azevedo Marques: 

« Depois do art. 970 accrellCentem•se os 
seguintes; 

Art. Si os bens hypothecados não en-
contrarem na primeira praça .lanço superior 
á avalia<;ão, irão á segunda praça oito dia1:1 
depois da. anterior e, dispensados os pr_egões, 
com abatimento de !O º/o; · si nesta nao en
contrarem pr,~ço superior á ultima avalia
ção, irão á terceil'a praça e nesta serão ven
didos em leilão pelo maior preço que for 
offerecido. Ao exequente, em qualquer das 
praças, fica salvo o direito de lançar ou do 
requerer a.rljudicação dos mesmos bcJns. 
Nestes ultimos casos a arrematação ou a ad
judicação em favór do exequente importarão 
quitação de ,1ivida. 

Art. E' licito não só ao executado 
mas tambem ao seu -conjuge, ascendente e 
descendentes, remir ou dar lançador a todos 
ou alguns dos bens penhorados até a assi
gnatura do auto de arrematação, sem neces
sidade de citação prévia do exequente. 

§ Para isso é preciso que offereçam 
preço igual ao da avaliação na primeira 
praça, ou ao maior que for offerecido nas 
outras praças . 

Art. Os editaes, para a venda em 
hasta publica. dos immoveis bypothecados 
inscriptos, não serão lavrados, :,,ob péna. de 
nullirJade, sem que primeiramente sejam 
intimados, pelos meios legaes, os credores por 
hypothecas anterior·mente ioscriptos, si não 
tiverem sido anteriormente intimados ou 
comparecido â acção.- Aze1'edo Marques.'!> 

E' ri>Jeitado o additivo lido, contra os votos 
dos Srs. Sa. Peixoto, Luiz Domingues, Alfredo 
~'into e Seabra. 

O al't. 971 é approvado sem emendas. 
E' approvado o seguinte sulkititutivo do 

relator ao art. 972: 
« As hypothecas legaes de toda e qualqtiei' 

especie em nenhum caso valerão contra ter• 
ceiros, s,sm a mdispensavel formalidade da 
inscripção e especialisação.- Ri'Vada1'ia Cór• 
rê i, relator.» 

O art. 973 é supprimido por emenda do 
relator. 

O art. 974 é supprimido por proposta dd 
Sr. Azevedo Marques. 

.O art. 975 é supprimido por proposta dd 
relator. 

O art. 976 é approvado, sendo supprimidü 
o § 2" por proposta cio rnlator. 

U art. 977 é approvado com emenda do 
relator, supprimindo a parte final de:,,de a$ 
palavras sob pena, etc. 

E' approvaiJo o seguinte substitutivo do 
relator ao art. 978: 

« As hypothecas sobre estradas de ferro 
serão inscriptas no u,umc1piu da estação 
inicial da respectiva linha.- Ritiada11ia Cor• 
rêa, relator.» 
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São approvados, sem emendas, os arts. 079 E' approvada a suppressão do arL 1279 
até 1005 do Proj ,cto. proposta pelo Sr. Andrade Figueira. 

Os arts. 1006, 1007 e 1008 são snppri- Sao approvados, sem emendas, os arts 1280 
midos por emendas do Superior Tribunal e 1281 do Projecto. 
de Justiça do Maranhão. O art. 1282 é supprimido por emenda do 

Os arts. 1009 e 1010 do Projecio são ap- Sr. Andrade Figueira. 
provados ~em emendas. São approvados sem emendas os arts. 1283 

O Sr. P1.--0sidente-Está terminada 
a votação desta parte do Projecto. O parecer 
que se segue na votação é o do Sr. conse
lheiro Oliveira Figueiredo, que foi votado 
hontem (arti:l, 1011 a 1227). Vamos votar 
agora o parecer do Sr. Ta vares de Lyra, que 
füi substituído pelo Sr. Luiz Domingues, 
arts. 1228 a 1324. · 

Os arts. 1228 a 1236 são approvados sem 
emendas. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Clovis Bevilaqua no art. 1237, prejudi
cada a emenda do Sr. Andrade Figueira: 
- ...: Reputa-se celebrado o contracto no Iogar 

. onde foi expedifa a proposta.- Clovis Bevi-
laqua. ~> 

O art, 1238 é approvado com a emenda do 
do Sr. Andrade Figueira, accrescentando ás 
palavras instrum@nto publico e~tas outras, 
- como pro1:a. 

E' rejeitada a emen,la additiva do Sr. Ta

até 1285 do Projecto. 
O art. 1286 é supprimido por emenda do 

Andrade Figueira. 
O art. 1287 é approvado sem emendas. 
O art. 1288 é approvado com o seguinte 

additivo do Sr. Amaro Cavalcanti: 
« Art. 1288. Accrescente-se: « Além das 

uespezas com os actos da compra, só se ad
mittem outras até a eqnivalencia do au
gmento de valor, resultante de melhora-
mentos feitos.» ' 

O art. 1289 · é approvado com .a seguinte 
emenda: 

« Art. 1289, ao fim do paragrapho unico. 
O vencimento do prazo importa por si só a 
extincção do direito e torna a venda irrevo• 
gavel.- Amai·o Cavalcanti.» 

São appt•ovados, sem emendas, os artigos 
ns. 1290 até 1294 do Projecto. . 

O art. 1295 é approvado com o seguinte 
additivo: 

vares de Lyra (relator), mandando incluir « O direito resultante da venda a contento 
depois do art. 1238 os arts. 1225, 1226 e é simplesmente pessoal. » - Amaro Cavai-
1227 do Projecto primitiv<'. canti. · 

O art. 1239 é approvado sem emendas. São approvados, sem emendas, os arti-
E' a.pprovado o seguinte substitutivo do gos 1.296 até 1.299 do Proj.ecto. 

Sr. Clovis Bevilaqua ao art. 1240: o art. 1.300 ó approvado com O seguinte 
« Ao art. 1240 . Diga-se.- Os contractos additivo: 

beneflcos devem ser interpretados fdStrictiva- « Quando O direito ele prescripção für es-
mente.- Clovis B~vitaqua. tipulado a favor de diversos indivíduos em 

O art. 12-tl ó ápprovado sem emendas. commum, elle só poderá ser exercido pela 
O art. 1242 é approvado com o seguinte totalidade da cousa. Si algum dos indivíduos 

a.dditivo do Sr. Amaro Cavalcanti á primeira perder ou deixar de exercer o seu direito, 
parte: podem os demais exercei-o na fórma. sobre-

« Si, depois de coni!luido O ,contracto, 80• dita.» - Amaro Ca'IJalcanti. 
brevier & nma elas part,3s contraetantes di- São approvados sem emendas cs arti~ 
minuição em seu patrimonio, c.tpaz de com- gos ns. 1.301 a 1.303 do projecto. 
prometter ou tor.nar duvidosa 8, prestação O art. l.il04 é approvado com as seguintes 
pela qual se obrigou, póde a parte a quem emendas : 
incumbe fazar prestação em primeiro logar « Art. 1,304. Diga-se : « um anno », 0111 vez 
recusar-se a esta. até que á.quella execute a -de« tres annos ». Amaro Cavaicanti, 
sua prestação ou dê garantia bastante da « Adclitivo : o direito de que . trata 0 
me~ma,» art. 1.304 não passa das pesso1s dos con-

Os arts. 124.3 até 1255 são approva1os sem tractantes.-»- Amaro Cavalcanti. 
emendas. 

O art. 1256 é approvado com a seguinte Os arts. ns. l.305 até l.308 ~ão appro-
.vados sem emendas. · 

emenda do S1•. Andra•le Figueira: E' approva<:lo O art. n. 1 .309 com O se-
« Re1luza-se a prJscr·ipção ao prnz'> de tres guinte additivo : 

mezes, commum aos moveis e immoveis.» « Si O vendedor não pedir O preço dentro 
~ão ~approvad!)S, sem emendas, os arts. 1257 de dez dias, a d,ttar do venaimento do prazo, 

ate 12,8 do Pro,Jecto . a, ntende-se haver optado que a venda ficasse 
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desfeita de pleno direito.» - Amaro Ca'!Jal
canti. 

Este additivo é assim emendado pelo re
lator : 

« Si for approvada. a emenda, em vez de -
entende-se haver optado que a 'IJenda ficasse 
desfeitá de pleno direito-diga-se: fica a venda 
desfeita de pleno direito, - Luiz Domingues. 

O art. 1.310 é 11upprimido por emenda do 
rel<l.tor. 

Os arts. 1.311 até 1.319 são supprimidos e 
referem-se á lesão. 

O Sr. Presidente-A Commissão de 
Redacção attenderà ao voto favoravel que a 
Com missão deu á emenda do Sr. conselheiro 

. Andrade Figueira., acceita pelo relator, trans
portando o capitulo relativo ás '1Jenda$ alea
torias para depois do cap. II do tit. IV 
(da evicção). . 

Os arts. 1.320 a l.324 são àpprovados sem 
emendas. 

O Sr. Presidente - Está termi
nada a votação desta parte do Projecto. De
via seguir-se a votação· da. parte relatada 
pelo Sr. Teixeira de Sá, mas esta fica adiada 
para. a proxima reunião, a requerimento de 
alguns· dos membros da Commissão, porque 
só hoje foi distribuido o av-ulso e a ma.teria. 
demanda estudo. 

(Suspende-se a rettnião ds 2 horas da tarde), 

A's 3 horas reabre-se a reunião, sendo an
nunciada a. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer do 
Sr. Alencar Guimarães sobre os arts. 2.021 a 
2.203 do Projecto. 

São lidas e postas em discussão com o pa
recer as seguintes 

EMENDAS 

Substitua-se o art. 2.091 pelo seguinte : 
e Art. Entende-se que o testador instituiu 

os herdeiros necessarios no re3tante da terça 
quando houver disposto sómente de parte 
della. » 

Accrescente-se : 
Art. As dispo,ições que excederem a terça 

serão reduzidas ao limite desta. 
§ 1. 0 Verificado que as dispo3ições exce

dem a terça, etc. (e o mais que se contém 
no art. 2 .092, que fica substituído por este 
paragra pho). 

§ 2,0 Tofavia, si o testador etc. (e o que 
se seiue no paragra.pho unico do art. 2.092). 

Supprima-se o § 2° do nrt. 2.093 e restabe · 
_leça se o de igual numero dn art. 1.893 do 
Projccto primitivo, menos M palavras in fine 
-ou não o excede1·e·m em mais de desporcento. 

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1901. 
- Sergio L01·eto.- F. Tolentmo. 

O Sr. Coalho Rodrig·ues Ç)
A jornada tem sido loriga, os caminheiros 
estão fatigados, e, pam evitar divagaçõt1s, 
tomou a cautela de reduzir a escripto as 
suas observações, que não são as uuicas, 
porém, são as mais importantes sobre a ma
taria, e pede permissão para lei-as. (Lendo,) 

Urgido pelo tempo que resta para serem 
discutidos os arts. 2.021 e 2.203, os ultimas 
do Projecto, e na impossibilidade de expor o 
que pensa sobre todas as importantes ma
tarias, de que nelles se trata, vae fazer 
algumas observaçõe.s per summa capita sobre 
alguns dos assumptot1, que lhe parecem mais 
relevantes. 

Começará do art. 2,037, que lê, e que lhe 
parece injustificavel perante os princípios 
do direito de propriedade, que implica o de 
dispor, e contradictorio com as disposições 
que consagram o direito de accrescer nas 
heranças e legados. . 

Iojustificavel, por;iue, segundo a doutrina 
corrente, a successão legitima funda-se na 
vontade presumida do de cujus : Ei succedant 
intestato quos defunctus plus amasse consetur, 
diz um velho brocardo e, como, em regra, 
mais amamos aos parentes do que aos estra
nhos, na falta de testamento, a lei deve cha
mar aquelles á successão do intestado. 

Ora, no caso daquelle artigo, o de cuju8 
mostrou positivamente que preteria os es
tranhos instituídos a.os parentes preteridos 
e, como a presumpção cede á verdade, se
gue-se que o remanescente dos bens distri
buídos deve reverter proporcionalment(l, para 
os herdeiros instituídos de preterencia aos 
legitimo;;. Em vez disso o projecto crea uma 
nova especie de herdeiros, a dos testamen
teiros, que, alias, não figuram no lugar des
tinado á classificação dos outros. 

Esta innovação é ainda contl'adictoría com 
o direito de acc1•escer as heranças e lega
dos, l'egulatlos no capitulo X o qual em caso 
algum lhe pareca mais justifica.do do que no 
do art. 2,037 citado, que lhe parece dever ser 
mo .li ficado no fim da primeira parte nestes 
termos : « pertencerá aos mesmos herdeiros, 
na. propor~o das suas quotas » - supprimin
do-se o resto do mesmo artigo e accrescon
tal).do-se ao principio do art. 2.073 as seguin
tes palavras : « ou no caso do art. 2.037 ». 

Quanto á mataria do cap. I, que trata. 
do direito de accrescer, parece ao 01•ador que 

(') Este discurso não foi revisto pe:o ooa.dor. 
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deve ser conservada, em· attenção á vontade 
expressa do testador, que deve preval1!cer 
sobre a presumpção da lei, para e;x:cfoir os 
herdeiros presumidos por esta. Este seu 
modo ue ver é uma consequencia do prin
cipio preponderante da vontade do testarlor 
rnbre as presumpções do legislador, prin
cipio que lhe parece preferivel ao da legis
lação vigente, em · que pese ao illustrado 
preoµinante o Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira, que, por pensar o cont1•a.rio, 'combate 
o direito de accrescer. 

Qnan~o ao cap. XII, já emittiu.sua opinião 
contra a herança neces~aria, tal como a te
mos, que lhe parece injusta, impolitica, anti
economica e até immoral e corruptora. 

Comprehende que a obrigação moral de 
croar os descendentes menores, cuidar do 
futuro dos filhos ou netos solteiros, e prover 
sQbre a subsistencia dos seus ascendentes in
validos, seja amparado p~la coacção jurí
dica; I1as obrigar a um cidadão livre, ás 
vezes velho, cançado e doente, a trabalhar 
para outro, não raro moço, robusto e pe
:ra.lta, é não só contrario ao direito como á 
religião e às leis da natureza. Não insistirá., 
porém. sobre isso, porque terá de voltar a 
esta questão quando tratar as collações. 

Pelo seu voto r,e(luziria os herdeiros neces-
11arios ás tres classes, que distinguiu no 
principio das observações sobre este capi
tulo. Quanto aos outros re_duziria a obriga
ção dos ascenoentes ou descendentes a des
herdal-os expressamente, para evitar o 
argumento Protese da presumpção do legis
lador, contrapondo-lhe a vontade expressa 
t.lo testador. 

Estas considerações levam-no insensivel
mente & materia do cap. XV, onde se regulam 
as desherdações. . 

Aos sete artigos deste capitulo propõe a 
substituição dos oito que constituem o 
cap. V do tit. Ili do liv. IV da Parte Espe
l'ial do seu Projecto, onde 1•egulou a mesma 
mataria, não conforme seus principios, já 
expostos mais de uma vez á Commissão, 
porém conciliando o direito antigo_ com o 
novo, de modo a fazer uma transacção com 
os costumes e as circumstancias ào nosso 
meio. 

Sirva isto de desculpa e de explicação á 
::;ua incoherencia apparente no mesmo ca
pitulo, que vae ler, para. mostrar como foi 
indulgente com o stafa quo ·; porque o legis
lt1.dor prudente deve imitar a natureza, a 
natureza não füz saltos, e uma reforma ra
dical e brusca é, muitas vezes, um salto nas 
1.revas. (U os arts. 2499 a 2504· ão seu 
frojecto). 

~ão duvidaria mesmo conceder um pou
qumho ml!,is aos filhos já concebl4qs, n~ data 

da execução do Codigo ; porém nunca a con
servação do que temos, nem a necessidade 
do testador declarar a respeito de seus ascen
dentes ou descendentes as infamias, cuja 
denuncia degl'adante lhe exigem os arts. 2107 
e 2JOB do Projecto em discussão. 

Lê os quatro primeiros n umeros do artigo 
2J07 e perguata aos circumstantes, 'si al
gum delles teria coragem de fazer aquellus 
confi~sões publicas, ainda depois de morto, 
para desherdar o seu filho ou o seu pae, 
sangue do seu singue e carne da sua carne 1 

Si não a tem e si são bons julgadores, 
porque julgam que os seus concidadãos a 
terão 1 - . 

E, si não julgam, porque não supprimem 
estas condições impossh·eis para qualquer 
homem que não tenha o senso moral em-
botado 1 ' 

Daqqi não ha para on_de fugir : ou e.up
prirão o direito de desherdar, ou deixem-no 
sem estas declarações, dependentes de prova 
escandalosa, sobre factos vergonhosos do lar 
domestico. E' preciso estacar á porta deste 
ou decretar a_ infamia geral da familia, que 
tinha a desgraça de contar no seu seio um 
membro gangrenado, cousa que :pó1e sue
ceder ás mt1.is honestas e respeitav(lis. 

O caso do n. 3 aconteceu ao rei David, 
e contém uma restricção excessivamente 
tolerante, mesmo em relação ás pessoas de 
moralidade mediocre. 

O exemplo das Ords. do Reino já nos não 
póde servir de desculpa. O regimen de go
verno era absoluto e feudal,_ e suas regalias 
estendiam-se não só aos bens como á vida , 
dos seus subditos. Ao tempo em que foram 
promulgadas, sómente os homens maiores 
de 25 annos e casados podiam ser juiz ou 
escrivão, e os advogados eram submettidos 
a um processo de selecção, impraticavel 
actnalmente. 

Então, ainda não havia jornaes nem re
por:ters e os escandalos daquelles processos 
vergonhosos de desherdação podiam passar 
despercebidos pelo grande publico. Hoj'3, 
porém, seriam publicados por todos os jor- · 
naes e apregoados pelos vendedores por 
todas as ruas. 

Das matarias restantes uma das mais com
plicadas e graves é a do Cap. 4° do Tit. 4°. 

Vae por isso tratar, quanto antes della, 
por ser a que mais de perto se liga ao as
sum pto das suas observações anteriores : as 
Collações, 

O primeiro artigo que dellas trata -o 2159 
- declara que o seu fim é igualar as legiti
mas - que não augmentam a terça, e respon
dem pelas dividas desta, que, naturalmente, 
são as mesmas da herança, que abrange, se
guf!.do o art. 1898, todo o activo e passivo 
úo r,(e cujus. 
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Antes da tudo, cumpre não esquecer que que lhe são indiffarentes as leis da natureza; 
este instituto, tal como o estabelece o Pro- que só admitte um processo para a procreação 
jecto, não é o mesmo das Ords. do Reino e de uns ou de outros, natU:raes ou legitimos. 
muito menos o do direito romano: est jus O orador crê que foi o primeiro lente que, 
propriurn B1·asilir:e e o que é peior, illogico, na Faculdade do Recife, atacou esta institui
arbitrario e incompativel com os direitos cão do despotismo, ainda bem joven, quando 
mais elementares do dominio. não pensava casar-se, em um futuro proximo, 

No direito romano o filho emancipa.elo sa- e confessa que foi a historia da g1•andeza e da 
hia da familia, deixava de ser herdeiro seu decadencia de Roma que lhe suggeriu, ha 
e-necessario; ao passo que os outros conti- trinta anno11, sua opinião, posteriormente ro
nuavam nella, adquirindo para o pae tudo bustacida pelo estudo, pela observação dos 
quanto não constituísse pcculio castrense ou factos, pela historia dos povos latinos e (por
quasi castrense. Quando o pretor deu áquelle que não o dirá~) pela propria experiencia de 
ô direito de herdar do pae commum, obrigou-o pae de familia. 
como cumpria, a restituir ao patrimanio da A sua é numerosa-, como em regra o são 
familia todos os bens profi.cticios, para não as do Brazil ; seus filhos mais velhos estão 
prejudicar os irmãos, que tinham continuado maiores e quasl todos casados; tendo sido 
a estar nella. educados com despezas, que tal vez não possa. 

As -Ords. mantiveram a collação romana, mais füzer com a educação dos ultimos, 
porque os . filhos familias, de qualquer idade, que prpvavelmente ficarão ainda menores, 
emquanto se conser'\"avain sob o patrio poder quando morrer. 
governando-se com os bens do pae, adquiriam Nestas condições pensa que seus cuidados 
para este tudo quanto -ganhavam, inclusive o e se-qs esforços devem -convergir para os ul
que os avós lhes doassem.(§ 20de.ord. liv. 4° timos, e não se conservaria mais na vida 
tit. 97). penosa que tem levado, desde a idade de 

Mas, desde que essa communbão da familia cinco annos, sinão fossem estes. Como, pois, 
cessou,. pela maioridade do filtio, deve cess~r não se revoltará, vendo o legislador do seu 
com ella não só a collação, como a herança pe.iz decretar, porque quer e porque póde, 
necessaria, que não tem razão de ser, onde que os ultimas teem direito igual aos pri
não ha patrimonio commum. Libertar o filho meiros, sobre os seus poucos bens, adqui
dos paes e sujeitar estes a trabalharem ainda ridos com o suor de seu rosto, por amor de 
para aquelle é fazer da paternidade um sua familia, de sua independencia e pelo 
titulo de escravidão, peior que 'a dos pretos gosto do trabalho, que se lhe converteu ~m 
e dos indios, já abolida no Brazil ; porque necessidade, pela forca do habito, que a 
não admitte alforria possível e garantir a mesma necessidade, por seu turno, lhe im· 
propriedade por um processo que importa a poz 1 
sua abolição. Não carece da liberdade de testar para 

Ser pae, por este preço, deve fazer refie- impedir que o poder social lhe metta a mão 
ctir muito a quem tiver a idéa de constituir nas algibeiras, para distribuir o pouco que 
familia, e quem sabe si não será_ isto uma tem ganho, mesmo entre seus filhos ; nega
das causas da despopulação da França, e de lhe o direito de ser melhor juiz entre estes 
estarem rareando entre nós os casamentos 1 do que quem se ha submettido aos maiores 

Mas ·o art. 2159 vae além; declara. que as sacri:ficios por amor delles ; m,1s sabe que ha 
collações não augmentam a terça, de modo uma infinidarle de pais meno:1 apparelhados 
que os paes, por mais que trabalharem, nun- do que elle para arcar contra o poder pu
oa poderão dispor de mais do que um terço do blico, em um paiz onde as eleições se cara
producto e, si derem aos filhos metade dos cterisam pela abstenção dos votantes, e é 
seus haveres, só poderão dispor de uma sexta em nome destes, que vem defender a pro
parte do que deixar, ao tempo da sua morte. priedade e o patrio poder, e pedir ao legis--

Entende a Commissão que isto é garantü• lador que não mantenha uma instituição 
a propriedade ou q11e esta póde ser plena sem injusta, impolitica e immoral. 
a faculdade de dispor, e que ha liberalidade Injusta, porque elle não tem direito de a 
possível em um paiz, onde quem trabalha impor, nem de a manter; porque o legisla.
não póde usa1•, como entender, do fructo das dor não póde o que quer, mas o que deve 
suas economias1 Póde ser; mas o orador en- querer.-
tende que isto é a instituição do;; galés da O proprio legislador constituinte encontra. 
paternidade, e um meio efficaz de induzir os duas columnas de Hercules com o seu non 
homens a prererir o con'CUbinato ao c·aHa• amplius ibis, que limitam e devem limitar a 
mento, e os :filhos naturaes aos Iegitimo3, sua faculdade de decretar preceitos obriga
Pº!q'Ue a lei tira-ihes a liberdade com a pro~ torios -o Dicoionario , da lingua-e os prin-
11nedade, quando teem estes, e abre-lhes a cipios do direito: « non ut ex regula jus sum
porta da licença contra aquelles, o que prova. matur, sed ex jure fJUod est regula {i,at•. 
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Isto posto, não vê, no estado actual do ou para uma mulher com quem casou ou 
nosso direito, principio algum que justiti- de quem nasceu, isto se comprehenlie e se 
_q-ue etsa, não dirá restricção, mas abolição justifica; mas obrigal o a trabalhar para. 
da propriedade de quem tem herdeiro neces- outro homem são o valido e, o que é peior, 
sario. qae ás vezes é moço, emquanto o outro é 

Esta so1fre juridicamente duas limitações, velho - ça nous sent à l'escla1>age, à nous 
na esphera do direito publico: a expropria- autres anglo -sall!ons. - Mr. H. Smith tinha 
ção por utilidade ou nec~ssidade publica e razão ; mas ha casos muito peiores do que o 
o imposto : e na do direito privado, outras figurado por elle. Si o pai é velho, cansado 
quatro pelo ccntracto, ou quasi contracto : e doente, e os filhos jovens, pera.Has, que 
delicto, ou quasi delicto; mas em nenhuma consomem seu tempo nas calç'1.das da rua 
destas especíes pôde incluir a herança neces- do Ouvidor e no .ilíoul-in Rouge, 1imquanto 
sa.ria do filho criado, da filha dotada, ou do aquelle emprega o seu a mourejar a vida, 
pai válido. com que direito póde o legislador impor ao 

Emquanto o filho é menor e naturalmente primeiro a obrigação de alimentat a pre
inca.paz, emquanto a filha educada em con- guiça, e o luxo dos segundos~ 
dições de não poder prover a sua: propria Isto não so discute ; expõe-se o pass!l.-Se 
sub.sistencia, não se casa, ou quando um adiante. 
ascendente attinge a segunda infüncia, ou Si a Commissão quer manter o statu guo, 
fica invalido e sem meios de subsistir, com- podemos desje já exclamar, como o patriota 
pre_hende-se que não devem pesar sobre a polaco - Finis Brasílice ! Seremos, dentro de 
soo1edade, nem ser votados á miseria, e que poucas g·erações, uma naciona.lidade morta 
os pais ou 03 filhos sejam legalmente cons- destinada a ser preza do primeiro povo que 
trangidos a cuirlar delles, si o não fizerem quizer apossar-se deste despojo opimo do 
expontaneamente, como são obrigados pelas muu;io e da humanidade. 
proprias leis da natureza. Si, porém, quer uma nação viril, acabe 

Mas obrigar um homem a dividir com ou- com a escravidão dos pais, não isente os 
tros, sãos e validos, o que g,\nhou com o filhos da lei providencial do trabalho, que 
suor do seu rosto, é destruir ao mesmo tem- Deus impoz ao homem, por sua misericor• 
po a liberdade e a propriedade, que a lei dia, porque nada ha mais pesado do que o 
das nossas leis, a Constituição de 24 de Fe- tempo do ocioso, e quem não se emprega em 
vereiro, prometteu garantir e que deviam cousas uteis não pôde fazer cousa que preste, 
ser garantidas pelos cunambula juris ou pelas nem ter um fim mais Jogico do que a sy
Legum l-egis, da que füllava Bacon nos seus philis, o dilirium tremens, ou o suicidio. · 
Aphorismos e destruir as regras que Paulo As lei~ de successão são as que mais in
definiu, ha mais de mil annos, no texto que fluem sobre os costumes dos povos, porque 
occupa o primeiro logar no Dig. de Reg. Jur. ellas re_g-ulam o lar, e nã,o pôde haver ordem 

Insiste sobre estes principias, que podem nas ruas. quando ella não existe nas casas 
parecer banaes, porque sabe, por uma trist'.l dos seus habita.ntes. E' preciso começar do 
experiencia, que a herança necessaria é o principio, . e não precisamos de a1frontar de 
sapato chinez dos povos da ra<;;t latina., e. frente os prejuízos seculares. 
que alia parece tão natural, a quem nunca Bastará fazer leis que o pwo adjui:ando, 
viveu em outro meio, como parecia a ser- supplendo 1>el c:Jrrigendo, como os pretores 
vidão dos pretos, antes de ser abolida, a romanos faziam com as XII Taboas, possa -
quem fôra criado o educado com ella, por- adaptar áa suas necessidades e aspirações. 
que o habito é uma segunda natureza e a Deixem, se lhes apraz, a heranç,t neces~ 
natureza, diz um proverbio escassez, puxa saria; mas supprima-se a necessidade cruel . 
mais do que cem bois. de desvendar os myste1•ios do lar na desher-

Mas a mesma estranhezs que causa ao . dação, e as collações para evitar-se a neces
latino a liberdade de testar, causa ao anglo- sidade desta, que é sempre um escandalo na 
s1xonio a herança necessaria e, pil.ra o pro- familia. O legislador não póde recaiar tanto 
var, cita o exemplo das observações, que das rabugices do velho, refreadas pelo. co
lhe fez um representante da. Escossia, mem- ração de pai, quanto das estroinices dos 
bro do parlamento inglez, descem.lenta da. rapazes; garantidos pela escravidão da.11uelle, 
familia de Adam Smith e casado sem filhos, disfarçada sob o nome de herança necessaria. 
no Hotel de Mornex, onde passaram juntos o O projecto não se funda nas relações natu-
verão de 1892. raes, porque só se p~eoccupa com os filhos 

Em uma das suas pafastras com elle, sobre legítimos, que nã"o o ~ão mais do que os 
a Encyclica de 21 de maio de 1891, disse-lhe outros, sacrificados a elles, ainda quando os 
Mr. Harry Smith:· Que um homem livre pt'ecedam no tempo e, portanto, no direito, 
trabalha para um menino, a quem deu exis- aos cuidados patei·nos. 
tencia, ou para um velhQ de quem procede, S_J].as disposições tambem não se preoc-
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cupam com o bem da familia, porque dá, no 
art. 1915, aos credores o d Irei to de accel
tar a herança, que o pai respudia muita 
vez em b3neficio dos filhos, e cujo repudio 
nfio o faz mais pobre, porque nã.o recahe so
bre direito adquirido, nem por consequencia, 
sobre bens sujeit,,s ás · suas dividas-e no 
art. 2159 nega o augmento da terça ás col
lações, ao mesmo tempo que as sujeita ás 
dividas da lrern.nça. 

JsJ;o obrigará o pai a adiantar o menos 
possível aos seus filhos, porque cada adian· 
tamento reduzirá propor,·ionalmente a quota, 
já muito iojustamente reduzida, dos seus 
bens de que póde dispor; de modo que todo 
s.ystema successorio do projecto parece ins
pirado pelo odio aos pais 011, ao menos, pela 
Inveterada desconfiança, que o legislador 
·nutre contra el les. E' preciso evitarmos até 
as apparencias desta crueldade absurda. 

Si as collações forem mll.ntidas, suppri
mti.se o finnl do art. 2159 e moilifique-se os 
re:ita,ntes, isentando <lellas: 

1.0 As doações dísprnsadas dl1. c01lação pelo 
doador; . 

2. 0 Os dotes fe!tos aos filhos por occa::;ião 
-dos seus casamentos.; 

3.0 As d@ções feitas aos filhos, que se 
abstiverem da herança. 

A p·rimeira isenção funrla·se na vontade 
do dono e no direito de dispor, inherente ao 
de proprienade. 

A s'3gunda no perigo de reduzirá miseria 
a familia, ji constituída na abastança. · 

A terceira na compensação maior ou menor 
que o renunciante faz aos outros herdeiros. 

De3s,1s tres especies de liberalidade só s,e 
poderia admittir a reducção da l'· e da 3a, 
no caso de prejunicarem enormemente as 
legitimas dos outros herdeiros. 

Si for mantido este capitulo, trtmbem con
virá sujeitará collação as despezas da · edu
cação do filho, que, em vez de aproveitai-as, 
tiver gasto o seu tempo na ociosidade _e nos 
vicias, e que não póde ser equipar,tdo ao que 
trahallla e aproveita. 

Esta distincção vem do direito commum 
e já em sustentada por muitos dos nossos 
reinicolas, como Guerreiro. Valasco pretende 
que sejam sujeitos á collação até os livros 
qne não forem necessarios ao aprendizado do 
filbo. · 

O art. 2173 pede ainda outra restricção 
relativa ao;; filhos criminosos, porque o crime 
não póde ser um titulo de isenção e a Ord. 
L. 4, t. 97, § 8° sómente dispensava as des0 

pezas feitas para. livrar o filho do captiveiro 
ou do homicídio. 

Os bens moveis só deYem SJr conferidos 
ad 'Valorem, como os fungíveis e o dinheiro 
e, ainda com estas moJificações, as collações 
não. lhe parecem justifica veis. 

Vol, VI 

Voltando ao capitulÔ 2°, da Partilha, lem
bra que o art. 2151 deve permitt1r entre 
os herdeiros a licitação, já artmittida entre 
nós, antes do recorrer-se á hasta publica. 

Quanto ao ultimo capitulo da rescisão da 
partilha, subscreve as observações füitas 
pelo mais- autorisado critico do projecto, o 
Sr. conselhe<ro Andrade Figueira. ( llfuitJ 
bem ; muito bem.) 

O Sr. Sergio Loreto - O debate 
tem estado muito elevado e eu não tenho a 
veleirlade de trazer I uz alguma para elle. 
Entretanto, apresent-ai agora mesmo umas 
emendas e preciso explicar ligeiramente os 
motivos que a isto me levaram. A primeira 
refere.se ao art. 2091 : 

« Si o testador, que tem herdeiros neces
sarios, dispuzer sómente da terça ou de parte 
delta, diz esse artigo, entende.se que os in
stituiu no resto; si porém, dispuzer de mais, 
todas as disposições serão reduzidas ás forças 
da terça». 

O projecto primitivo rílferia-se sémente á 
parte da terça e não ao todo. Quando o tes
tador dispuzer sómente de parte, entende-se 
que instituiu os herdeiros necessarios na res
ta.nte, eis o que me pl1.rece ser o verdadeiro 
pensamento daquelle artigo. Propuz um su
bstitutivo no intuito apenas de tornar esse 
pensamento mais intelligivel. .. 

Na segunda parte do citado artigo trata-se 
de regular o caso em que o testador dispõe 
de mais da terça. 

Entendi oue ficava melhor transformar essa 
parte em l\l;tigo distincto, e em consequencia 
d isto reduzir a paragrap hos l O e 2° o art. 2092 
e o seu paragrapho uuico que contém 
disposições immediatamente subordinadas 
áquella. 

Proponho tambem que seja substituido pela 
disposição do projecto primitivo o § 2° do 
ll.rt. 2093, menos as palavras in fine - ou não 
o excederem em mais de 10 °/o, 

Aproveito a occasião para. referir·me em 
breves p'.'llavras á questão tla liberdade de 
testar. Sobre diversos argumentos que se 
teem apresenta.do, devo dizer que nenhum 
me impressionou tanto como o que se refere 
á prohibição constitucional. E' presumpção 
natural que o pae, que nfio se preoccupa com 
o futuro dos filhos, é um pae desnaturado. 

Pelo latio da natureza, portanto, não ha 
duvida nenhuma, a herança necessaria é um 
principio que se impôs.. Pelo lado constitu
cional, porém, repito, o argumento, a prin
cipio, pareceu-me mais forte. 

Attendendo, porém, á disposição constitu
cional que dá ao legislador ordinario a attri
buição de legislar sobre o Direito Civil, a 
duvida desapparece, porque o artigo garan
tidor do direito de propriedade em toda a 

tí9 
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sua plenitude, só pódê ser interpretado de 
accordo com aquella attribuição, qne com
prehende incontestavelmente a de regular a 
acquisição da proprieuatl.e. 

O mestre que acaba de fallar, Sr. conse
lheiro Coelho Rodrigues, deante do qual eu 
sou um pigmeu, bateu-se muito aqui pela. 
inclusão dos prodigos entre os relativamente 
incapazes. 

Parece-me, pois, que, pelo menos nesse 
ponto, S. Ex, manifestou-se um tanto inco
herente no escrupulo que agora revela. em 
limitar o direito do individuo no dispor da 
sua propriedade. Declarar um iudividuo in
capaz de dispor de seus bens, porque elle 
gasta mais do que o juiz entende que elle 
deve gastar, parece que offende mais o di
reito de propriedade do que restringir esse 
direito em beneficio daquelles -que, pela pro
pria natureza, se nos apresentam como pro
longamentos da. existencia do proprietario. 

No dizer de Bentham, o direito de pro
priedade começou a existir como lei, por 
isso mesmo que a sua garantia jurídica fun
da-se nella. Desde que o Poder Legislativo 
declara previamente que um direito a ad
quir-ir sõ o poderá ser com taes e taes 
restricções, essa declaração não contraria a 
alludida disposição constitucional que evi
dentemente refere-se a um direito jâ ad
quirido, 

V. Ex. sabe que o direito do iudividuo fica 
limitado onde começa o direito de outro, e 
no caso vertente, o interesse social justifica 
bem esse direito que a sociedade se arroga 
de limitar a. liberdade de testar. 

Nada mais sagrado que o direito de liber
dade, e no emtanto o legislador ordinario 
tem competencia para limito.1-o e regulai-o, 
segundo o seu criterio. 

Assim, pois, penso que, pelo lado constitu
cional, tambem não teem razão os propugna
dores da liberdade de testar. 

Aproveito a occasião para abusar talvez 
da gentileza. de V· Ex. requerendo que seja 
incluído nos Annaes um discurso que proreri 
no Instituto dos Advogados sobre a impor
tante questão do divorcio, que aqui tão re
nhida e tão brilhantemente se discutiu. 

o SR. PRESIDENTE - Perfeitamente; figu
rará o discurso de V. Ex. nos Annaes. 

O Sr. Coelho Rodrigues (pela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, começo a negar 
que a. propriedade seja creação do direito 
civil • 

E' um direito preexist1mte, sem o qual a. 
humanidade não poderá subsistir : sem pro
priedade não haverá fa.milia, e sem familia 
não haverá sociedade politica. 

(*) Esto iliscnrso n:io foi revisto pelo or:1-do1•. 

Portanto, é um direito preexistente, cujo 
exercício o poder publico, por motivos de 
ordem su oerior, attendendo ao bem publico, 
póde regular, e, dadas outras condições, li
mitar, mas nunca supprimir. (Apoiados.) 

Quanto aos filhos, estou convencido que é 
uma prevenção da raça latina, esta de sus
peitar sempre do odio do pai contra o filho, 
quando o excesso contrario é que é exacta
mente o mais natural e communr-, 

Senhores, é até irracional julgar-se .que 
um homem velho, e natura.lmente mais 
prudente, abuse mais dos seus direitos de 
desherdar, do que o filho, armaio pela escra
vidão do pai, por meio da herança necessaria. 

Penso da herança como da prohibição do 
uso de armas: só aproveita aos ma.os em 
prejuízo do3 bons cid(l,Clãos . 

Em nossas mãos, nas minhas e nas do 
honrado ·collega, por exemplo, a arma ser
viria sómente como um meio de defesa e até 
de auxilio á policia, quando nos fôr pedido, 
mas, nas mãos dos máos, já não é assim. 

No caso vertente, o que se pretende é 
desarmar o bom em benericio do rnáo filho, 
porque, em summa, o filho bom não precisa 
da herança necessaria e o máo não a deve 
ter. (Muito bem; muito bem.). 

O Sr. Clovis Bevilaqua - Sr. 
Presidente, o relatorio do Sr. Dr. Alencar 
Guimarães é um commentario ao Projecto, 
na parte em discussão, conscienciosamenta 
Ceito, carinhosamente trabalhado, onde as 
ideas são seguras e a doutrina sã. ( Apoiados.) 

Ainda bem que asslm é, porque é mais uma 
valiosa defesa, é mais uma muralha lançada 
em torno do Projecto, do qual esta illustrado. 
Commissão vae fazer suggerir o futuro Co
digo da Nação Brazileira ; ainda bem que as
sim e, porque muito poucos serão os reparos 
que eu lhe tenha a füzer e esses mesmos afo. 
gados por entre as mauifestaç-~es de agr~deci· 
mento que lhe devo. 

Os reparos, que me occorrem fazer, são os 
seguintes: 

Em relação ao art. 2.071, S .. Ex. acha 
que ha uma lacuna no Projecto .. 

Concordo que realmente houvesse esqueci
mento ou talha e de duas uma: ou de
vemos eliminar o Capitulo 9°, introduzido 
pela Commissão Revisora, ou completar, não 
só como pede S. Ex., porém, a<l.ditando-se 
ainda mais alguma cousa; para que a caduci
dade do leg-arlo não se verifique sómente nos 
casos apontados; é preciso que se faça refe
rencia expressa á caducidade do legado pelo 
fallecimento do legatario, ant_es do imple
mento da condição. 

o ,SR. ALENCAR _GumARÃES dá um aparte. 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Mas, uma. vez 

que este caso existe, deve o ca.pitulo ser 
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completado com a idéa apresentada pelo no
bre relator e mais com o que acabo de in· 
dicar. 

Em relação ao art. 2.086, faço simplesmente 
uma. consideração. 

Parece-me injusta a exclusão dos ascenden
tes do 2° gráo em deante. S. Ex. quer que 
a herança necessaria attinja simplesmente 
pae e mãe. · 

Eu acho que muitas vezes o individuo deve 
aos ascendentes anteriores tanto quanto aos 
proprios paes e que esta e:;:clusão do Proje
cto, sendo uma origi,na_lidade é das taes que 
não, merecem apoio. 

O arI. 2.096 suggere algumas considerações 
da mais alta imp.ortancia doutrinaria. . 

O illustrado relator, no que muito me li
sonjeia; pede que o artigo do Projecto re
visto seja substituído pelo artigo correspon
dente do Projecto primitivo. 

Diz o projecto revisto : 
« O fiduciario tem a. propriedade da he· 

rança ou legado, mas restricta e resoluvel.» 
Dizfa o projecto primitivo : · 

« Os direitos e obrigações do :fl.duciario 
em relação aos beY!s da he1•ança são os do 
usufructuario. » · · · 

A razão. de ser deste dispositivo está· suffi.
cientemente indicada nas observações do 
i!lustre relator, observações que não faço 
mais do que desenvolver com o que passo a 
expqr. 

Fallo perante a doutrina, porque cdmo 
sabe V. Ex. e como sabe toda a Commissão, 
o nosso direito vigente, o direito das Orcle
nações é silencioso a respeito. Podemos 
dizer que não possuímos nada em nossa legis
lação, regulando o assumpto ; não se póde, 
por consequencia, fazer appello ao direito 
anterior, porque esse níio existia senão con· 
struido pelos escriptores e pelos julgados, 
escriptores que variam na sua doutrina, 
julgados que são vacillantes, como está. no 
conhecimento de todos. 

O fitluciario· pela dbutrioa, era obrigado ao 
receber os bens da successão por inventario, 
era obrigado a prestar caução de conservar 
os bens entregues á sua fiducia, si isto lhe 
fosse exigido pelo fideicommissario. Segundo 
alguns escriptores, não podia fazer alie?àção 
sinão a titulo oneroso e havendo necessidade, 
tendo por consequencia o proprietario restri
cta obrigação de dar as razões que teve de 
fazer a alienação. Ora, nestas condições essa 
pretensa propriedade parecia-me não ser tal, 
apresentando uma figura de direito que mais 
se appi•oximava do us1,1fructo do que real
mente da propriedade . . 
. ·º SR. CoELHO RODRlGUES - Mas o usufru

ctuario n-qnQ~ consoli<la 1J. propri~rlade. 

o SR. CLOVIS BEVlLAQUA - Esta observa
ção Sr. Presidente, a meu ver não procede, 
porque o que affirma o pr9je?to é que JS 
direitos e obrigaçõ3s do flduciar10 em relaçao 
aos bens d,t herança são os mesmos do usu
fructuario, mas isto não importa dizer que 
elle esteja, como o _usufructuario, inhi!Jído 
de consolidar a prop1•iedade. Essa c~nsol!d'.1-
ção se dá para eUe ~e~de que o :fide1comm1s
sario não possa add1r a lierança ou venha a 
fa!lecer antes de!le. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Morto o fitlu• 
ciario, si é simples usurructuar(o, _perde todo 
o direito. Si morre como fiduciar10, no sen
tido do direito romano, passa o direito a seus 
filhos. · 

o SR. CLOVlS BEVlLAQUA - Mas, certamente 
é assim que acontece. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Mas si o fldu
ciario morresse antes de adtlida a herança 1 

o SR, CLOVIS BEVILAQUA - Creio que v. Ex. 
quer dizer - si morre.sse o fideiconünissario 
antes do fiduciario. De mais, Sr. Presidente, 
o que diz o projecto 1 Creio que é :uma. que~ 
stão de compz:ehender bem_ º. d1spos1tiv~.
Elle diz que o direito do fiduc1ar10 em relaçao 
aos bens são os do usufructuario ; mas, em 
outro artigo accrescenta que, morto o :fidei
commissario antes do füluciario, para este 
ultimo passa a herança, livre do gravame do 
fideicommisso. 

Creio que não ha duvid~ a respei!o, e nã_o 
é uma novidade a affirmaçao do proJecto pri
mitivo que encontra apoio, quer em _noss2s 
tratadistas, quer nos documentos da leg1slaçao 
comparada. Assim, Coelho da Ro?ha, n~ § 7} 8 
diz : « Na substituição do fideicomim ssarw, 
o herdeiro, etc. (Lê) ou pessoa q~e !ecebe os 
bens com: o encargo de os transm1tt1r ou por 
sua morte ou em outro caso determinado, 
chamá-se fiduciario ou gravado; aque)le para 
quem devem passar, fideicommissar~o ou 
substituído. Si o testador não determma os 
direitos e deveres respectivos de outra ma
neira, a fiduciario tem a propriedade dos bens, 
mas restricta e resolw1Jel e E' EQUIPARADO Aq 
USUFRÚCTUARIO, 

CJusequentemente, é em um dos nossos 
mais conceituados civilistas, em um dos mai~ 
aproveita.dos discípulos de Mello Freire, que 
encontramos a equiparação do fiduciario. ao 
usufructuario. No Codigo Civil Allemão en
contro a mesma cousa no art. 2.128, que 
diz: 

« Quando o procedimento do grava(lo 
ou o estado destavoravel de sua fozenda 
faz receia:r uma lesão considera vel nos 
direitos do substituído, este póde exigir 
seguranças. São applicaveis , por ana-· 
logi11,, a.s clísposiççíes do art. 1.052 i·ela-
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tivas à oorigaçffo do usu(ructun1·io de (or- E simplesmente isto em rehção ao pnre• 
necer cauçiio. » cer. 

O SR. COELHO RODRIGUES _ Por analogia, Resta-me agora,.considerar as criticas feitas 
pelo illustrad.o Sr. conselheiro Andt'ade Fi

o SR. CLovrs BEVILA.QUA - Por -analogia gueira em duas orações consecutivas. 
sim, e nós não queriamas outra cousa. (Con- O primeiro discurso levantou criticas mais 
tinúa lendo.) valiosas, porque S. Ex. espraiou-se em con· 

« Art. 2.129. Quando a administraçiio siderações geraes. Não tenho necessidade de 
ê retirada ao gravado na conformidade acompanhar S. Ex. através de todas as suas 
do art. 1052, perde o direito de dispô,· dos observações. Começo pelá critica, refernnte á 
oojectos da herança». indignidade. S. Ex., por mais de uma vez, 

insistiu na necessi-lade de se considerar a in~ 
Recordo que este art. 1.052 dispõe sobre dignidade como uma simples incapacidade, 

deveres do usufructuario. isto é, de não se destacar a figura do i11d1-
« Art. 2.131 . O gravado e obriga.do em gno em materia de successão. Esta opinião 

relaçiío ao substituído, no que concerne é, como todos sabem, a de Teixeira de Freitas 
d sua administrc.çiio, somente pelo cui- e de alguns dos nossos civilistas, mas, a meu 
dado que costuma · empregar em seus ver, não ha razão que a fundamente porque 
proprios negocios. o argumento unico ii que se apegam é o da 

Art. 2.1 32. O gravado não responde abolil,'ão do confisco. Pelo direito antigo a 
pelas modificações ou detedoi·ações produ· herança devo! vida do indigno era confiscada 
zidas pelo uso regular.» pelo Estado. Hoje desappareceu este meio de 

Todas; estas disposições, como as que se acquisição de propriedade por parte. do 
seguem, vê a Commissão que se applicam na- Estado. 
turalmente a um usut'ructuario, e O Pro- Conseguintemente, se conclue que des
jecto primitivo queria justamente dizei~ que appareceu toda a distincção entre o indigno 
por analogia sa applicam ao tiduciario as dis• e o incl!,paz. A conclusão, porém, é precipi· 
posições relativas ao usufructuario. tada. Si desappareceu este effeito, não de-

vemos concluir que dessemelhanças outras 
Não era, pois, nem uma originalidade, não existam ou tenharr tambem sido elimi

nem uma extravag(;ncia o que pedia o pro- nadas. 
jecto primitivo; mas, attendendo a que o· sr. Presidente, a indignidade é uma pena 
pens>1mento não fóra suffl.cientemente apa· civil imposta, a um herJeiro em virtude de 
nhado pelos criticos do Projecto, e atten- um facto offensivo ao succed1>n<lo, ao passo 
dando a que poderiam surgir na pratica du· que a incapacidade é uma circumstancia de 
vidas, resolvi apresentar uma. emenda, accei- facto. Dahi resultam consequencias de alta. 
tando a formuh do Proj.icto revisto, com li- importa.ncia, quer para a doutrina quer para. 
geiros additamentos, fazendo referencia á a pratica. · 
necessidade do inventario e ao dever de Sendo a indignidade uma pena, ella tem 
prestar caução ao fideícommissario, si este de ser declat·ada pelo juiz competente, ao 
pedisse. passo que a incapacidade não precisa de de-

Sobre o art. 2.103 faz o illustrado relator ela.ração judiciaria, é um fücto que se prova 
algumas ponderações. Parece-lhe necessario por qua.lquer meio. Si a. indignidade tem 
que se accrescente alguma cousa indicando de ser pronunciada judiciulmente, emquanto 
que as substituições de que tratam os artigos este facto se não dá, indigno é herdeiro, 
são exclusivas ás substituições dos fidei- como dizem os nossos velhos .praxistas, ad
commiss:1rios. Não terei na1a a oppor, mas quire, 1·ealíza e radica em si a herança para 
lembrar~i que só exclusivamente com estas todos os eff'eitos. Adquirindo e conservando 
se póde entender a expressão do art. 2.103, a herança até ser declarado indigno pelo juiz 
porquanto nas outras substituições, na sub· competente, as alienações que fizer não são 
11tituição vulgar a qne se refere e na reci- consideradas como feitas por incapaz, atten
proca não ha propriamente gráo, todos os dando-se á boa fé do adquirente. Os con
substitutos estão conjunctamente indicados, tractos que fizer relativamente á heran1;a., 
e todos são, por conseguinte, sulistituto:i do para sua administração e conservação, são 
mesmo gráo. Onde ha propriamente uma. contractos validos, apezar da sua indigni· 
escala, uma dcscendencia ó na substituição dada. E não haveria validade inatacavel, si 
fldeicommissaria. E, sendo assim, parece os contractos fossem feitos por um incapaz. 
excusado sub:tividir o artigo em dous. Estas disposições, Sr. Presidente, são pa-

No art. 2.139 faço mmhas as conEiclerações tentes e teem importancia pratica manifesta. 
do illustre Sr. Dr. Andrade Figueira para E' ainda porque a incapacidade se distingue 
ponderar que não é ocioso o artigo, que, ao da ind'gnidade que se trata do saber si o 
contrario, vem satisfazer uma necessidade. effeito da indignidade se restringe ao indigno 
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ou passa além~ attingindo os seus herdeiros. 
Si se trata de incapacidade é manifesto que, 
uma VfZ reconhecido o individuo como - in
capaz, não se póde mais cogitar de direito 
sucessorio por elle transmittido a seus her
deiros. O incapaz é afastado inteiramente 
da herança como não existente. Porém 
surgem as duvidas quando a hypothese é de 
indigno, havendo a este respeito tres sys
temas principaes, além dos secundarias, o 
que mostra que o assumpto ainda não está 
sufflcientemente estudado ou ainda não com
pletou a sua evolução. 

Os systemas a que me refiro são: o francez, 
o italiano e o romano. Bem vê a Com
missão. que não me refiro ao systema das 
nossas Ordenações, porque nellas nada se 
encontra referente ao caso. 

O systema francez determina que os her
deiros do indigno possam adquirir a suc
cessão, uma vez que não o façam pelo bene
ficio de representação, e se di;ise, por rccasião 
de discutir o Codig-o Civil Francez, que nunca 
poderia vir um herdeiro representar a . ca
beça odiosa do indigno, 

Mas,. desde que o herdeiro possa vir á 
sucMssão por.- direito proprio, addirá á he
rança ; mas o indigno não terà sobre os 
bens herdados direito algum, quer de admi
nistração, quer de usufructo. 

Perguntar-me-hão : mas como é que o 
herdeiro do indigno poderá vir á successão, 
rem ser por beneficio da representação, e 
como é que se cogita da possibilida•le de 
exercer elle sobre os bens herdados a admi
nistração e usufructo 1 

Explicam os commentarloras do Codigo 
Civil Francez que isto se dá simplesmente 
quando o herdeiro está em posição igual a 
todos os outros successiveis, como por exem
plo, si o indigno é repellido da successão do 
seu pae, tendo filhos e sobrinhos, mas não 
irmãos. Os seus filhos são consid Jl'ados em 
igualdade de condições com os seus sobrinhos 
e virão á successão por direito proprio. 

Si, porém, o indigno tivesse um irmão, 
não poderia ser chamado á successão o seu 
filho, porque teriam estes necessidade do be
neficio da representação. 

O systema fraccez, como se vê, é um pouco 
r.igoroso. Mais benigno é o systema italiano, 
que permitte que os descendentes do indigno 
venham á succEssão, quer por direito proprio, 
quer através do beneficio de representação. 

Dir-m,3-hão contra este systema que elle é 
pouco logico, p'1rqne confere aos descen
dentes o direito de representa.r a quem não 
tenha direitos de herdeiro. 

Mas, si pec:ca contra a logica, incontesta
. velmante obedece a dictames de mais bran

dura do que o systema francez. O seu de
feito principal, a meu ver, é colloca.r o desceu, 

dente na dura contingencia de, muitas vez3s, 
pedir a declaração da indignid1de do ascen
dente, é collocar o pa,i em urna posição des
airosa perante o filho, cujos bens não póde 
administrar nem usufruir por effeito da 
indignidade. A repercussão destes factos m 
familia parece-me desastrosa. 

O systema romano é, a meu ver, o mais 
logico e o que melhor acceitação deve me
recer desta Com missão. 

Pelo systema romano, emquanto o indigno 
vive, os seus descendentes não são chamados 
á successão. -Mas, como a indignidade é uma 
pena e não deve ir além da pessoa do indigno 
ou do delinquente, desde que elle desapp'lreça 
da scena da vida, os seus descendentes con- . 
correrão á- successão, como si nada houvesse. 

Foi este ultimo systema o proposto pelo 
projecto primitivo e foi o acceito pelo Codigo 
Civil da Austria, nestes termos: os descen
dentes do indigno não são excluídos da suc
cessão, si este faUecei· antes tlo autor da he
ranç.i. 

Eu poderia invoc:i.r tambem o Codigo do 
Chile, si este não fizesse uma referencia á 
prescripção da indignidade, que é de dez 
annos. 

Mas reconheço que o systema que 
chamei italiano e que foi o preferido pela 
Commissão Revisora tem por si o apoio do 
maior numero das legislações ; não merecfa, 
por consequencia, as imprecações de que 
aqui foi alvo. 

o SR.. ALFREDO PINTO dá um aparte. 
o Sa. CL0VIS BEVILA.QUA.-Diz o Codigo 

Civil Italiano que a indignidade do progeni
tor ou,ascendente não offende a. seus filhos 
ou descendentes, quer succedam por direito 
proprio, quer succ1dam por direito de repre
sentação, e accres<Jenta, como muito bem 
acab:i. de lembrar o illustrado Dr. Alfredo 
Pinto, que, em hypothese alguma, o indigno 
térá o direito de administração e usufrncto 
sobre 03 bens dessa herança. 

O Codigo Civil Portuguez no art. 1979 diz: 
«A. i>tcapacidade do herdeiro termina 

nelte. Os seus filhos descendentes, haven
do-os, succedem eomo sitccederiam si o 
incapaz ho11-oesse faLtecido e não tfoesse 
havido tal incapacidade.> 

A unica differenç1 que ha entre o projecto 
revisto e o Codigo Civil Portuguez é que 
um chama incapicidade o que o outro chama 
indignidade. 

O Projeeto de Co:ligo Suisso · diz no 
art. 558: 

-i:A indignidade e peswaZ. Os descen
dentes do indigno succedem ao defunto, 
eomo si o seu autor o tioesse precedilto na 
morte.» 
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O Codigo Allemão no art. 2344 dispõe : 
« Quando wn herdeiro e declarado in

digno, a devolução da herança a seu re
speito reputa:se nc11 realizada. 

A successão e devolvida áquelle q_ue 
teria sitio chamado â successão, si o in
cligno não estivesse vivo por occasiãó da · 
abertiwa da successão. » 

Coelho da Rocha, § 726, esohoUo, diz : 
« Como hoje não tem logar o confisco, 

é claro que a- herança passa para o her
deiro legitimo ; mas si é o mesmo que foi 

·julgado indigno, passa para o imínetliato; 
si os immediatos são tilhos delle, não 
póde o indigno obter o usufructo da 
successão. » · 

Segundo esse nosso civilista, o direito pa
trio seri~ semelhante ao direito italiano ou ao 
direito francez, e elle tira a argumentação 
d,1 Ord., L. 4°, Tit. 84. Mas a verdade é que 
não tinhamos dispositivo algum a respeito 
em nossas leis. 

Quando as Ordenações são silenciosas, a 
regra é que peçamos subsidio ao direito ro
mano. As· Ordenações mandavam recorrer 
ao direito cauonico tambem, na mataria em 
que importasse peccado; esta hypothese está 
hoje felizmente muito afastada, deante das 
prescripçõ9s da legislação vigente. 

Temos, portanto, de interrogar o direito 
romano, e o direito romano, como tal, se nos 
apresenta nas suas fontes, ou como tem sido 
interpretado pelós usos modernos. 

O uso moderno mais autorizado, para a 
interpretaçãt> do direito romano, é sem du
yida nenhuma a codificação das nações 
cultas. 

Mas, na nossa hypothese, não ternos neces· 
sidade de pedir aos tratadistas contempora
neos, nem aos Codigos vigentes, nenhuma 
intérpretação do direito romano, porquanto, 
nas fontes, alguma cousa existe de termi
nante a este respeito. 

Van Wetter diz á pag. 97 do seu Direito 
Civil confrontado .com o romano : . 

...: Os filhos do indigno premorto, vindo 
á successão,quer com parentes do mesmo 
gráo, quer com p2.rentes mais proximos 
em gráo, não eram excluirlos pela falta 
de seu pae. Si o indigno ainda era vivo, 
sua parte era adquirida pelo Estado ou 
pelas outras pessoas determinadas pela 
lei (lei unica, § 12, Cod. de Cad. Volio, 
6,51). 

No Curso repete a mesma cousa, e Leclerc 
é da mesma opinião. Consequentemente, o 
Projecto não fez mais do que adaptará lei 
proposta o principio que encontrou formu
lado nas fontes romanas, e por isto pediria á 

Commissão ·que, attendendo ao que acabo de 
expor, désse preferenciá á dotitrina _romana 
consagrada no Projecto primitivo. Em todo 
·"aso insisto em reconhecer que a doutrina do 
Projecto revisto é acceita por muitos Codigos. 

Sobre o art. 2098 não tenho rtecessidade 
de voltar, porque já dei as explicações que 
me pareceram convenientes, por occasião de 
examinar o relatoriu do illustre Sr. Alencal' 
Guimarães. 

O Sr. Dr. Andrade Figueira estendeu-se 
largamente sobre a materia da coliação. 

Recordo-me de que s. Ex. affirmou mesmo 
que o~ dispositivos do Projccto se poderiam 
reduzir a menos da metade. Tenho a dizer 
á Commissão que no projecto primitivo essas 
disposições são muito menos numerosas, talvez 
mesmo não cheguem á metade das que se 
encontram no Projecto revisto, e muitos dos 
artigos incriminados, talvez pudesse dizer 
todos eis artigos incriminados nesta má.teria, 
por S. Ex., não são de minha lavra. 

Na segunda oração teve S. Ex. occasião 
de se occupar de ~4 ar~igos diversos, fazendo 
ponderações acceitave1s em geral, e desses 
14 artigos apenas dous pertencem ao Pro
jecto primitivo. 

Todos os outros foram intercalados pela. 
Commissão Revisora. 

S. Ex. fez tambem· algumas ponderações 
s~bre des~e~daçã?· Era un:ia mataria que eu 
nao queria mclmr no proJecto, e a induir 
lilÍ não rosse o perigo de abrir-se' uma port~ 
que a liberdade de testar,pI'eferiria que ella 
se apresentasse pela fórma indicada pelo Exm. 
S!. _Dr. Co~lh? Rodrigues. Mas, si o Codigo 
C1v!l perm1ttn• a _des~erdação sem justifi
caçao da causa, tera disfarçadamente intro
duzido a liberdade de testar. Seria o mo
mento_ o_pport~no de externar perante a 
Comm1ssao_ mais uma ~ez a minha opinião a 
esse resp01to; contrah1 mesmo compromisso 
de trazel' por escripto algumas · notas para 
que ficassem consignadas nos livros que vão · 
ser publicados como documentação deste tra.
balho. Peço desculpa de não tel-o feito até 
hoje, mas prometto que nestes breves dias 
me desobrigarei do compromisso contrahido, 

De mais, já os illustrados relt1.tores, Drs. 
A~fre~o Pinto e Aleoca~ Guimarães, e hoje o 
criterioso Sr. Dr. Serg10 Loreto se manifes
taram contra a liberdade de testar, mostran
do as suas inc~nveniencias e procurando es
clarecer que nao contrariava os intuitos da 
C~nstituição o legislador civil que deter
mmasse uma quota para a disposição dos 
bens, depois da morte do proprietario. 

o SR. ALFREDO PINT; - Nessa questão 
estamos alistados entre os proprios escri
ptores radicaes, como Cimbale. Não somos 
atrásados. Os que :são querem os latifundios~ 
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o Sn,. CLOVIS BEVILAQUA - São est-'.ls, 
Sr. Presidente, as ponderações que me 
occorrem neste momento. Si no correr desta 
discussão não pude trazer á Commissão os 
esclarecimentos que e!la tinha o direito de 
exigir de mim (nc,o apoiados geraes), não foi 
por falta de boas desejos, porque ninguem 
mais do que eu se interessa por que o Brazil 
tenha um Codigo Civil fumlamentalmente 
justo e, tanto quanto é permittido ás nossas 
pobres emprezas hµmanas, escoimado de 
defeitos .•• 

o SR, FABIO LEAL - A justificação que 
V. Ex. trouxe a seu projecto mostra a 
excellencia delle . . 

O SR.. CLov1s BEVILAQUA - •.• e, Sr. 
Presidente, não é porque tenha visto, por 
um mero acaso men nome ligado a esta 
grandiosa empreza, mas porque acho que ó 

· Bra.zil tem o direito de exigir de seus tllhos 
um corpo de leis civis na altura da sua cul
tura hodierna e sobretudo na altura da cul-
tura da sociedade contemporanea. . 

Tenho concluido (Muito bem; muito bem.) 
. . 

O · Sr. Alencar Guimarães 
reconhece que não deve, com à sua iocom
petencia (niío apoiados gemes), desmerecer o 
brilho que trouxe aos debates da Cbmmissão 
o concurso intelligente dos eminentes j uris
consultos que collaboraram na confecção do 
Codigo Civil Brazileiro. -

Si pudesse ter declinado da honra de fazer 
parte desta Commissão, não viria., nesta hora 
final, prender a attenção dos illustractos col
legas f:J convidados para dizer alguma cousa 
sobre a parte que lhe coube relatar. 

Si se anima, pois, a occupar a attenção da 
Commissão, é no cumprimento de um dever 
resultante da escolha feita pelo Sr. Presi
dente. 

Não responderá a todas as ponderações ad
duzidas pelos illustrados juriscoI)sultos que 
trataram da parte em debate. 

Limitar-se-ha ás questões capitaes que sof
freram critica. 

A primeira ponderação do illustrado Sr. 
Andrade Figueira reforiu-se á innovação, 
que S. Ex. qualificou de perigosa e pertur
badora do nosso direito, do art. 2021 sobra as 
condições impossíveis, absolutas ou rela
tivas. 

A opinião e a emenda que sustentou no 
seu parecer, foram chamadas de extrava• 
gantes pelo illustre jurista. 

El'ltá, portanto, na obrigação de dizer por 
que foi levado a pronunciar-se e propor 
semelhante idéa. 

Pensa que e incompatível com a serie
dade, com a solemnidade que deve revestir 
um testamento, permittir-se validade ,.... 

quando a sua execução seja subordinada a 
condição jurídica ou physicamente impos
sível. 
. Encontrou fundamentos para a sua opinião, 
que não é tal perigoaa nem perturbadora, 
em Mello Fréire, Gouvêa Pinto « Tratado dos 
testamentos », Loureiro, Clovis Bevilaqua 
« Direito das successões », e nos codigos da 
Prussia, art. 131, da Argentina, art. 3608 
e da Austria, art. 698, 

A segunda observação de S. Ex., disse 
respeito ao direito de accrescer entre ller
deiros e legatarios. 

Accentuou no parecer, que os juriscon
sultos, na sua quasi totalidade, desconhecem 
este instituto. 

A disposição do projécto, entretanto, mo
dificada de accordo com a sua proposta, 
póde ser acceita; não annullará o direito. do 
herdeiro necessario, como parec{tll a S. Ex. 

Quaoi todas as legislações admittem este 
instituto ; os codigos austríaco, italiano, 
allemão, chileno e os projectos l~elicio dos 
Santos e Coelho Rodrignes. 

Não é conveniente ·abolir o instituto, desde 
que elle já entrou nos nossos habitas. 

A terceira observação do Sr. Figueira re
feriu-se á modiflca.ção que procurou intro
duzir no capitulo relativo aos herdeiros ne
cessarios. 

As razões de s. Ex., corroboradas hoje pelo 
illustrado autor do projecto, abalaram a sua 
opinião, que se fundava, aliás, na doutrina 
do Codigo Allemão. 

Reconhece, porém, que não ba razão de 
ordem social. moral ou juridica que acoll.
selhe a modificação do direito vigente. 

Concorda tambem com as considerações do 
honrado Sr. Andrade Figueira quanto ao 
direito hereditario do eonj1..rge sobrevivente, 
classificado no projecto eI).tre os her deiros 
necessarios. 

Não ha inconveniente em adaptar a Com ... 
missão o ai vitre suggerido por S. Ex. 

Dispensa-se de considerar as outras di3po
sições do ·projecto criticadas por S. Ex., 
porque, no seu parecer, a ellas se referiu, 
procurando modificai-as, de accordo com as 
opiniões posteriormente expandidas por 
S. Ex. 

Deveria, agora, tratar da magna questão 
da liberdade de testar. 

Reconhece, porém, que a CommisEão está 
anciosa para encerrar o debate. 

Demais, o asaumpto já foi esclarecido pelo 
illustrado Sr. Alfredo Pinto, que considerou . 
a questão por todas as suas faces, no terreno 
jurídicf), social, moral e economico. 

Dispensa-se, por estes motivos, de fazer 
um estudo a este respeito. 

Termina agradecendo, em nome da Com
mi~ão2 o concurso dos illustres j uri~consultos 
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que vieram collaborar no Codigo Civil Bra
zileiro. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Clovis Ilevilaqua -
Sr. Presidente, direi muito poucas palavras, 
porque o tempo está esgotado. Deixei, por 
esquecimento de externar-me a re~peito do 
direito de accrescor. 

E' verdade que o illustrado Sr. refator 
acaba de justificar a inclusão dest-a, materia 
no Projecto, mas como o meu silencio podia 
ser tomado como acquiescencia ás observaçõ,s 
do illustra.do Sr. Dr. Andrade Figueira, de 
accordo com a emenda apresentada pelo nosso 
illustrado secretario, pedi a p:tlavra simples· 
mente para dizer que uão vejo razão alguma 
que justifique a eliminação deste instituto 
que se me afigura, aliás iudi6peosavel. 

Não é inteiramente exacto dizer-se que os 
nossos juristas todos coudemnam o direito ele 
accrescer. 

E' verdade que Mello F1·eire o fez, e 
elle tem muitos discípulos na jurisprudencia 
patria ; mas devemos attender a que seu 
opposicionista Lobão. sustenta a existencia 
deste cl.íreito de accrescer, pelo menos em 
relação aos legados ; Teixeira de Freitas 
reconhece-o, pelo menos, sobre os legados de 
cousas indivisiveis e Coelho da Rocha ac
ceita-o tal qual o apresenta quer o Projecto 
revhsto, quer o primitivo, 

Devemos tambem ponderar que Mello 
Freire procurou arastar este direito da juris

testamento, .evidentemente não consagra aos 
seus pa.rentes a affeição que sorve de fuu
damento a 5uccessão legitima : evidente
mente e~ses estranhos nomeados herdeiros 
lhe merecem mais do que os parentes pre
teridos. 

Nós por consequencia; admittindo o direito 
<le accrescer, não llzemos sinão atten<ler 
á vontarle presumida do testador. Depois, 
é preciso attender a uma observação de 
Chironi que me parece valiosa. Diz elle quo 
a universalidade da transmi~são, unida a 
universalidade da vocação determina uma 
solidariedade tnl, neste caso, que os herdeiros 
inscriptos devem forçosamente excluir l'S 
illegitimos. 

Por essas razões e por outras que poderia 
ainda bdduzir, si o tempo permitisse, creio 
que se deve manter no nosso futuro Codigo o 
·direito de accrescer. Em touo caso, a minh;i. 
opinião tica consignada. 

Tenho concluído. 

O Sr Fabio Leal agradecc1, em 
nome do Il'lstituto da OrJem dos Advogados 
Brazileiros, á Commi,são da Camara . dos 
Deputados, as atteu·ções por clla prestadas 
aquelle instituto, pedindo seu parecer sobre 
o Projecto do Codigo Civil c em especial aos 
membros· do mesmo instituto que · acompa
nharam a discussão do Projecto perante a 
Commisão. 

prudenchi portugueza sob um fundamento O Sr. Presidente - Fica encer-
:ralso. rada a discussão. Esta partP, é a ultima, e 

Dizia elle que o direito de accrescer entre congratulo-me com a Commissão e com os 
os romanos fundava-se na maxima de que honrados juriscousultos que, accedendo ao 
nenhuma pessoa podia fallecer parte testada nosso convite, aqui cJmpareceram, pela ele
e parte intest~da.. Mas, Sr. Presidente, esta vação em que sempre se mauteve a discussão. 
maxima era invocada e:x.clusi vamente em Peço aos mesmos iJlustres jurisconsulto;; que 
relação a heranç1s e não aos lt>.gados. Para nos acompanhem até o fim. Falta-nos ainda 
estes, o fuodamonto do direito de accrescer a redacçâo final e, terminada esta, então a 
,era a vontade presumida. do testador. Além Commissão manifestar,í. a SS. EEx. o seu 
"disso, e~tou convencido de que a maxima agradecimento. · 
invocada em rererencfa aos herdeiros o era . A ordem do dia para a reunião de depois · 
'apenas como uma razão app&.rente para de amanhã (de I hora em doante) é - coo
esconder rnzão mais valiosa que talvez não tinuação da votação da materi,t oucerrada. 
impressionasse tão . facil e poderosamente 
as intelligencfas vulgares quanto esta que Termina a reunião ás 5 horas .da tarde. 
actuava.sobre as crenças religiosas. 

Estou convencido de que a maxima queria 
dizer que a vontade do testador é que se 
devia attentler e que esta se havia reveliulo 
muito claramente, afastando os seus her
deiros necessarios, usanilo da faculdade que 
a lei lhe conferiu de chamar herJeiros es
tranhos. Realmente si aquelle que tem 
herdeiros a quem passariam os seus haveres, 
desde que elle se conservasse selencioso e 
:passivo, toma a resolução de declarar solemno
mente que seu dernjo é transmittir esses 
haveres a pessoas estranhas declaradas no 

PUílLIOAÇÃO FEITA A REQUERLlllsN'l'O IJO 
SR. SERCHO LoRET() 

Instituto dos Adv:Jgadus.- Discurs:J r,ro
nunciado pelo Dr. Sergio Loreto em sessão 
de 28 de novembro. Sr. Presidente, V. Ex. 
e os meus illustres coUegas devem estar 
sciontes de que perante a Commissão da · Ga
mara rios Deputados, encarregada. ele dar pa
recer sobre o Projecto do Codigo Civil, deba
teu-se fortemente a questão do divorcio, e 
quo nm dos que mais se oppuzerão á adopção 
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desse principio de nlta rolevancia juridico- primeiro como muito bem feito e - quem 
social foi o nosso illustrado consocio, Sr. sabe i - 1alrez melhor vinculado ... Temos, 

- Dr. Lima Drummoncl, a quem, por parto do pcis, o seguinte mo:!elo de logica. legislativa : 
Instituto, coubera um dos relato1·io:s em que em nome da. moral social impede-se de modo 
se achava cornprehendida a ma teria. a brnluto a dissolução do vinculo conjugal, e 

Sabem ainda os meus illustres collegns que em nome . dessa. mesma moral ainda. acon-
o relatorio do noHso eminente consocio uão rnlba se o homem a ter cnmo legitima u,ra 
foi submettido á discussão nesta casa para. mulher adultera, desde que a simples sepa
que se pudesse verificar com que elementos ração de corpos, sem a dissolução do ViQculo, 
poderiam contar aqui os partidariosou adver- visa exactame11le a pos:;ibilidade de uma re
sarios da idéa, quo, se ainda não foi conver- conciliação. Pensam os act vers1trios do divorcio 
tida em lei, vae, entretanto, cada dia con- que o que tem contido e vae contendo os 
quistando terreno de · modo não ser licito casaes o a união dai:; familias é o principio da 
duvidar do triumpho, om futuro não remoto, indissolubilidade :i.usoluta. Isto de amor con
dos que pvr ella propugnam. . jugal é uma burla, uma mentira , para elles 

Occupando a tribuna neste momento, tenho tal amor só existe na sensualidade - amor 
po1•_ fim pellir a V. Ex. que se digne fazer - paixão, transitorio, fugaz. O a.mor -
constar da acta qtie, se porventura fosrn o. affeição, pela convivenciD-, pela dedicação, 
questão submettida a votação nesta casa, pelo sentimento, o amor dos tHhos communs, 
ella teria: pelo menos o meu voto e, portanto, a educação <los esposos, a sua !eiçã.o moral, 
não seria rejeitada unanimemente. tudo isto dcisappareceria para dar lagar ao 

E' certo que eu não suffragaria a adopção adulterio, a sevicias, injurias graves, e ao 
do divorcio em todos eis casos, como desejam abandono do lar, se porventura fosse o viu
os que pretendem convencer-nos de que o ca- culo dissoluvel ... Entretanto, á excepção do 
sarnento é um simples accordo de duas von• mutuo consentimento, os demais casos pre
tades, · suppõem sempre a innocencia de um dos con-

Não, no casamento não figurain apenas duas jugos, e assim impedil-o de convolar a novas 
partes interessadas: ha uma terceira _..,- ·a nupcias é infligir-lhe uma pena, é puuir um 
· Sociedade - de .que a familia é uma das- mo- innocente, e punir a innocencia, é praticar 
leculâs cónstitúintes. Até o momento da sua injustiça clamorosa. Em nome de que prin
realisação, sim os nubentes são inteiramente cipio e de que interesse social - se poderia 
livres. Unidos, porém, elles constituem uma jámaís legitimar essa injustiça 1 Certo, o 
entidado unica - a familia - de cuja orga- ideal de uma. sociedade culta é a familia mo
nisação mais ou menos estavel, mais ou me- nogamica e indissoluvel. 
nos aperfeiçoada, depende a maior ou menor O principio da indissolubilidade é incontes
estabilidade e aperfeiçoamento social. O tavelmente um dos factores que mais con
nosso legislador, que permitte a separação corr!Jm para a estabilidade dos casamentos. 
de corpos e bens, isto é, a desorganisação da. Para que fosse o unico, porém, seria. preciso 
familia por simples vontade dos esposos - imaginar uma sociedade de costumes disso
mutuo consentimento· - dispoz, entretanto, lutos, despudorada, de onde houvessem des
no art. 88, que o vinculo conjugal seria in· apparecido todos os nobres sentimentos de 
dissoluvel, com o fim, dizem os que pretendem alfecto, dignidade e virtude, onde emftm, a. 
justificai-o, de não afrouxar os laços de ía- educação moral estivesse de todo pervertida. 
milia ••• como se fosse apertar esses laços, O principio da indissolubilidade não é nem 
permittir a desunião e a separação por mutuo pódeserintanglvel, tyrannicamenteinflexivel, 
consentimento/ No caso de adulterio·, por salvo para os que consideram o c1samento 
exemplo, o marido innocente, se qulzer con- uma instituição muis que social e humana, 0 
tinuar a ter uma companheira legitima. pe- dão-lhe um caracter religioso, sobrenatural 
rante .a sociedade, só tem dous caminhos a e divino. Para. o jurista, porém, e espec.ial
seguir: - supportar mansamente o mons- .mente para o legislador de um paiz cuja 
truoso crime da mulher, ou dicidir-se a con- carta constitucional declara peremptoria
flar em uma bala tle revólver e subsequente mente só reconhecer o casamento civil, a 
sentença do tribunal do jury. O Poder Pu· indissolubilidade em absoluto, é um illogismo . 

, blico confessa que para tal anomalia é im- Nem o rigor de um dogma, nem a fragilidade 
possivelencontrarremedio, suppontlo, talvez, de um mutuo consentimento, eis o que é pre
que este viria augmentar o mal, isto é, au- ciso affirma.r e reconhecer. O nosso illustrado 
gmentar o nµmero de a<iulteras.... consocio, Dr. Drummond, a llegou perante a 

De sorte que em t,tl assumpto, quem uma commissão d"a Camara, citando Gb1.sson, quo 
vez errar, será punido por tofa a vida com nos paizos de raça latina o divorcio impor
uma pena tanto mais grave, quant0 é certo tav,t no abuso do divorcio. Esqueceu-se, po- . 
que não consiste sómente em impe1ir um rém, que esse argumento servia apenas para 
novo casamento, mas ainda em considerar o combatei• os que pretendiam admittl-lo por 
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í11compatibili.Ja<lo do genios, que é o mesmo 
que admlttil-o l or mutuo consentimento, 
como o , fól'a em França', dando Jogar ao 
abuso que tanto clamor levantara. Admittil-o, 
porém, em casos graves, taxativamente limi
taJos, como um remedio applicavel exclusi
vamente pelo Poder Judicia.rio a um mal, 
cujo diagnostico iiÓ a este tarnbem deve com
petir, nã,o é jamais permittir o abuso. Nem 
ns esl'atisticas provam cousa algúma contra o 
divorcio em casos restrictos. Demais, não é 
argumentando com ,t frequente applicação de 
nma lei que se poderá provar a sua inuti
lidade ... 

E' diminuto, dizem, o numero dos que com 
Justiça poderiam precisar do remedfo do di
v01'cio. 

Cer-tamente em paiz algum do mundo elle 
existira, se porventura a sua decretação vi
m~se a maioria da população. 

«Têm-me objectado algumas vezes, disse 
:Naquet, quo não ha necebsidade de fazer leia 
para as excepçõés a que o numero da victíma 
do casamento não é tão consideravel que pre
ciso seja fazer leis para ellas. Seria, senhores, 
uma doutrina singular, e, a prevalecer 
essa idéa, ficaria rebaixado o nivel moral da 
humanidade. Quando no seculo XVJI[ um 
grande movimento de opinião sé produziu 
çontra os tratamentos deshuillanos de que 
eram victimas os afienados, perguntou-se, 
porventura, a quem esse movimento podería 
aproveitar 1 E hoje ainda, quando questões 
como a da pena de morte ou as grandes ques
tões de regimem penal ou penitenciaria se vos 
apresentam, não achaes que uma questão de 
humanidade se agita, e que uma solução é 
reclamada por Vossas conscíencias 1 » E a si
tuação dos filhos diante do novo matrimonio 
dos progenitores 1 Em primeiro logar não· mi 
em que posga ser inferior essa situação em 
face da que lhes é creada pela. completa sepa
ração conjugal ; em seg·undo,. ã existencia 
detles não Impede que, por morte de um dos 
esposos, o outro convole a novas nupcias. 

« Fructo legitimo de nupcias justamente 
contrahidas, escreve o insigne Cimbali, elles 

·· (os fill10s) não devem ser prejudicados pela 
discordia sobrevirn"a entre os que o teem pro
creado, dissoivendo-.se o vinculo conjugal. 
Não ú bst·mte essa dissolução, o vinculo de 
filiação legitima sobrevive intacto e, portanto 

a rn bos os progenitores conservarão o direito 
de exercei· o patrio poder e velar pela edu· 
cação dos proprios filhos, 

Ficarão com a obrigação de concorrer, em 
proporção dos seus haveres, éom as despezas 
exigidas pela manutenção e educação, salvo 
ao juiz, a seu prudente ar bitrio, o poder d~ 
declarar na sentença re~olutiva do matri
monio, qual cios conjuges deva ter os filhos 
em seu poder ou confial-os, por graves mo
tivos, aos cuidados de outra pessoa indicada 
na sentença.» 

E é assim que o malogrado jurista italiano, 
partidario do divorcio em casos restrictos, dá 
a solução do problema e responde vantajosa
mente ao argumento dos que objectam sobre 
a situação dos filhos. E Giuseppe D' Aguanno, 
o eminente autor d' « A Genese e Evolução 
do Direito Civil», pondera ainda: «O máo 
exemplo aos filhos será maior com a união 
forçada que se traduz na separação acompa
nhada de todas .as vergonhas da libertinagem, 
de que com o simples divorcio.» 

Senhores, os espíritos de mais alta cultura 
jurídica, os mais cautelosos, os mais escru
pulosos mesmo, concordam todos que o prin
cipio do divorcio, com todas as suas conse
quencias logicas, deve se-r admittido em cer
tos casos. Assim é que, aiém dos já citados e 
de muitos outrosi, podemos destacar ainda o 
preclaro Clovis Bevilacqua. Diz elle: «Aso
lução melhor seria permittir o divorcio com 
a rnaxima parcimonia, em casas graves e ta
xativamente limitados pela lei, interdizen
do-se ao conjuge culpado· . contrahir novas 
nupcias.» 

Sim é ~sta a melhor solução, Sr. Presídente, 
porque, de um lado a muita amplitude con
cedida ao divorcio póde gerar inconvenientes 
perniciossirnos, e de outro, contido dentro de 
justos limites, é elle um complemento indis
pensavel da legislação e ao mesmo tempo um 
instituto de moralidade. Peço, pois, a V. Ex.; 
que se digne fazer constar da acta as coniJÍ· 
derações que acabo de expender e os votos 
que faço para que o Poder Legislativo. do meu 
paiz inclua finalment3 no Codigo Civil essa 
solução, aliás lembrada, como disse, pelo 
conspícuo autor do projecto, em seu livro 
Direito de Família, solução capaz de conciliar 
e tranq uilisar os espiritos mais intransigentes, 
Tenho dito.» 
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Parecer para a votação a.os arts. l,325 a l.481 

P1·ojecto Emendas acceitas 

Art. I.325. Considera.·!C doação o a.cto Art. 1.325. Considera·se doação o con
entre vivos, pelo qual uma pessoa, por li- tracto em que uma pessoa, por liberalidade, 
beralidade, transfere do seu patrimonio uma transfere a outra bens ou vantagens que 
cousa para com ella augmentar o de outra, alheia de seu patrimonio e esta acceita e 
que concorda em aczeital-a. aclquire . .....:...Do 1·elrcto1· 

Art. 1.326. O doador pótle fixar prazo 
para que o dona.to.rio declare si acceita ou 
não a doação. Si o donatario, sciente do 
prazo, deixal·o passar sem fazer declaração, 
entende-se que acceitou, si a doação não for 
sujeita a encargo. 

Art. 1.327. A doação não perde o caracter 
de liberalidade por ser feita em contem· 
plação do merito do donatario ou em re
muneração de serviço.; prestados, ou si for 
gravada de algum encargo. 

E' liberalidade o excesso do valor doado 
sobre o do encargo ou doii serviços. 

Art. l.330. Si a doaç.ão for feita a pessoa 
por nascer, compete a seus paes o direito 
de acceital-a. 

Emendas nllo acceitas 

Do Dr. Fa.bio Leal 

Art . 1.327 (l.326 do Projecto) : 
«A doação não sujeita a encargo inde

pende de declaração de acceitação por parte 
do donatar-io para perfeita validade.> 

1.r!as nr1o se estabeleceu que toda a doaçilo 
tenha prazo para a acceitaçcTo. 

Art. 1.327. Silpprima-se o 2° periodo. 
Art. 1.330. A doação feita a nascituros 

precisa da acceita.ção dos paes desteJ paro. 
sua valida.ele. 

Substitua-se apenas a cxpressão7"pessoas 
,poi· nascer por nascitiwos. 

Art. 1.333. Si o doador promettor uma Art. 1.333. Em vez de salvo etc., diga-se Art. l.333: 
subvenção que tenha de ser dada por pres- nao tendo el~e disposto em contrario.-Do re- < A doação, sob a fórma de subvenção 
tações. perio<licas, extingue-se a. obrigação lator. por prestaç:ões, se extingue por morte do 
por sua n10rte, salvo prova. de vontade con- doador, salvo determinação expressa deste.> 
traria. 

Art. 1.335. O doador pôde estipular que Art. 1.335. Em vez <le p1·einon·endo o do- Art. 1.335: "' 
os bens doados voltarão a.o seu patrimonio, natario, diga-se: (como está no Projecto pri- «O doador pôde estipulu.r que os bens 
premorrendo o donn.tario. mitivo)-vo/.tein (em vez de voltarão) si o doados voltem n.o seu patrimonio, si o do

cloadoi· FALLECER ANTES DELLE.-Do relato,·. natado morrer antes deUe.,, 
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A1•t, 1. 336. E' nulla a doação de todos os 
bens, sem reserva de uma pt1rte ou de uma, 
1·enda. sufficiente para a subsistencia do do.1-
dor·. 

Art. 1.338. A doação do c::mjuge adultero 
ao seu cumplice pôde ser annullada pelo 
outro conjHge ou por seus he1·J.eiros, até 
quatro anno~ depois· de di.;solvido o ma.tt-í
monio. 

Art. 1. 339. A cloação feita conjunt;:i,mente 
a diver,as pessoas, salvo dec:a.ração cm con
trario, considera-~e feita. po1• pur,es iguaecl a 

· cada uma. 
Paragrapho unico.Si os dom.ta.rios, porém, 

forem marido e mulhel', entender-se-ha ou
torgado entre elles o direito de ac..:rcscer. 

Art. . (.para ser coliocado depois do 
ari;. 1.3:36)--'E' nulia a doação sob condição 
impossível, contraria á lei e aos bons cos
tumes. · 

- D:'sposiçao eswsada. 
Art. 1.338: 
«São nullas as doações feitas pelo con

juge adultero ·a seu cumplice. Esta nulli
dade, porém, só pôde sei· declarada a reque
rimenw da mulher do doador ou do.1 her
deiros leg:timarios della, não podendo, to
davia, a respectiva acção ser intentada si
não dentro de dous annos depois de clissol
,·ido o matrimonio.> 

-P1·e(J,1·0 a disposiçao do Pi·ojecto. 

Art. 1.339, pa1•agrapho unico. Si os do
aatarios forem marido e mulher, se fará 
entre elles o direito de accresc,w. 

- Disposição qiee altera o i·egirn.en da suc
cessao enti-e os conjuges e reduz (no caso) 
as let;:'Umas, podendo ate annief.lal-as. 

Art. 1.341. O donafa.rio é obrigado a At•t. 1.841. O donat:.i.rio é obrigatlo a Art. 1.341: 
cumprir os encargos impostos no acto da curnpl'il' os encargos impostos no conteu.cto «O donatario é 01.1rigado a cumprir os en
doaçã.o, si forem em beneficio do doador, de d.1 do,u;ão, si forem em I.Jcneficio do doador, cargos da doação. 
terceiro ou de interesso geral. de torneiro ou de intorcsse ge1·al.-Do re.. Si o encargo ·for de interesse geral e não 

Si o encargo for dosta. ultima especie, o latoi·. tivm• o doador em vida exigido sua execução 
ministerio publico pôde. exigir sua execução, ao ministerio publico compete promovd-a.» 
depois da morte do doatlor, si este não o 
tiver feito cm vida. •0 

Art. 1.342. A doação é revogavol, além Subsfüua-se pela 2ª secção do capítulo 3º, Supprima-se no art. 1.342 e subsequente. 
dos casos cm que o é qualquer contracto : titulo 5°, livro 3°, do Pl'oj,ect:> primitivo. Da o que se rcfe1•e ú. revogação da. _doação por 

1.0 Por ingratidão do donatario. ,·cvogat;r.7.u elas doações. E o art. 1.325 (cor- ingratidão do donatario.-11I. F. Correia.-
2.0 Por inofliciosidade. responclente ao 1.348 do da Commissão) pelo F. ToZentino. 

seguinte : O direito de re'Vogar a doação por 
Art. 1.3-13. A supcrveniencia. de :filhos ingratidl7o se resofoe qtter pela mo1·te do Arts. 1.342, 1.343 e 1.351: 

legítimos ou daquelles a quem competir cloaclor, qite1· peZa do donatario, mas, si jd es- « A doação é revogavel - Por inadimple
legitima, annulla de pleno direito-a doação, tivei- antes em jui:o 'coin a lide contestada, mcnto das condições com que foi füita - por 
si o doador ao tempo della não tinha algum nesse caso succedem no dir'eito ott na obrigaçr.7.o ingratidão do clonatario -por superveniencia 
tl.lho ou descendente. os hei·deii-os do fallecido. de :filhos com direito á legitima.,» . 

n o e:, 
ê;i 
o 
C'l 

< -e:-< 

to 
::o 
> 
N 
p 
t,,::I 

~ o 

~ 
<:;)\ 



Proje.cto Emenilas acceitas Emendas ·ní'to acceitas 

Art... 1 Accrescente-se ao art. 1.346 da referida Art. 1.342- Substituam-se os a.rts. 1.342 
secção do Projecto primitivo -!Jº, .si-lhe ma- e l .351 pelo seguinte : A doação é revo
chinou gra'Ue prejui~o, .ainda que o não o le- gavel: 
vasse a e/feito.- Do relator. 1°, por inadimplemento das condições com 

que foi feita ; 
Art. 1.348. O direito de que trata o artigo • 2°, por ingratidão do donatario. 

precedente não se transmitte aos herdeiros 
do doador, nem attinge os do dona.ta.rio; Art. (para ser collocado depois do 1.342). 
mas estes podem proseguir na acção iniciada Verificada a condição resolutiva da falta 
pelo doador, e contra os herdeiros do do- de cumprimento do encargo imposto pelo 
nata.rio póde .ser continuada., si este falleoer doador, voltam as cousas doadas a este, li-
-depois de contestada a lide: -nas de qualquer onus iro.posto pelo oona

tario, ficando aos terceiros prejudicados o 
dil•eito de exigirem deste as indemnizações 
que lhes competirem. 

Art. 1.345. 'Passa a ser o ultimo da 
secção, eliminadas as palavras _por ingra
tidllo·. 

«A acção de revogação da doação por 
ingratidão não pode ser intentada contra 
os herdeiros do dona.ta.rio ingrato, nem se 
transmitte aos herdeiros do doador ; salvo 
si, iniciada por este, já se achar contestada 
a lide ao tempo de .sua morte.> 

Prejudicada pela emenda ao art. f .325,, 
do Projecto primitivo, que corresponde a este, 
si nesta parte o -mesmo Projecto for restau
rado. 
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LOCAÇÃO 

A) DISPOSIÇÕES GERAES - ARTS. 1.352 a 1.365 

Projecto Emendas acceitas Emendas nao acceitas 

Substitutivo Fabio Leal 

DA LOCAÇÃO 

Disposições geraes 

Art. 1.352. :Na locação de cousas, urp.a das Art. 1.352. Na locação de cousas, uma Art. O contracto de locação tem por 
-partes se obriga a cedei•, durante certo das partes se obriga a cederá. outrà, po1• objecto as cousas e os serviços, sendo a 
tempo, o uso e goso de cousa não fungível, tempo determinado ou não, o uso e· goso de obrigação contrahida, para uso e goso da
mediante certa reti•ibuição periodica - alu- cousa não fungível mediante certa retri- quellas, por determinado tempo e mediante 
,gnel ou renda. buição. uma retribuição periodica, chamada aluguel 

A locação de immoveis chama-se tambem Suprima-se o alínea: A locação de immo- ou renrla ; e a contrahida, para a execução 
.arrendamento. . veies chama- se etc.- Do relator. destas, por certo tempo ou para certo tra

balho ou obra e mediante um preço ou sa
la.rio ajustado, pelo tempo ou pelo trabalho 
empreitado ou feito. 

Art. 1.362. s: durante a locação for alie- Art. 1.362. Si durante a locação ·a prazo' 
nada a cousa, não fica o adquirente obrigado determinado for alienada a cousa, ou trans
a respeitar ·o contracto, si a isto não se mittida por herança ou legado, em todo o 
-comprometteu. caso fl.cará o adquirente obrigado a manter o 

contracto. 
Paragrapho unico. Xos arrendamentos, Paragrapho unico. A locação por tempo 

porém, de immoveis, o novo adquirente determinado não se extinguirá pela morte 
não póde despedir o locatario sem ob~ervar do locatario, passando o contracto aos respe-
os prazos prescriptos no art. 1.376. ctivos herdeiros.-Do relator. 

Art. 1.363. A locação por tempo determi- Seja supprimido (si passar o substitutivo Art. O cont1;acto de locação pôde ser 
nado não se extingue por morte do loca.dor antecedente que manda vigora,· a locaç(lo reu.lizado independentemente de escriptura 
nem do loca.tario, pas~ando a obrigação aos quer no caso de alienaçcTo de bens, qiie1· no ele publica ou escripto particular, mas a prova 
herdeiros <le um e de o4tro. successão po1· morte do locado,· e do loccitario). da exis.oncia delle, em juízo, só se pôde 

'fazer por testemunhas, quando já tenha tido 
principio de execução. 
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Projecto Emendas acceitas 

1 

Em,endas não acceitas 

Art. Na falta de contracto escripto se 
deverão attender, 11ara a solução das du
vidas, na execução da locação, aos habitas, 
usos e costumes do logar, quanto ao tempo 
e ás condições geraes; e quanto aos alugueis 
ou rendas, salarios e valores das obras ao 
que for a,pura,do pelo exame e laudo dos pe
ritos. 

Art. Podem locar todos os que podem 
contractar e dispor do ut.io ou fruição da 
cousa locada. 

Art. O preço da locação pôde consistir 
em certa somma de dinheiro ou em qualquer 
outra cousa que o valha, comtanto que seja 
certa e determinada. 

Art. 1.355. A locação pôde fazer-se pelo 
tempo que ap1•ouver aos estipulantes, salvas 
as restricções da foi. 

Art. 1.356. O chntracto da locação se re
solve peh\ perda da cousa locada e por falta 
respectiva do locador e locatario no cumpri
mento dos compromissos. 

LOCAÇÃO DA.S COUSAS 

Disposições cominuns 

Ar~. l.3ô-L Si o loc,tta.1•io tleixw ele p.1.ga1' Art. 1.36-L ProvaJ.o po~· qualquer meio Art. 1.352. (S upprima-se por e3ta1•. seu 
o aluguel na, época do vencimento, o locador que o locador deixou de pagar o aluguel assumpto incorporado no art. 1 º das Dispo
poderá assigna.r-lhe um p:-azo para o p:i.ga- vencido depois do prazo para este fim assi- sições Geraes ). 
mento, declarando que ce33a,rá, de pleno di- gnado pelo locador, não será mais ouvido . 
reito, a locação, si, deco1•1•i.do o temp:l mw- em juízo para oppor-se á rescisão do con- Art. 1.353. Acc1•escente-se depois da .pa-
cado, o pâ.g:tm,nto nio se elfüctuar. tracto e á l'estituiçã.à da cousa. lavra --obrígado- na locação das cousas. 
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Art. l .365. :Não é licito ao locJ..twío re-ter·\ · Art. 1.365. Accrescente-se: e si nào estiver 
a cousa alugada, exc.:ipto no caso de 1'11:im· ~em ·mora elo alt,giiel. 
feitorias necess:wias oa de b:m1feitJriu.s ut~is, · 

~ feitas estas c'Jm o consentimento expre,isa •dô ,_ 
'locador. 
<l .... 

~ 

Art. L358., Supprima-se. 

Art. Si no contracto não houver clau-
sula álguma prohibitiva da sublocação, o lo
catario poderá sublocar livremente, ficando 
porém, sempre responsa vel para com o lo
cador pelo pagamento do peeço locativo e 
mais dtsposições deeivadas da locação. 

_ (Este é o art. l. 367 do Projecto, collocado 
no logar proprio càm as alterações necessa
rbs para abranger todas as especies de lo
cação das cousas, e assim os trcs seguintes 
que correspondem aos arts. 1.368, 1.369 
e 1.370, que vão fazer igualmente parte da 
secção l ª - Das disposições communs ás lo
cações das cousas.) 

Art. 1.368. O sublocatario responde sub
sidia.riamente ao senhorio pela importancia 
que dever ao subloca.dor, quando m,te for 
demandado, e ainda pelos alugueis que se 
vencerem durante a lide. 

Neste caso, notificada a acção ao sublo
catario, si não declarar logo que adeantou 
alugueis ao sublocador, presumem-se frau
dulentos todos os recibos de pagamentos 
adeantados, a menos que não constem de 
escriptos com data authenticada e certa. 

Art. 1.369. Salvo o caso do artigo ante
cedente, a sublocação não estabelece direitos 
nem obrigações entre o sublocatario e o 
locador. 

Art. 1.370. Rescindida ou finda a locação 
resolvem-se as sublocações, salvo o direito 
de indemnização que possa competir ao sub
locat::trio contra o sublocador. 

(j 
o 
t:I -e:, 
o 
(j -<: -r 
tó 
::o 
> 
N -r , 
rrJ 

~ 

,I>,, 
o 
<:O 



ll)- LOCAÇÃO DE PREDIOS - ARTS. 1.366 A l.3i6 

? rojecto Emendas acceitas Entendas não acceitas 

Art. 1.366 ••• 
Art. 1.367. •• . 

Substitutivo Fabio Leal 

DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS 
Art. I.368. O sublocatario responde, sub- Art. 1.368. O sublocatario responde sub

'Sidiariamente; ao senhorio pela importancia sidiariamente para com o senhorio pela im
que dever ao sublocador, quando este for de- portancia que dever ao sublocador em atrazo, 
mandado e ainda )?elos alugueis que se ven- quando este fo1; accionado e pela que se ven- Ar?3. 1.366 a l.!37~. S~pprimam-se por já. 
cerem durante a hde. cer durante a lide. ter sido sua mater1a mclmda na secção ante-

Neste caso, notificada a acção ao subloca- Neste caso, desde que a acção for notifi.- rior. 
tario, si não declarar logo que adeantou cada ao sublocatado, não mostrando elle, na · , . 
alugueis ao sublocador, presumem-se fraudu- occasião de ser a notificação accusada, que -:;,r~. 1.373 . Como ~stá no•ProJecto com 0 

lentos todos os recibos de pagamentos adean- adeantou os alugueis ao sublocador, presu- seºmnte paragrapho. , 
tados, a menos que não constem de escripto mem-se fraudulentos todos os recibos de Paragrapho unico. As pequenas repara-
com data authenticada e certa. . pagamentos adeantados que venha a exhibir, ções ou asTeparações loca tivas, de estragos 

Art. 1.369... salvo si constarem de instrumento publico que não possam ser attribuidos á. acção na-
Art. 1.370.. •. anterior e apresentado antes da execução. tural do tempo e uso, taes como: fechaduras 
Art. 1.371... e vidros quebrados, papeis de forro rasgados, 
Art. 1.372... canos de distribuição e de esgotos obstruídos, 
Art. 1.373... correm por conta do locatario, que é obri-
Art. 1.374... gado, a fazel-as. 
Art, 1.375... Art. 1.374. Como está no Projecto com o 
Art. 1.376... seguinte paragrapho: ' 

Paragrapho unico. Caso não tenha sido 
feita a descripção do estado ão predio, se pre
sume que o locatario o tenha recebido em 
bom estado de reparações locativas, respon
dendo pelos estragos ou perdas que aconte
cerem durante .a sua locação, a menos que 
não prove não ter sido causa delles. 

Art. 1.37.6. Supprimido para ser dividida 
sua ma,eria e ser cada parte colklcada em 
logar competente. 
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C) DISl'OSIQÃO ESPECIAL A. l'REDIOS URBA.NOS 

Proj.ecto . Emendas acceitas · 

' 

Art. 1 ~377.,. Art, •• 

._,, 

Emendas não acceitas 

Substitutivo Fabio Leal 

DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREDIOS URBANOS 

Art. 1.377. Não havendo estipulação em 
contrario, o tempo da locação do predio ur
bano será regulado pelos usos locaes. 

Art. Presume-se renovado o contracto 
de arrendamento, si o arrendatario se não 
houver despedido, ou o senhorio o não des
pedir ao tempo e pela fórma costumados na 
terra. 

Art. Nos logares onde se usarem escri
ptos, haver-se-ha por despedido o arrenda
tario ou inquilino que os pregar, e·será 
obrigado a mostrar o interior da casa a quem 
pretender vel-a. 

Art. Onde se não usam escriptos, deve 
o a1•rendatario prevenir o· senhorio, ou este 
ao arrendatario ou inquilino da cessação 
do arrendamento, trinta dias antes deste 
:findar. 

Art. O locador ou senhorio tem sobre os 
moveis que guarnecerem os predios alugados 
privilegio para se fazer pagar por elle.s de 
preferencia aos outros credores. 

Paragrapho unico. Os moveis que guar
necerem os predios alugados são reputados 
pertencerem ao locatario ou inquilino e su
jeitos ao pagamento dos alugueis, toda vez 
que terceiros, que se apresentem como 
donos, não provem essa qualidade em do
cumentos authenticados a.nteriormente á lo-

1 ca.ção. 
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D) DISPOSIÇ"OES ESI'ECUES A PREDIO!i RUSTICOS - ARTS. 1.378 A 1.385 

Projecto 1 Emendas acceitas 

Art. 1.378. O locatario de predio rustico Art. 1.378. O locata.rio de predio rustko 
deve cultivn.1-o segundo o costume do Jogar deve aproveital-o no mister ·a que o mesmo 
e de modo que o não damniflque, sob pena de é destinado, segundo o costume do logar e de 
sujeitar-se á rescisão do contracto e ao paga- modo que o não damniflque, sob pena de re-
menta de perdas e dari:mos. ::;cisão e pagamento de perdas e damnos. 

Art. 1.879. A locação sem prazo deter- Art. 1.379. A locação sem prazo determi
minado presume-se contractada polo tempo nado presume-se contractada· pelo tempo 
necessario para o locatario concluir mna necessal'io para o locatario concluir uma co
colheita. 1 lheita, ou, não sendo predio de lavoura, por 

um anno. 

Art. 1.380 ... 

Emendas na:o acceitas 

Substitutivo Fa.bio Leal 

DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREDIOS 
RUSTICOS 

Art. 1.381. Si a colheita de um anno se Art. 1.381. Em predio de lavoura, si a 
perder no todo, ou, ao menos, no. metade, colheita de um anno se perder no todo ou 
por qualquer caso inso~ito, ~e!n culpa do mesmo na metade por caso fortuito, pôde o 
locatario, póde este pedir ab:1tunento pro- locatario perlir abatimento proporcional no Art. 1.378. Passará. a ter o n. 1.380, 
porcional no al~~ucl, salvo ao loc~dor pro- aluguel, salvo provando o locad?r ter sido vindo occupar ~ logar o art. 1.379 com a 
var que o_ preJ~uzo desse ª? 11º}º1 cornpen: 0 prejuízo compensado por c~lheita extro.or- seguinte redacçao: . . 
sado pel._a colheita extraordmana dos dous dinarL.'I. dos dous annos anterrnros . Art. O arrendamento do pred10 rust1co 
immediataniente anter~ores'. . . sem prazo determinado se considera feito 

§ l.º Esta recla.maçao_ so pod~ ser feita § 1.•... conforme o costume do lagar e, na falta. 
dentro do anno da colheita perdida. · . de.,te ou em caso de duvida, nunca se presu-

§ 2 º Si a reclamação for feita no ultimo § 2 ° mirá por menos tempo que o necessario para 
anno 

0

da locação, o iocador poderá oppor ao · · · · uma sementeira e colheita ou aproveitamento 
locatario as colheitas abundantes que teve da colheita pendente do anno. 
durante todo o tempo do contracto. Art. 1.379. Substituido pelo 1.380, com a 

seguinte redacção: 
Art. 1.381. · · Art. O locatario por tempo indetermi-

nado, que não quizer continuar no predio 
deverá. prevenir o senhorio com a antecipa
i;ão usada na terra, ou seil! mezes antes que 

Art. 1.382 ... 

Art. 1.383 .•• 
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finde o anno agricola. O mesmo aviso deve 
fazer. o locador. 

Art .. 1.380. Sub:;tituido pelo 1.378. com a 
seguinte redacção: 
·. :Art. O locatario do predio rustico deve 
cultival-o segundo o costume do logar ou 
pelos methodos scientificos e de modo que o 
não damnifique, sob pena de sujeitar-se á 

Art. 1.384. Cessa este direito quando o Art. 1.384. Si elle tomar a si sómente os rescisão do contracto e ao pagamento de 
locatario, no contracto, tiver tomado sobre casos fortuitos, entender-se-hão como taes perdas e damnos. . 
si o risco dos cas~s fortuitos. os ord~narios, de chuva, saraiv?, ou geada, Arts. 1. 381 a ,1. 384_. Supprimarn-se e em 

Paragrapho umco. Não se comprehendem mas nao os extraordinarios de inundações seu logar se artwule o segumte: 
nestes casos os ordinarios de chuva, saraiva gue,.>ras ou incendios, casual· ou proposital: Art. O locatario não póde exigir abati-
ou geada, mas só os extraordinarios de mente ateados por pessoas estranhas. mento na renda com fundamento de esteri-
inundação, guerra ou incendio casual ou lidade ou de perdas de fructos por causa for-
propositalmente ateado por pessoas estra- tuita, salvo ajuste em contrario. 
nhas.. · 

Art. -1.385 ..• De acco1·do com o pi·ojecto· p1·imitiv.o 

,..,..._ 

Art. 1.385 do Projecto - Accrescente-s3 
mais o seguinte: 

Si ao expirar o arrendamento escripto o 
locatario continúa na posse do predio rustico 
e é deixado nelle pelo locador ,se opera um 
novo arrendamento, cujos efl'eitos são regu
lados pelo artigo ... 

DISPOSIÇÕES ESPECIAES SOBRE AS COüSAS 
MOVEIS 

Art. São susceptiveis de aluguel todas 
as cousas moveis não fungi veis, que esti
verem em commercio. 

Art. São applicaveis ao contracto de 
aluguel das cousas moveis as disposições das 
secções anteriores, naquillo em que forem 

]

congruentes com a índole dos objectos mobi
liarios. 
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Projecto 

Art •••• 

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS (A)-DISPOSIÇÕES GERAElii-ARTS. 1.386 A 1.403 

Emendas acceitas 

Substitua-$e pela sub-secção l" da secção 
2ª do cap. 4°, tit. 5° do Projecto primitivo 
-Da locação dos serviços em geral. 

Seja substituido o art. 1.368 do referido 
,Projecto, onde se diz : 

Emendas não acceita6 

Substitutivo Fabio Leal 

LOCAÇÃO DE_ SERVIÇOS 

Disposições commmus 

Si o devedor do serviço se constituir em Art.. 1.386. Supprima-se a palavra. «em 
nwra, o devedor tem direito ao salario pelo dinheiro», e o paragrapho uniélo. 
serviço nao pre~tado_ ' em cons~quencfa da Art. 1.387. Redija-se nos seguintes ter-
mora, sem ser obrtgado a prestal-o depois. mos • 

Deve ser, entretanto, dedu:&ido da impor- • 
tancia a pagar aquillo que O devedor deia;ar Art;. Pres~m~~-se . sempre prestados 
de gastar por não ter de prestar os serviços em_Illlra de retr1buiçao os serv1ç~s, quer Pr:o
devidos e o que dofosamente deia;ou de per, ftss1onaes, quer outros que constituam meios 
ceber. de vida. 

O inustre membro da Oommiss~o Sr. Dr. Substitutivo-Si o locador dos serviços se Si a retribuição não for expressamente 
Alfredo Pinto apresentou um substitutivo a constititir em mora, o que se obrigou a pi·es- ajustada, será, na falta da tabella ou tarifas 
toda esta secção, o qual me parece satisfa· tal-os tem direito ao salario pelo serviço que legaes, a do costume do lagar, ou :fixada por 
dorio, com a correcção que faz a um dos não continuar a prestar em consequencia da arb'itramento, conforme as circumstancias. 
11,rtigos e que 1'ae como sub-emenda. mora, sem que seja mais sujeito ao contracto; Arts. 1.390 e 1.391.-Supprimam-se. 

descontando-se, por_ém, no seu pa1amen~o- Arts. 1.392, 1.393 e 1.395' deverão ser col
A) o _que lhe -~e1>eria custar em dispendio o locados depois do art. 1.399. 

"' .. 

serviço que de,a;ou de prestar; B) o. valor dos , _ 

l

que tivesse ido prestar a. outrem. Art. 1.39~~ ~uppr1ma-se por nao p~der 1!· 
Art. 1.375. Em vez de credor, diga-se lo- gurar em ~0s1ço.es c?mmuns e ap~llcave1s 

cador. a toda espec1e de se~viços,. e é supprida sua 
Art. I.376. Idem. mataria pela generalidade do art. 1.393. 
Art. 1.383. Idem. Art. 1.398 - Supp1~imam-se as palavras-

não ti1'er qu_em o represente. . · 
Arts. 1. 400 a 1. 403 - Supprimidos aqui 

para apparecerem no OPERARIADO os que 
forem aproveita.dos. 
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DA LOCAÇÃO 

~.;,,,,, , : , , , , , , , , , .. , , . , .... , .......... , . , I Substitua~se toda a secç~o 11, Iettras a, b e 
e (arts. 1.386 a l'.424), p.elas seguintes dis
posições: 

SECÇÃO II 

, 1 Da locação de serviços em geral 

SERVIÇOS MANUAES 

.1\.-SERVIÇOS DO:\IESTIC.OS 

E-SERVIÇOS AGRIC.OLAS 

. I 

Art. Toda a especie de serviço ou tra- Art. Considera-se serviço agricola · o 
balho licito, material ou immaterial, pôde 9ue é P!'estado ã; lavoura, no_ camp-o ou nas 
ser contractada mediante retribuição. mdustr1as annexas, por·salar10 em.moeda o:u 

com partilha do.s fructós cultivados pelo ser-
viçal. 

· Art. 0: contracto de locação de serviços Art~. Os contractos de locação de ser-
poderá, ser éelebrado por instrument.o. parti- viço agrícola podem ser feitos por, escripto 
cular, feito e assignado óu sómente assi- particul~r, com duas: te~t~m?,n:has-, pe~a~te 
g-nado pelas !)artes e subscripto p.oc duas a autoridade local _Judiciaria ou p~hc1al, 
testemunhas. · que lançará seu - visto - nas duas vias dos 

contractos, ou por simple.s accordo verbal, 
devendo, neste caso, ser · exclusivamente re
gidos pelas prescripçõe.s do .Codigo, e;.em 
falta, pelos costumes· do logar. 

Paragra:pho unico .. Quando as partes, ou Paragrapho unico. Quando feitos fóra. do 
uma dellas, não souberem ler nem escrever, paiz, devem.os•contractos ser authenticados 
o instrumento poderá ser redigido e assi- pelos · consules ou vice-c:onsules brazileiros, 
guado a rogo, subscriwendo-o, neste caso, e-, na falta, apresentados ás autoridades do 
quatro· testBmunhas. . logar do. serviço pava sarem visad-os, depois 

de ouvido p.or e-Uas o serviçllil•. 
Art. Na falta d'e convenção solire are- Art. Os menores de 21 annos pode1•ão 

tribuição será a locação regulada segundo o assignar contractos. de locaç~o de seus servia 
costume do loga.r, tempo de serviço e quali- viços, assistidos.por seus paes; os or.phãos, 
dade d'elle, ou por. arbitr.amento ._ · por seus -tutores, c.om.pr.évia licença dá au-

toridade que tiver jurisdicção sobre,e.Ues, e 
sendo estrangeiros· por seus consules. 

Art. A retl'ibuiçã;o deve ser satisfeita de- Art. A locação de serviços propria-
pois de prestado o serviço, si por convenção mente dita, abrange os serviços prestados 
ou costume não tiver de ser adeantado ou temporariamente ao dono da herdade rural, 
feita por prestações. no cultivo do campo, na criação do gado 

grosso ou miudo, e nas explorações aiinexas 
ás lavouras·. 

n o 
o 
c5 
o 
(') 

< 
t=: 
to 
::o 
> 
N 
i::: 
r.:,:j 

~ 

i;,. ..... 
i;n 



Projecto 

',( 

Emendas acceitas Emendas não acceitas 

Art. A locação de serviços não pôde ser Art. Não havendo tempo ajustado se 
convencionada por tempo que exceda a quw presume ser a_ duração do contracto ~ de 
tro annos; si o for, será reduzido a esse um anno agrarr~, (lue termina pela colheita 
prazo. ou ·safra da prrnc1pal cultura da herdade 

rural. 
Art. Não havendo prazo estipulado ou Art. O serviçal é obrigado a prestar 

0 que se deprehenda da ·natureza do contra- trabalho a que ~e ti!er proppsto, conforme 
cto ou costume do logar, pôde o contracto as ordens ~ a d1recçao do dono da herdade 
ser rescindido á vontade de qualquer dos ou locatarro. · 
contractantes-mediante aviso com oito dias Art: . _9 locatario é obrigado a satisfazer 
de antecedencia. a retrrbmçao promettida, nos prazos estipu-

. lados, de accor~o com o uso da lol!alidade em 
-Sub-emenda do autor: que se achar situada a herdade ri,,ral. 
Em vez de aviso com antecedencia de oito Art. 9 preço do salario se presume 

dias, diga-se: aviso pi·évio. sempre est1p1;1lado em moeda corrente, salvo 
E accrescente-se: accordo escrrpto ou porcentagem nos pro-
§ Si o salario tfrer sido fixado por mez dueto,. 

ou por tempo maior, o aviso se (ará com oito 
dias de antecedencia. Art. O locadoi: ou serviçal contractado 

§ Si tiver sido ajustado por semana ou por certo tempo,. nao póde ausentar-se 
0

~ 
quin.~ena, quafro dias antes. despedir-se, sem Justa causa (art. ) antes 

§ Si convencionado por dias, o aviso sei·á de preencher o tempo ajustado. ' 
!dado de vespera. 

Art. O locador ou serviçal que .se des-
pedir sem justa causa perderá o direito aos 
salarios relativos a esse tempo vencidos e 
não p,Lgos. 

Art. O locatario que despedir o servi-
çal, sem justa causa (art. ) antes de findo 
o tempo do ajuste, será obrigado a pagar os 
lsalarios vencidos e 08 por vencer correspon-
l
dentes a tres mezes. 

Art. O · serviçal despedido com justa. 
causa só tem direito ao salario vencido. 

Art. O contracto de locação de serviços 
agricolo,s resolve-se: 1°, pela morte do loca-
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tarío ou do locador; 2°, por qualquei' dos 
casos-mencionados nos artigos ..• 

Morrendo o locatario, terá o locador direito 
aos salarios vencidos e ao correspondente a 
15 dias mais; morrendo o locador, só poderão 
os :seus herdeiros exigir os seus salarios ven -
cidos, e, em falta destes, deverão ser os sala
rios arrecadados pelas justiças locaes para 
os fins dá lei. 

Art. Applicam-se á locação de serviços 
agrícolas com , pagamento de porcentagem 
nos fructos cultivados e nos productos rea
lizados pelo locador, as disposições deste 
Codigo relativas á parceria rural, que não 
contrariarem as disposições desta secção. 

OPERARIADO 

Art. O operariado se rege pelos precei-
tos geraes da locação de serviços e especial
mente pelos da lettra A, secção III, deste ca
pitulo, no que lhe for applicavel._ 

Arts. (1.400 e 1.402 .do ProJ1.) 

Art. Os patrões respondem pela vida e 
inhabilitação para o serviço dos operarios, 
indemnizando a estes ou . suas familias, si 
por falta de seguridade nos edificios, · offici
nas, andaimes, minas, assentamentos dos 
machinismos, etc., forem aquelles mortos 
ou inutilizados. 

Art. Procede a disposição do art .... ·•I · ............................. · ........... . 
ainda que o contracto seja celebrado para ' , 

'pagamento de dividas do locador ou de sa
larios adeantados ou para execução de uma 
obra determinada que exija prestação de 
serviços por mais de q_u:J,tro annos. 

Art. No contracto de locação de serviços 
á agricultura, não havendo prazo estipulado, 
se presume ser a sua duração a de um anno 
agrario, que termina pela colheita ou safra 
da principal cultura explorada pelo loca
tario. 
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Emendas acceitas 

f. Art. Não se conta no prazo do contractoll 
o tempo em que, por sua falta, o locador 
deixou de trabalhar. 

1 - 1 · Art. Nao sendo o locador contractado para! 
'certo e determinado trabalho, entender-se-! 
.[1a que se obrigou a todo e qualquer serviço1 
c.9mpativel ,com as suas forças e condi·j 
çoes. . 

Art. O locador contractado por tempo; 
certo ou obra determinada não pódc au-1' 
sentar-se, nem despedir-se sem justa causa, 
antes que preencha o tempo ou conclua a 
obra . 

Paragrapho unico. Si se despedir sem 
justa causa, terá direito á retribuição ven
cida, mas será responsavel por perdas 0 1 
daronas. 

Art. São justas causas para o locador dar 
por findo o contracto : 

1°, necessidade de 49xercer cargos publicas; 
ou cumprir obrigações impostas por lei.l 
sendo aquelles e estas incompatíveis com ai 
continuação do serviço ; í 

2°, tornando-se, por força maior, inc:tp'.l.Zl 
de cumprir as. obrigações do contracto; 1 

3°, exigindo·o locatario serviços contrariosÍ 
ás leis ou bons costumes, ou excessivos das1 
forças do locador ; 

4°, si é tratado pelo locatario com exces
_,sivo rigor, ou não recebe conveniente ali
mentação; 

5°, no cél,so de perigo manifesto de algum 
damno ou mal considera.vel; 

6°, si o lo:;atario não cumpre a.s obriga
ções do contracto ; 

Emendas nlio acceitas 
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1 7°, si o Iocatario exige serviços não com
prehendidos no contracto ; 

8°, si o locatario offender ou tentar offen
der o locador, na honra de . pes·soa dr sua, 
familia ·· · 

9°, a ~arte do locatario. 
- Art. · O locador póde dar por· findo o con
:tra.c.to por qualquer dos casos menciona,do,s 
no artigo .antecedente, ainda que . .o contrario 
. tenh,1, sido cooveociooado. 
· . Art_. Despedindo-se po~·.algúrn ·.dos casos/ 
menc10nados nos ns. 1, 2, 5 e 9 do ar-1 
tigo , terá direito á retribuição vencida, 
sem . responsabilidade alguma p:m:i: ' com o 
tocata.rio. _ . 

Despedirnlo-se por algum dos casos dos 
ns. 3, 4, 6, 7 e 8, ou por facto do locata
rio no caso do n. 5, terá direito á retri

' buiçã.o vencida e ao mais do artigo se-
guinte. . 

Art. O locatario que, sem justa causa, 
despediu o locador será obrigado · não só a 
pagn.r-lhe a retribuição vencida, como ro~
tade da que receberia desde o dia da. despe
dida. .a.té ao tempo legal de ftndar-se o con-
tracto. · 

Art. São justas causas pa1•a ser dispen
sado o locador : 

1°, enfermidade ou qualquer outra causa 
que o torne incapaz cie prestar os sercviços 
para os quaes foi contractado; 

2°, vicias e roáo procedimento do locador ·; 
3°, força maior que impossibilite o loca

tario de cumprir suas obrigações; 
4•, si o locador fülta ao cumprimento de 

suas obrigações; 
5°, impericia do locador no serviço para 

que. fôra contractado; 
6•. si o locador offender o loca.ta.rio na; 

honra de pessoa de sua familia.. . [ 
Art. O locatario póde despedir o loéa

,dor por qualquer das cau'las mencionadas no 
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Projecto Emendas aoeeitas 

artigo antecedente, ainda que o contrario 
tenha sido- convencionado. · 

Art. Si o locatario fôr despedido por al
gumas das causas mencionadas nos ns. 1, 3 e 
5 ter,t direito á retribuição vencida, sem j 
responsabilidade alguma do locatario. ·Si for : 
despedido por alguma das causas dos :&s. 2,i 
4 e 6, terá direito á retribuição vencida, ; 
mas será responsavel pof perdas e damnos. l 

Art. O locatario, ainda que o contrario 
tenha sido estabelecido, não póde transferir! 
a outrem a locação de serviços, nem o loca- 1 
dor. sem aprazimento do locata,rio, pôr outra: 
pessoa em seu logar. 1 

Art. O contracto de locação de serviços , 
acal)a com a morte do locador. . 1 

Art. Ainda que haja estipulação em con-\ 
traria. o locatario não póde cobrar juros[ 
das soldadas, que adeantar ao locador, nem 
os juros · decorridos ·durante o contracto, de, 
qualquer divida que o locador esteja pa-! 
gando com serviços. 1 

Art. .E' vedado contracto de locação de 
serviços de menores. 

Art. Terceiros que aliciarem pessoas 
obrigadas a outrem por contracto de locação 
de serviçoa á ·, agr·icultura, haja ou não in
strumento do mesmo contracto, serão re
sponsaveis pelo p~gamento ao primitivo 
locatario. de quantia equivalente ao dobro 
do salario que perceberia o locador durante 

-,prazo de quatro annos. 
Sala da Commissão, 14 de dezembro de 

1901.-,-Alfr.edo Pinto. 

Emendas não acceitas 
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Projecto 

P ,·ojecto 

SERVIÇOS D0111ESTICOS- ARTS. 1.404 , A 1.419 

·~ ,L.~ ... ~· :t~- ..- ~., ..... ~ .. 

Emendas acceitas Emendas nao accei'tas 

Elimine-se esta sub-secção. 

SERVIÇOS IMMATERIAES-ARTS. 1.420 A 1.4::4 

Emendas acceitas Emendas n{{o acceitas 

Elimine-se esta sub-secção. -D,o relator. Substitutivo Fabio Leal 

\ 

Ar,t . 1. 424. -Seja redigido nestes termos: 
As disposições dos artigos acima, relativos 

aos serviçus immateriaes applicam-se, igual
mente, aos advogados e procuradores judi
ciaes, quando representantes do dono do ne
gccio a elles incumbido, com ou sem pro
curação e bem assim aos cobradores de divi-

, ,das, pçir porcentagem ou commissão, com ou 
sem mandato do i::redor. (Paragrapho do Pro
jecto). 
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---------·· ., --· - -· - -· -- SERVIÇ03 DE TRANSPOR.TE -ARTS. 1.425 A 1.431 

Projecto 

Art. 1.427 .•• 

Emendas acceitas 

Arts. 1.427 e 1.428 do Pro.Jecto, fundi
dos na emenda, com exclusão da parte em 
que repetiam o art. l.426 do Projecto. 

Os que se occupam do serviço de trans
porte respondem por si e pelos seus auxi
liares, e são obrigados pelos objectos recebi
dos e pelos que ficarem â sua disposição nos 
loga1,es para esse fim de,tinado. 

Accrescentem-se mais estes dous artigos 
que completam o assumpto . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ~ .......... 1 Art. Os recoveiros, barqueiros, carrega
dores e todos os mah que :;e empregam em 
serviço de transporte teem direito 11, haver 
no momento da ent1·ega dos objectos, ou em 
que concluírem o serviço o preço conven-1 , 
cionado ou do costume e quaesque1' despezas 
a, que a conducção dos objectos tiver dado 
causa, si por convenção ou costume não são 
inclüidos no frete. 

Art. O recoveiro, o barqueiro e todos os 
mais que se incumbem de transpostes gosam 
do direito de retenção dos objectos condu
zidos.-Fabio Leal. 

Eniendas não ac'Ceitas 
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Projecto 

Nada tenho que oppor, visto que nestal 
;parte 1iúo fortlo aUei·adas as disposições do 
Projecto p1·imitivo, que são dignas de, accetia
•Ção. 

DA EMPREITADA - ARTS. 1.432 A 1.446 

Emendas acceit_âs 

FORNECIMENTOS - ARTS. 1.447 A 1.454 

Proj'ecto r Emendas acce#as 

• • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • • • · • • • • • ..... · 1 Elimine-se esta si,b-secçiro . 

Enienclas nllo acceitas 

Art. 1.433. Substitua-se por este: 
«Si o empreiteiro, além do serviço, for

nece os materíaes, todo o risco da obra cor
rerá por sua conta, até ao acto da entrega, 
salvo si h,ouve móra da parte do dono da 
ob:.'a em recebei-a ou convenção expressa em 
conti•ario .» 

Depois do art. 1.44A do P1•ojecto accres-
cente-se o seguinte: . 

Art. Si o dono da obra antecipar, a 
favor do empreiteiro, ás épocas do paga
mento estipuladas no con-tracto, tanto os 
vendedores de materiaes, como os operarios, 
terão acção contra o dono da obra pelo que 
ae lhed dever até a quantia cujo pagamento 
este antecipou. · 

Complete-se a materia, com o artigo se
guinte. no fim: 

Art. O empreiteiro de qualquer obra 
mobiliaria tem o direito de a reter, em
quanto não for pago do preço. 

EmeniJas m'Zo acceita,s 

1 

§ 
5 o 
Q 
<: r 
l:tl 
::o 
> 
N r 
ll:I 

~ 

,;e.. 
1:-:> 
,:..:, 



ProjeNo 
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Projecto 

APRENDIZAGEM: - ARTS. 1.455 A 1.463 

Emendas acceitas Emend11;s não aeceitas 

Elimine-se esta sub-secçci:o. 

DO EMPRESTIMO 

DO COMMODATO-ARTS. 1.464 A 1.470 

Emendas acceitas Emendas nao· . ac-ceitas 

DO EMPRESTilúO 

Restaur~-se a secção ~o Projecto primitivo, 1 Di:sposiçao geral ( a accrescentar ao Pro-
a lªdo capitulo 5° do titulo 5º. jecto). 

~ 

,Art. · A cedencia. temporaria de uma 
cousa a qualquer pessoa, para uso e goso 
gratuitos, com a obrigação de a restituir em 
especie ou cousa equivalente, constitua o 
contracto de em~restimo. 

Art. São transmissíveis, tanto aos- her-
deiros e representantes do que empresta, 
como aos do que recebe o .emprestimo, os 
direitos e as obrigações deste resultante. 
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S!WÇAO I 

DO COMMODATO 

Art. 1.464-Substitua-se pelo seguinte: 
Art. O commo.dato ou o emprestimo 

gratuitos de cousa não fungiveI para uso e 
goso de têrcei,ro1 com a obrigação de resti
tuil-a este, findo o prazo convencionado, só 
se torna eff'ectivo pelatradieão, continuando 
o que a emprestou com inteiro dominio sobre 
a mesma cousa. 

Accrescente•se este outro, qull é neces
sario. 

Art. Si não for convencionado prazo 
para o commodato, );)resume0se ser o neces
sario para o uso ·concedido, e;s:alvo o caso. de · 
necessidade urgente, imprevfsta, reconhecida 
pelo juiz, não pôde o commodante suspender 
o uso e goso da cousa empresta.da, quer 
durante o prari:o ajustado, quer durante o 
indispensavel para o uso concedido. 

Art. 1.465. 'Slipprimà~se. 
Artigo (para ser collocado depois do 1.467). 
Art. O commodatario que for pertur-

bado ou e1.1bulhado da e.ousa empres,tada dará 
disto aviso, sem detença, ao commodante, 
tomando a defesa dos direitos deste, até que 
elle proveja no caso como cumprir, e 13\ 
não der o dito aviso, ou não tomar a dita 
defesa, ficará responsavel por perdas e 
damnos. 

Artigo (para ser collocado depois do I.468) . 
Art. As despezas feitas para conser

. , vação da cousa emprestada, ou para usal-a, 
não podem, em cai!o algum, ser repetidas 
pelo · commo~atario. • 
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Projecto 

...... ' .................................. . 
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M.UTUO-AR.TS. 1.471 A 1.481 

Emendas acceitas Emendas nao acceitas 

Restaure-se a secç~o doProjecto primitivo,! Arts. 1.471 o l.472 - Fundida a materia. 
a 2" do capitulo 5° do titulo 5°. no substitutivo seguinte: 

O mutuo ou o emprestimo gratuito de 
cousa fungível, quer ~e consuma ou não pelo 
uso, feito a terceiro, a quem passa o domínio 
com a obrigação de restituir, no tempo con
vencionado, outra do mesmo gonero, quali
dade e quantidade, torna-se perfeito pela 
entrega da mesma cousa. 1 • 

Arts. 1.473 a 1.476-Supprimam-se. 
Art. 1.480-Suppprima-se. 
Art. 1.481-Substituido pelo seguinte : 
Art. Si não houver convenção acerca 

do prazo da restituiçã,o da cousa emprestada 
iobservar-so-ha o seguinte : 
\ 1°, si o emprestimo for do cousas com
, muns de uso o goso, o tempo da duração 
:será. de1iermina.do pela declaração do mu-
1tuante; 

/ iº, si de productos agl'icolas, quer para 
lalimentação, c;.uer para sementeira, até á. 
primeira colheita; 

3°, si de dinheiro, se presumirá feito com 
o prazo nunca inferior a 30 dias. 

(Accrescentem-se os seguintes artigos para 
completar o assumpto) 

Art. O contracto de mutuo, quando em 
dinheiro, exced_ente de conto de réis, só pôde 
ser provado po1• escripto assignado pélo mu
tua.rio, e o de dous contos de réis p,Lra cima 
.por escriptura publica. 
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1 Art. . A rcstituiç.'to do emprestimo será 
-!feita no lagar convencionado e, na falta da 
convenção.no Jogar onde ~enha sido recebido, 
e sendo em dinheiro, no domicilio do mu
tua:rite. 
· Art. Si não for possível ao mutuario 

restituir cousa da mesma especie da empres
tada, satisfará pagando o valo1• della ao 
tempo da restituição, em moeda corrente. 

A1•t. O mutuario constituído em móra 

l
é obrigado a pagar interesses dos valore~ 
em seu poder, na proporção da taxa legal 
dos juros. 

Accrescente-se o seguinte: 

CAP l TULO VIII 

DO EMPRESTIIIIO COM INTERESSE 

Art. O emprestimo, com interesse pago 
pelo mutuante pelo uso e goso do dinheiro ou 
cousa emprestada, quer em moeda, por por
centagem determinada no contracto, ou se
gundo a" taxa legal, quer em mercadorias, 
,com o àugml:lnto dado ás emprestadas, por 
·parcellas ou ao findar o prazo da restituição, 
precisa pa1•a sua. validade de escripto assigna
do pelo mutuario, com reconhecimento da 
firma por offlcial publico local, dentro de 
trinta dias da assignatura. ou de escriptura 
publica, em notas. 

Art. O prazo para estes contractos é 
estabelecido por accordo das partes con
tl·actantes, ficando, porém, ao mutua.rio a 
liberdade de restituir o valor do emprestimo 
na mesma especie, quando lhe aprouver, 
fazendo eifectivo na mesma occasião o paga
mento dos interesses vencidos e dos a vencer, 
não excedentes estes ultimas d@s relativos 
aos seis mezes seguintes á. resilição do con
tracto. 
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Projecto Emendas acceitas 

\ 

SaL.1. da Commissão Especial, 21 de dezembro de 1001..:.....Teixaira de ..Sd. 

Enumdas não àlfceitas 

Art. Não e~ta:belecendo prazo o con• 
tracto, se presume não i>xeeder de seis mezes 
da data da assignatura delle,. 

Art. Si o Mntracto tiver o caracter 
de renda vitilicia ou for e.os que se pagam 
por via de anmHdad'és, ·em que se compre
hendem 0s Juros e ultla parte desilinada. á. 
·restituição progi'essh-a do capi'tal,'h'li:ó podetn 
ser resilidos sinão por accordo dtis pa.i't·es 
con·tractantes, ou por fálta d-e cumprh'nent'o 
das obrigações por 'parte dp m'utuario. 

Art. Nos contractos de àinheiro, o 
logar do pagamento, a fó_rma de rea.lizal-o, 
a moeda, o cambio, deverão ser expre~os no 
texto; quando não o forem, observarão as 
praxes da praQa commercial do loga1• do 
pagamento ou da mais proxi'ma. 

Art. Os pagamentos parciaes, sem es-
ípeciflcação da a:P..l?licáção, imputam-se, pri-
1meiro, para a solução dos debitas relativos 

!ao interesse e o restante para amortização 
do capital. 

Capital Federal, 12 de ·dezembro de 1901. 
-Fabio Leal,'-F, Ti1let1,tin·o. 
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Votação dos Arts. 1482 a 1687 
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Parecer para a v.otação dos . arts. 1,482 ·a 1,687 

Teret/J do Pr1Jject1J Emendas acceitas 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 
Art. 1.482. Pelo contracto d6 d6posito re- Supprima.m-se a,s palavras ou quem o i·e

cebe o depositario cousa movel para. guardar presente; e accrescente-se no final do artigo: 
até que o depositante ou quem o represente a No deposito póde haver 1·em1eneraçil'o. 
reclame. 

Emendas não acceitas ou p1·ejudicadas 

Emenda do relator: Emendas do Sr. Dr. Solidonio Leite: 
Art. 1.483. Este contracto é gratuito, mas Supprima-seo primeiro membro, e, depois Art. O depositll.rio deve prestar na 

po1~ as pai·tes. estipular qualquer retri- da palavra depositante, accrescente-se: ou gua1:da e con~e_rvaç~o da cousa depositada 
bmçao pe~o d~pos1t9. por q·uem legal,mente o 1·epi·esentai·. o cuidado e d1ltgenc1a qu_e costuma empr~-

0 depos1tar10 di,ve prestar, na guarda e gae na guarda e conserYaçao das suas, rest1-
conservação da cousa depositada., o cuidado tuindo-a quando for exigida pelo deposi-
e diligencia de. 1ue e capa~ para o bom des· tante, com todos os seus fructos e accres-
empenho do deposito, e restit\dl-oquando lhe cidos. 
for exigido pelo . depositante" com todos os Si, por qualquer motivo. o depositante 
seus fructos e a.ccroscidos. tiver sido privado da administração dos seus 

bens, a restituição da cousa depositada será 
feita a quem legalmente o representar. 

Obse1·vaçiio-Na <.liscussão, o Sr. Dr. Soli
donio Leite lembrou que a responsabilidade . 
do deposita.rio deve ser apreciada com muito 
mais rigo1• do que a do gestor de negocios, e 
que, entretanto, em 1•elação a e~te o Pro
jecto, no a.rt. 1.558, cont.enta-se com a di.li
!lencia liabitual, que é dittercnte da diUgencia 
de qite se e capa;:;. 

Com as suas considerações concordon o 
illustrado autor do Projecto. 

'Conservei, entretanto, a disposição deste, 
embora não veja inconveniente em alte-
rai-a. . 

A Commissão resolverá como entender. 
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Emendas do Dr. Solidonio Leite ·: 

Art. 1 .486. Neste ultimo caso ·. deverá[ Propomos que sejam restabelecidas as;J-
o depositario, sob tal fundamento, requerer guintes disposições do projecto primitivo: 
que si:lja recolhida a cousa ao deposito pu- ,· 
blico, · 

Art. 1.487. Pode;-4 tambem requerer Art. 1.423. «:N'o caso da ultima parte an-
. deposito de ~usa. qua.ndi,, niQ podendo con- tecedente, o depositario dever,í. participar 
serval-a por qualquer .IJllOtivo plausível, e sua. suspeita á autoridade judiciaria, pe-1 · 
querendo restituil-a., o depositante recusar dindo-lhe que faça recolher a cousa ao depo- 1 

recebel-a. sito publico». . . ! 
Ar~. 1.424. «O depositario poder,í. tam-J 

bem requerer o deposito publico da cousa 
quando, não podendo conservai-a por qual
quer motivo plausível . e tendo querido 
restituil-a ao depositante, . este se tiver 
recusado a recebel-a». 

Art. I .488. O deposita.rio que, por força Art. 1.425. «O depositario que; por força. 
:niaior, houver perdido a cousa.depositada e maior houver pe1•dido a cousa depositada e 
recebido a impo,·tanc:a dr, respecti110 seguro recebido outra em seu logar, deverá e!]tregar 
deverá entregar esta ao .depositante e ce- esta ao depositante e ceder-lhe as acções 
der-lhe as acções que no caso ,tiver con- que no caso tiver contra o terceiro respon-

1

. 

tra o terceiro a quem a perda for impu- savel pela substituição da p\'i.meira.» 
tavel. . 

1 

Art. 1.492. O depositario não póde ser- Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite : 1 
vir-se da cous~ depositada seftl permissão Supprimam-se as palavras: e e repUtar-se! 
expressa. do depositante, sob pena de respon- mutuo o deposito, si for dinheiro ou cousas

1 der pQr perjas 6 damnos e re_pular-,e mutuo fungiveiS>. 
o deposito, si for de dinheiro ou cousas fun-
g:veis. 

Art. 1.497. o deposito de cousas fan.gi· 
veis, no qual se estipula. que o deposit&rio 
deve restituir cousa.11 d~ uiesm.o genero, qua
lidade e quantidade, regula-se pelas dispo
sições 1-efer(tntes ao mutuo. 
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f'exto do' P-itliJ.kto)J i ~ 

... ..... '~ -l..=~· Emendas acceitas 

Mt. I.495. Ao d.epos.itaute inc~b.ll,p~~ Emenda do Sr. Dr. M. F. Çorreia: 
as desP.ezas fet~a~, cov:i.. _a_ -~~Y~W,.,-®" Ao art. 1.495. Subs~itua-se _pe~~ que lh~ é 
cousa. e o~ })l'~Jmzo;i. g_u~1~#f".1~1l{s~~. çorrespo_ndente no ProJecto pr1mit1vo, artigo 

'>J ,. · L .431: · · 
. f O 9apofiitante deve pagar ao de_positario 
• as deSJ.J.~~a'§ feit.as coI)'.l a conservação da 
• cousa e os· prejuízos que do deposito lhe re
.· sul tarem. » 

Emend1;s nao acceitas ou p rejudicadas 

. 1 
· . , , Elmend,a do relator: 1 Emendas do Sr. Dr. SoHdonio Leite: 

Art. 1.499, E' qeposito.l1-~W . (Ap art. Í.4P9; n. 2). O que for reclama-1 Art. E' deposito necessario o que for 
I. o rea.I,izado em c.umwi~e, 4.!i!. ,Qb:J,:,i,., i,o erµ virtude de algum accidente, como,: reclamado em virtude de algum accidente, 

gaçã@ ,legal.' ·· ' . : ·. . ~--' ' jJJ,cend,io, inundação, naufragio, saque ou como: incendio, inundação, naufragio, sa-
. ~. o realiz1J,do_ e CO.QS.(l~ RiJ{o4~~sij'..o outro acontecimento imprevisto. que ou ~utro acontecimento imprevisto. 

- de alguma·cala-m1cl.ade, eom-0: mceUiJlo, llllli}· Suppr1ma-se tudo o que se refere ao de-
dação, naufragio, saque ou, se~elhan.te. posito realizado em cumprimento de obrigação 

legal, do qual se poderá tratar no úm da 
secção·· ou em um artigo distincto, nos se
guintes termos: 

Art. l_ .. 50O. O deposito co)llpr-ell.endido :up' 
n. 1 do artigo antecedente será regµlàd.p 
pelas disposições da resp!¼ctiva, lei e, np. 
silencio oq. d~fi.cienci<1, ~~-jWP~-~:\le r~, 
gul~ o depq~~fo vo.1;119!,QI~ . . · · 

Art. l .50~. 'fts,ta.s. ~~~..Jl~,a,:~~lij. 
applicayeis fl.03 depqsi~ós Ã\\l~&~~t,1s .o.o 
n. 2 do mesmo artigo. P-flfJfefii., e«1,treta12tq, 
ser provàdos por qualquer meiq de prova. · 

"· 1
• 0~$erv.(!l:ç4@ ,.._Nomeµ rel,<_iit.orio apresentei 
a emenda acima; :n;ias, depois ·das considera

:lç?~ feitas na discussã,o pelo Sr. Dr. Soli-

Art. As outras especies de deposito serão 
reguladas pelas disposições das respectivas 
leis e, no silencio ou deficiencia destas, pelas , 
que regulam o contracto de deposito. · 

Redija-se assim o art. 1.501 : 
Art. As disposições que regulam o de

posito voluntario são applicaveis ao neces
sar'io que, entre~anto, poderá ser provadct 
por qualquer me10 de prova. 
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donio Leite e. pelo iUustrado autor do Pro-,. 
jecto .• declarei que não punha duvida em re
considerar o meu parecer, mesmo· porque 
as emendas.do Dr. Soli,donio, segundo obser
vára o digno autor do Projecto, em nada 
prejudicariam os demais artigos. 

Não ha, porém, inconveniente em col
local-as na columna das prejudicçtdas, pois a 
Commissã.o,. si assim entender; pôde accei
tal-as·. 

Emendas do Sr. Dr, Solidonio .Leíte: 

Art. 1.502. Aos referidos depositas ê equi- Art. Aos referidos depositos .ê equipa
parado o das bagagens dos viaj'tntes, hos-. rado o das bagagens dos viajantes .e hospedes 
pedes ou freguezes n'os hoteis, albergarias ou. ou freguezes, nos boteis,· albergarias ou casas 
casas de pensão onde estiverem seus donos. de pensão -onde estiv.erem seus donos. Os 
Os hoteleiros ou alberguistas são por ellas hoteleiros ou albergueiros são por eUas re
responsaveis como depositarias, e pelos fur- sponsa.veis como depositarias t3 pelos furtos 
tos ou roubos comruettídos pelas pessoas que. ou roubos, commettidos pel1,ts · pessoais que 
empregarem ou admittirem nas suas casas, empregarem ou admittirem nas suas casas. 
salvo provando qu.e 'taes factos . não podiam · 
ter sido evitados (1).. §. Presumem-se admittidas nos boteis, 

albergarias ou casas de pensão as pessoas 
que entram e sahem, cumprindo aos hote
leiros e albergueiros a prova em contrario. 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 
A1•t. 1.503. Cessa tambem a responsabili- Art. Cessa a responsabilidade dos hote

dade dos hoteleiros ou alberguistas no caso leiros ou albergueiros, no caso do artigo an· 
do artigo antecedente, occorrendo força tGicedente: 
maio~, como . seJam; ·. escalada ?U _ailsalto do 1, si provarem que os factos prejudiciaes 
e~er10r para o mter1or do eddl.010, roubo á aos hospedes, viajantes ou fi>eguezes não po-
mao armada ou facto semelliante. diam ter sido evitados; 

2, oecorrendo força .. maior, como sejam: 
escalada ou assalto do exterior para o inte
rior do edifi.cio, roubo á mão armada ou facto 
semelhante. 
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Texto do Projecto Emendas acceitas Emendas neto acce:las ou prejudicadas 

j,.rt. 1.505. O depositaria, seja -voluntario Emendil, do relator: Emendas dos Sr3. \Dr. Solidonio Leite e 
uu necessario o deposito, deixando de resti- desembargador Moniz\ 
tuil-o quando lhe. for exigido, além da, in- Substituam-se as palavras-mio excedente 
demnização dos prejuizos, será compellido a de um arino pelas seguintes: até que ent;-egue Supprima-se. 
fazel-o com pena de prisão não efCced,nte da o deposito ou j usUfig_ue sua :nfidel:'dade. 
um anno. 

Art. 1.506. Tem lagar o mandato quando Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 
alguem.confei·e a outrem poderes -para que . 

Emenda do Sr. Dr. Alfredo Pinto: 

e?i1 seu nome pratique um ou mais actos, ou Art. Tem lagar o mandato quamlo al- § 2.0 Este direito é extensivo: 
adminf.,st·re um ou mais negocios. guem acceita poderes que lhe são conferidos N. 1, ao cidadão brazileiro que, residindo 
: .A procuração é o, instrumento do man- para praticar um ou mais actos jurídicos no estrangeiro, quizer constitua· procurador 
dato . pelo mandante. para represental-o no Brazil, comtanto que a 

,, 

A p1;ocuração é o instrumento do man- firma e ~t identidade do outorgante sejam 
dato. ~ attestados por agente consular da Repu-

blica ; · 
N. 2, á mulher casada, salvo, quanto aos 

actos em que deva intervir, a!l restricções 
Accrescentem-se as seguintes disposic,'.ões: \estabelecidas neste Codigo; 
Art. Todas as pessoas maiores ou eman- , N · 3, a qualquer pes~oa no caracter, de 

cipadas, que estiverem no goso dos seus di- /~pr_escnta.nte d~ firma comm~rcial, asso· 
reito.s · civis; podem · passar procuração por lct,Lçao, CJl poraçao e communhao • 
instrumento particular de proprio punho. 

Emenda do Sr. Dr. Alfredo Pinto: 

§ 1.0 O instrumento particular deve ser N. 4, a autoridade ou fünccionorio pu
escripto em portuguez, conter a designação blico, quando possa delegar attribuições que 
do Estado, da cidade ou circumscripção civil lhe competem; 
em que for paSi!ado .; a data, o nome do ou- N. 5, aos tutores, curadores, deposita
torgante, a :individuação, de quem seja o rios, syndicos, administradores e outras 
outorga<io· · e bem -assim o objéctivo da pessoas que exerçam funcções representa ti-

1 outorga, natureza, ·a i!es~gnação e exten- vas de caracter judicia.rio. 1 
são dos poderes conferidos. · · 1 

~ 
e., 

*''· 

n 
o . 
& . -Q . 
o , 
n · ~. 
8-
1:l)
~ 
i>· 
CSl 

? 
ttt 
::a o 



1. 

§ 2. 0 O instrumento particular póde ser Observaçcio - Parece-me dispensavel este 
escripto por um dos outorgantes e pelos § 2°, á vista: do que se acha estabelecido 
demais sómente assignado, · quando duas ou em outras p<!,rtes do Projecto, e dos princi
mais .pessoas· conferirem poderes para o pios applicaveis em cada uma das hypotheses 
mesmo acto. · figuradas. Nesse sentido entendi-me com o 

§ 3.0 O snbsta.1Jelecimento de poderes das' 
procurações, feitas por instmmento publico 
ou par_ticulu.r, podem ter a mesma fórma 
deste, si o instrumento publico não für o 
exigido para o exercicio do mandato. 

·' 

§ 4. 0 O reconhecimento da lettra e firma 
no :reconhe.cimenio · particular é condiç,"ío 
essencial â sua validade em relação a. ter
ceiros . 

digno autor da emenda, que apresentou a 
sub emenda constante do actual § 2°. 

. ..a.---------,-------~----------------é----------------
A1•t. 1.513. O mandata.rio nada póde fazer/ Emenda do Sr. Dr. Solidonfo. Leite manda 

contra ou além do mandato, salvo si o in- supprimir o art. 1.513, modifica.rido e pondo 
teresse do m,andante o exigir. em seu loga.1• o disposto no art. 1.521. 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Art. 1.516. Si o mandatario agir em seuj Colloque-se na secção 2ª (obrigações do 
proprio nome, . não terâ o mandante acção mandata.rio), depois do art. 1.52G. 
contra os que com elle contrn.ptarem, nem 
estes contra o mandante. 

Em tal caso, o mandata.rio fica obrigado 
iiiréctamente para com a pessoa com quem 
contractou, como si o negocio fôra seu. 

Emendas do Sr. Dr. Solidonio Leite : 

Art. 1.517. O mandataria é obrigado a Art. O mandata.rio êobrigadoaapplicar 
cumprir o mandato nos termos e pefo tempo na execução do mandato sua diligencia ha
qi,e lhe fr;i confei<do, e r esponde pelo damno bitual e a indemnizar qualquer prejuizo 
que causar ao mandante em consequencia da causado por culpa sua ou daquclle a quem 
omisscio, negligencia, culpa ou excesso de substabelecer, sem autorização, poderes que 
mandato. · de·da exercer pessoalmente. 
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·------------,----------:---:-------;j""----------
_Tsccto do Projeeto Emendas acceitas 

Art. 1.519. O mandatario responde pelos §. Si, não obstante prohibição do man
prejuizos acontecidos ao mandante por ter dante, o mandatario se fizer sabstituir na 
encarregado a outrem o cumprimento de execução do mandato, responderá., para com 
manda.to sem estar para isso autorizado. aquelle por quaesquer prejuízos causados 

§ 1.0 Quando na instrumento houver po- pelo substituto, embo1•a provenientes de caso 
deres para substabelocer, só serão impu- fortuito , salvo provando que o caso teria so
taveis ao IIiandatario os dam~os occorridos brevindo mesmo si não tivesse havido sub
por acto ou negUge1icia' do· substituto, si este stabelecimento. 
for notoriameate inha.bil ou insolvavel . §. Havendo poderes para substabelecer, 

§ ,2.0 O substituto tem para com · o man- só serão imputaveis ao mandatario os 
dante os' mesmos direitos e obrigações que o damnos causados por culpa do substituto, si 
mandata.rio. este for notoriamente inhabil ou insolva.vel. 

Art. A responsabilidada do mandata.rio 
no mandato remunerado deve ser apreciada 
com mais rigor do que no mandato gratuito. 

Art. l .521. O mandata.rio que de boa fe Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite ( para 
e1»ecuta1· mandato nullo ou exceder os poderes occupar o logar do art. 1.513, nas dispo
do mandato será considerado gestor de ne- sições geraes): 
gocios, até _que seus actos sejam ratificados Art. o mandata.rio que exceder os po
pelo mandante, e se1·á responsavel por. pe_rda~ d1:1res do mandato será considerado gestor de 
e damnop que ~ausar, tanto ao co1;1st1tumte, negocios, até que seus actos sejam rati
como ao terceiro com quem haJa contra- ficados pelo mandante. 
ctado. 

Art. 1.522. O mandata.rio não pôde com~ Emenda do Sr. Dr. SolidonioLeite: 
pensai: os prejuízos -a que deu causa com. ~s Em vez de_ por outro lado - diga-se · (de 
proveitos que, por outro lado, tenha dili- a.ccordo com a emenda ao art. 1.506)- em 
genciado para ~u constituinte. outro acto. 

/ 
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Art. 1.523. Pelas sommas que deviam · Emenda do Sr. Dr. Solidonto Leite ( para 
-ser entregues ·a.o mandante, mas que em- ser comprehendido o caso constante da 
_pregou em seu proveito, deve o mandataria emenda ao art. 1.527)-: 
pagar juros desde o momento em que as em- Art. Pelas sommas que· devia entregar 
pregou. ao mandante ou recebeu para. despezas, mas 

Art. 1.524. SE1odo varios os inandatarios 
nomeados no mesmo acto, entender-se-ha 
.que são successivos, si não forem expressa
mente declarados conjunctos, ou indicados 
para funcções diiferentes. 

que empregou em proveito proprio, dev-e ·o 
mandatario pagar juros desde o momento 
em que as empregou • 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 
Eni vez de-funcções - diga-s~: actos. 

Emendas do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Art. 1.527, O mandante e obrigad, asa- a) Que se transporte para as ,lisposições 
tisfazer todas às obrigações contrahidas pelo geraes a parte do artigo relativa á ratifi
mandatario, na conf.o.rmidade do mandato cação, 1redigida nos seguintes termos: 
,conferido, e póde ratificai· ou impugnar as . 
-que o excederem. , Art. O mandante póde ratificar ou iro-

A ratificaçao de-ve se,· exp,·ess... ou resultar pugnai• os actos realizados sem os neces
·ae acto inequivoco, e tem effeito retroa- sarios poderes. 
.ctivo. 

A ratificação deve ser expressa ou re
sultar de acto inequivoco, e tem efl'eito 
retroactivo : 

b) Que ao restante do artigo, (depois de 
<&conferido») se accrescente:-e adeantar a 
importancia das despezas necessarias para a 
execução do mandato, quando o mandatario 
a pedir. 
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Texto do P1·ojecto Emendas acceitas 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Art. 1.534. O mandato acaba: Art. Cessa o mandato: 
1 °, pela revogação ; 1 º, pela revogação ou pela renuncia ; 
2°, pela renuncia do mandata.rio; 2°, pela morte ou interdicção de uma das 
3°, pela morte ou intei•dicção do mandante partes; 

ou do mandata.rio ; 3°, pela insolvencia ou mudança de estado 
4°, pela insolvencia., ou mudança de estado que torne inhabil, o mandante pai-a conferir 

de um ou outro, si por tal mudança se tornar os poderes e o mandatario para exercel-os ; 
inhabil, aquelle para conferir, ou este para 4°, pela terminação do prazo, ou conclusão 
acceitar o mandato ; do negocio. 

5°, pela te1·minação do prazo do mandato, 
ou pela conclusão do negocio. Obse,·vaçuo - Foi ligeiramente modificada 

a redacç.ão, · de modo que o disposto no ar
tigo tenha inteira applicação ao mandato 
judicial. 

Art. 1.538. O mandata.rio póde renunciar Emenda do Sr. Dr . Solidonio ·Leite: 
o mo.nclato, communicando sua renuncia ao 
mandante, si, porém, este for prejudicado Art. A renuncia do mandato deve ser 
pela inopportunidade da renuncia ou · pela communicada ao mandante que, si for pre-
fülta de ,.tempo... ' judicado pela sua inopportunidade ou pelar 

falta .. • ( o mais como está). 
' 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite : 
Art. L539. Embora sciente da morte do 

mandante, deve o mandatario concluir o S?guindo-se o exemplo dos Codigos Francez 
negocio já começado, si houver perigo na e Italiano, deve se transportar para a se.cção 
demora. 11 o disposGo no art.. 1.539, que encerra uma 

obrigação do mandatario, accrescentando-se 
à palavra mort~ o seguinte: intenlicçi!o ou 
miu:lança d~ -. estárlo·. , 

' I 
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Art. 1.548. Depois que O ad,;ogallo tive~ Emendas do Sr. Dr. SolidÓnio _Leite : 
acceitado o pa.trocinio da ~aus'.1 não podera Art. Depois que o advogado_º!! o procura
delle excusae-~e, salvo motivo Ju~to_ declara- doi• tiver acceitado o patrocmw da ca~sa 
do por afflt·mação solemne e mt1mada a não poderá delle excusar-se, salvo motivo 
parte ou seu proc~rad?r par3: no1!1ear outro justo, avisando em tempo o constituinte para 
advoga.do ateá pruuer~a. _aud1enc1a, sob pena que nomeie outro, sob pena _de responder 
cle responder pelos praJLUzos resultantes· pelos prejuízos resultantes. 

Additivo. - (onde convier) 
Art. As obrigações do advogado e do pro

curador serão reo-uladas .não sómente pelos 
poderes da procu1·ação,. mas principalmente 
pelo contracto, es~ripto ou. ver~al, em que 
os seus serviços tiverem sido aJustados. 

.Art .. O ·disposto no ª!-'t._ l_.535, n. 2, não 
se applica._ ao man-lato Jud1c1al. 

Art. 1.549. Os procuraclores... 1 O Sr. Dr. Solidonio Leite. propoz ·a sup-
pressão deste artigo por éonter · m,,teria 
estranha ao Codigo Civil; e o Sr. Dr.Eduardo 
Ramos, discordando do fundamento, que, a 
seu ver, restituiria aos Estados uma. compe
tencia que desappareceu desde o regula-
11?-ento_ de 1874, propõe a suppr:essão do ar
tigo, . Já porque deroga, duas vezes o prin
ci.pio estabelecido no art. 1.528, já. porque 
o at·bitramento deu logar entre nót1 a abusos 
e violencias de q•1e eram victimas as partes, 
em proveito dos advogados, atj a decre
tação do regulamento de 1874. 

Art. 1.550. Cessa o mandato judicial: - Emenda do Dr. Solidonio Leite: 
1 o por füllecimento do constituinte ou Art. Cessa o mandato judicial nos me~mos 

tran~misõão dos direitos deste para outra casos do art. 1.534 e que se prevê no 
pessoa cou.,;tando legalmente em juizo ; art. 1.548. 

2º por dcsistenciada procuração, requerida 
pelo' procurador e intimada ao constituinte; 

30, pela r~vog8:ç'.i.? dos J!Od~r~s da parte 
do constiturnte, rntuuada Judicialmente ao 
procurador. 
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Texto do Projecto 

Art. 1.551. No caso do n. 2 do artigo 
antecedente, tlca o procurador obr,ig.ado a 
seguir a causa até que o constituinte nomeie 
novo procurador, no prazo que lho for para 
isso assi0 nado. No caso do n. 3 não perde o 
procurador o direito ao honorario ou remu-
neração ajustada ou que for arbitrada, si a 
revogação não for motivada por culpa ou 
imperícia sua ou desamparo da demanda 
sem justo motivo e sem guardar o disposto 
no art. 1.548. 

Emend11,s acceitas 

Emenda do Dr. Solidonio Leite: 
Supprima,se. 

Art. 1.552. Os advogados e procuradores Emenda do Dr:. Solidonio Leite : 
estão sujeitos ás disposições dos regula- Deve-se supprimir tudo o que se segue á 
:n;ientos judiciaes e ás penas disciplinares p1•imeira parte do artigo, desde-alem-por 
nelles estabelecidas. Além disi,b, e sob as conter apertas disposições de direito penal. 
mesmas penao, é-lhes terminantemente pro-
llibido: . 

1°, tendo acceitado mandato de uma das 
partes, procurar ou advogar pela outra na 
mesma causa ou dar-lhe conselhos ou instru
c·ções, ainda que deixem a anterior procura
ção: 

2°, revelar á parte contraria. os segredos 
do · seu constituinte ou subministrar-lhe 
documentos ou quaesquer esclarecimentos; 

3°, reter, .ob qualquer pretexto, autos em 
seu poder, findo o termo legal ou assignado, 
pelo qual os recebeu com vista ou em con
:fiança. ,· 

"-
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Emendas do D1•. Solidonio Leite: 

Diga-se - Aqúelle que - em ·vez de : O 
. -;; Art. 1.553. O qi,e, sem autorização, se in· que ; e supprima..ge - « em nome delle ». 
'tromette na gestão de negocio de outrem, Observação. O· Prujecto primjtivo dizia
;:; deve dirigil-o segundo os interesses e a von Aquelle q,ae ; e 0 Codigo Portugez, aTt. 1.723, 

tade preoumida do dono do negocio, e re- copiado pela Commissão revisora, diz: -
sponde não só para. com este, mas tambem «A.quelle qt,e, sein autorização, se intro
para. as pessoas com quem ein nome delle mette.)> 

"" o 

contractar. 

-Emenda do Sr.. Dr. Solidonio Leite : 

Art. 1.554. Si a gestão for iniciada· contra Restabeleça-se o disposto no art. 1. 7.41 do 
a vontade manifesta ou presumida do dono Projecto primitivo, que ta'm por fonte o 
do negocio, resp.onde o gestor até pelo caso Codigo Federal, art. 470. · , 
fortuito, excepto si provar que· o ca~o tel'ia Art. 1. 741. Si a gestão for • empre
sobrevindo embora não houvesse gestão, ou hendida contra a vontade manifesta ou pre• 
que esto. aproveitou ao dono do negocio, ou sumida do dono do nego-cio, o gestor re
foi por elle approvadl~. sponde até pelos casos fortuitos, si não provar 

,que teriam sobrevindo mesmo sem sua in-
1.tervenção. 

A~t. I.561. Si o negocio for utilmente ad- Emenda do Sr. Dr. Solidonío Leite: 
illlil_!Str~do, o d_ono, deverá cump1'ir:as obr~- Propomos que se restabeleça O disposto no 
.gaçoes contrah1da~ em seu nome e rn~emm- art. 1 _47s do Projecto primitivo que es-
zar. o gestor das despezas nect>ssarias ou tatue . · · 
ut01s que houver feito com os juros legaes ·· 
.desde o desembolso. « Si o negocio for bem administrado, o 

A u_tilidade ou necessidade da despeza é d?no deverá cumpeir as obrigações cont_ra7 
.apreciada, segundo as circumstancias do mo- h1das em seu nome pelo gestor e 10-'
mento em que for feita e não segundo o ré- demnizal-o das_ despezas nece~arias ou u~eis 
sultado obtido. que houver feito por occas1ao da gestao. 

As rnmmas adeantadas pelo gestor em 
despezas uteis e necessarias vencem juros. )> 
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Texto do Projecto Emendas acce:tas Emendas mio acceitas ou prejudicadas 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: Emenda do Sr. Dr. Didimo da Veiga: 

Art. 1.585. Pelo contracto de sociedade, Art. 1.585. Substitua-se pelo seguinte Pelo contracto de sociedade, duas ou 
duas ou mais pessoas põem. em commum seus (art. 1.500 do Projecto primitivo): mais pessoas obrigam-se a entrar com 
bens e industria, no todo ou em parte, com «Pelo contracto da sociedade, duas ou mais prestações-em dinheiro, bens, ou industria, 
o fito de maior luc1·0, ou unem seus esfor- pessoa se obrigam a combinai• seus esforços afim de obterem a 1•ealização de um fim 
ços no intuito de conseguir um fim com- ou recursos da maneira convencionada, afim commum. 
mum. de obterem a realização de um fim com-

·:A.rt. 1.583. Quando as sociedades civis re
vestil'em a~ fórma,s e3tabelecidas .nas· leis 

mum.» 

Emenda do Sr. Dr. · Amaro Cavalcanti : 

Ob_servaçcio - Em vez de dizer-se - en
trar com p1·estações em dinheiro, bens, ou in
dust1·ia - ,jnlo-o preferível dizer-se, como o 
pro,iecto BJvilaqua e o' Codigo Federal: 
combinar seits esforços ou reciirsos da ma
neira convencionada. 

Esforços ou reciirsos é expresssão mais 
comprehensiva do que - dinheiro, bens ou 
industr:'.a. 

Emenda do Sr. Dr. Didimo da Veig~ : 

commerciaes, obedecerão aos preceitos dessas Restabeleçn.m-se as palavras do art. 1.501. As socieda.des civis, ainda quando reves-
1n:esmas leis, que não forem contrarios aos do· Projecto Bevilaqua- «entre as quaes se tirem qualquer da, fót>mas das sociedades 
do presente Codigo ; mas deverão ser in- inclue a, das societlades anonymas » no con11nercüte1, reger-se-hão pelos preceitos 
scriptas no registro civil e responder no mesmo trecho, em que alli se achavam._ deste Codigo. 
:fôro civil. Accrescente-se como paragrapho umco : Deverão, como todas as sociedade!! civis, 

Entende-se por sociedadCl anonyma aquella inscrever-se no regfatro civil, sob pena de 
que, fundada por tempo determinado, sem não produzirem effeitos para com terceiros 
firma social e administrad,t por mandatarios os acto~ de funcção social que pratica1•em. 
revoga veis, -tiver capitétl préviamente fixa-
do e dividido em .acções, a cujo valor, só-
mente, é limitada a responsabilidade dos 
socios. · 
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Emenda do S1•. fü. Solidonio Leite : 

Art. 1.588. Em relação aos socios, aso- Art. 1.588. Depois de-escripto, diga-se: 
ciedade só póde ser· p1•ovada por escripto ; podendo os tei·ce:i-os p1·1Jval-a por qualquer 
podendo sel-o em relaçao a te,·cei.ros por qual- meio. · 
quer genero de provas. 

Emenua do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Art. 1.591. A sociedade de todos os bensl Suppl'imam-se.- . 
presentes :'mport" a communhão de todos os 
moveis e immoveisque os socios teem nadata 
tio contr<1cto e os respectivos fructos e ac-
cessões. 

A de todos os bens presentes e futuros 
comprehende igualmente não só os mesmos 
bens, como os seus fructos e accessorios. 

Art. 1. 594. São excluídos da sociedade 
µniver,m.l os adquiridos por titulo gratuito, 
s1lvo h.J.vendo estipulaçã.o em contrario. 

Emendas do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Art. 1,595. A ·simples convenção de so- Art. 1.595. Substitua-se pelo disposto no 
eiedade uuiverda!, sem outra declaração art. 871 do Projecto do Dr. Coelho Rodri
nãó induz sinão a communhc,o dos lucros é gues : 
fructos. 

«A simples convenção de sociedade univer
sal, sem outra declaração, entende-se restri
cta aos lucros e ganhos futuros de cada um 
dos associados». 

Sub-emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite : 

E si forem mantidos, diga-se-no primeiro 
(ar&. ·l.593)-comprehencle-em vez de: im
porta a comnwnhão ele todos ; e no segundo 
-bens adquiriclos-em vez de: adquiridos. 
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Texto do Projecto Emendas acceitas 

Art. 1.596. E' nulla qüalquer clausula Emenda do Sr. Dr. Didímo da Veiga: 
que attribua todos os lucros a um dos so- · 
-cios ou isente de contribuir para as per- Accrescente-se: 
das o capital com que algum delles entrar E' valida a estipulação do contracto que 
para a sociedade. isente o socio de industria da copartici-

pação nas perdas. 

Art. 1.6.23. Os credores da sociedade! Emenda do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua : 
preferem aos de cada um dos socios, pelo 
que toca aos bens sociaes, mas podem estes Supprima-se o art. 1.623. 
penhorar e executar a parte social do de-
vedor. 

Parag1•apho unico. Neste caso ficará dis
,solvida a sociedade e o executado respon
.derá por perdas e daronas para com os 
outros socios. 

Art. 1.632. Quando a sociedade tiver pra-, Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite : 
.zo detern;inado nao poderei ser dissolvida por 
-e:ffeito de renuncia de algum dos socios, si- Supprima-se . 
não occorrendo causa legitima, como a inca-
pacidade de algum dos socios, ou a falta. de 
cumprimento das suas obrigações ou outro 
facto semelhante, de que possa resultar pre-
juizo kreparavel á sociedade. 

Art. 1.634. Quando a sociedade tiver pra
zo determinado, nenhum dos socios poderá 
pedir a sua dissoluçti.o antes deUe findar, sem 
provar algum dos casos em que, segunrlo o 
art. 1.624, ns. 1 a 5, a dissolução deva ter•· 
logar. 

!\,; ... .,. 
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Emendas não acceitas ou prejudicadas 

Emenda do Sr. Dr. Didimo da Veiga: 
1 

Redija-se assim: 
Os credores da sociedade .são pagos, de 

preferencia, aos de cada um dos socios, pelos 
bens sociaes ; aos credores particulares dos 
socios assiste apenas o direito, emquanto 
durar a sociedade, de executar os lucros li
quidas que o socio devedor possuir na so
ciedade. 

Emenda do Sr. Dr. Solidonio Leite: 

Depois de - 5° -:- accrescente-se· : e o 
art. 1.623. 
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Art. ·1.636'. Considera-se parceria agricola Sub3tÜutivo do Sr. Dr. FalJ.:io Leal Addit_ivos ao capitulo sobre Sociedade: 
ou colonia parciaria. o contracto pelo qual Accrescente-se á secção IV : 
uma pessoa obria-a-se a cultivar um predio Da parceria rural Art; ·Dissolvida a sociedade, procede-se 
rustico de outra, mediante uma quota dos h á liquidação .do patrimonio, e á partilha do 
respectivos fructos. . . _ ' 1. 6.:i6-l. 687 mesino. entre os socíos. . 

As regras estabelecidas para a Iocaçao de . . Art. A sociedade reputa-se contmuar 
e?usa.s, em ge.ral, e p3:_ra a dos predi~s ru~- Substitua-se t?do este cap1t~lo pelo XII, para a !erminação das opera2ões encetad~s, 
tlcos em pa.rttcular, saotarnbem applicave1s sob a mesma ep1graphe do Pro.]18cto do Dr. realizaçao das novas operaçoes nece:Ssarias 
a este contracto, com as modificações dos Clovis Bevilaqua, com as seguintes altera- á liquidação e effectiva operação do patri-
artigüi seguintes. ções: · monio social. . . 

4 . 

Art. 1.637. A perda parcial~.. _ SEcçÃ.o 1 Art. A autorização confe!ida a um soc_lo 
· · para gerir a sociedade termma com a d1s-

. . solução. 
Parceria agncola . Esta faz reverter a administração a todos 

, - · . . os associados em commum, que poderão no-
1 Art. l_.636 (I.53~ do ·proJecto Bev1laqua). mear um liquidanta. 
-
1
oá-se parceria agr1cola :quand_o uma pessoa Art. Pelo patrimonio social serão pagas 
cede a outra algum pred10 rustico, p,:1.ra que unicamente as dividas da sociedade, compre
seja cultiva~o mediante divis~o de fructo~, hendidas as que houverem si,do contrahidas 
,na proporçao que for entre - ambos esh- para com um dos socios. 
pu~ada. Art. Pagas as dividas da sociedade, pro--
, Art. Em falta de cl~usula.s. expressas ceder-se-ha á restituição das entrada, com 
nos contractos de p:i,rce~ta ag:1cola, será que cada socio houver concorrido par~ a 
1observado até~ dos d1sl?os1tlvos geraes sobre formação do fundo social. 
~ciedad~s crv1s, o segumte: 

1. 0 (art. 1.539 do Projecto Bevilaqua.) 
2.0 (art. 1-.540 idem.) 
3. 0 (art. 1.541 idem.) 
4.0 (art. 1.543 idem.) 
Art. (art. 1.542 idem.) 

SECÇÃO II 

Art. As entradas, que não co.nsistirem 

l
em dinheiro, serão pagas pelo Yalor q.ue lhe;; 
houver sido dado, por occasião de serem 
acceitas como elemento do capital da so
ciedade. ' 

Art. Para o effeito do pagamento das 
dividas e da restituição das entradas, o ca
pital da sociedade será reduzido a dinheiro·, 
salvo e.stipulação em contrario no contracto 
social. ' 

Art. Si, pagas as dividas da sociedade e 
Art. (1.544 do Projecto Bevilaqua.) restituídas as entradas, houver sildo, consti
Art. (l.545..J.dem, supprimida a alínea.) tuirá elle proventos sociaes e será pa.rti
Art. (1.547 a 1.552 idem.) lhado entre os socios, na proporção do di-

reito a.os lucros que lhes .conferirem as 

Parceria peciiaria 

-

1

1 Observaçlío - Abaixo transcrevo os arti• entradas, segundo o contracto E'Ocial. ' 
;gos 1.538 a 1.552 do Proj~ato Bevilaqua. 

g 
1:, 

··8 
·c:i -< 
~ 
~ : 
:;; . 
> 
N . .... . 
t"'" 

!. 

,.,,.. 
11>-· 
t.?l 



Texto do Projecto Emendas acceitas . Emendas ncío acceitas ou prejitdicadas 

Emendas dos Srs. Drs. Cornelio da 
seca. e outros. 

Art. No caso de não · ser o fundo social 
sufflciente para. o p.1gamento das dividas o 

Fon-lrestituição das ent, a.das, respornlem os socios 
pelo deficit, na proporçã<> em que participam 
das perdas. - lJirt,imo tla Ve~ya. - P. To
lentino. 

Ao art. 1. 627 accrosceote-se : Tambem Observação-Si a illustra.la Commiissão eu
não dá direito á indemnização o abandono da tender que não ha inconvf Hiente em descer 
colheita. q,uando o produeto dos frnctos co- a minucias, podei·á acceitar o additivo do 
lhidos for inferior ás despezas foi.tas com Sr. Dr. Didimo. São boas as suas disposi
esta, em vista dos baixos preços nos mer-1ções. Não o acceitei porque jnlgo sufflciente 
cados. . o disposto. em termos geoericos, no ar-

tigo n. 1.635. 
Ao art. 1.644. Substitua-se o disposto 

nesse artigo pelo seguinte : 

, Os casos não previstos nesta secção Ij Emendag dos Ses. Drs. Cornolio da Fon
deste capitulo e não constantes do contracto, seca e outros. 
serão decididos conforme os nossos costu-
mes de mais de cem annos no resp2.ctivo 
Estado. 

À.o art. 1.650. Accrescento-se: 
I . 

Substitua-se o art. 1.636 pelo seguinte~ 

Com relação .a certas e determinatlas cul- A parceria agrícola e colonia. parciaria. 
tnras, nas quaes é uso e costume inveterado é o contracto pelo qu:ü uma pessoa acceita 
o parceiro não poder começar a-colheita sem para 1.mltivar, em todo ou em parte, um 
ordem do proprietario ou rendeiro, suspen- predio rustico de outra ou a ella Mrend,tdo, 
<lendo-a e continu:tndo-a pela mesma fórma, pagando com fructos do respectivo solo uma 
continuará assim ,a ser executado o tra- quota estipulada.. Nf'ste contracto se obser-
halho. · varão as seguintes regras: 

' ! 
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Capitulo XII - Da Parceria rural 

SECÇÃO I 

DA PARCERIA AGRICOLA 

Art. 1.538. Dá-se a parceria agricoli), quando alguma possoa 
cede a outro algum predio · r ustico, · para que sejl. cultivado 
mediante o pagamento de umi.i. quota parte dos fh1ctos, estipu
lada entre ambos. 

Art. 1.539. O parcl)iro incumbido da cultura cio predio não 
está obrigado aos encargos deste, si Oil não to~ou sobre si. 

Art. 1.540. Os riscos provenientes de caso fortuito ou foeça 
maior são soffi'idos em commum pelo parceiro e pelo dono do 
predio. 

Art. 1.541. Este_ contracto não passa aos herdeiros de ambas 
as partes,- excepto si os trabalhos de cultura já estavam adean
tados, caso em que subsistirá pelo tempo necessario pai•a se ul-
timar a colheita. · 

Art. 1.54_2. São applicavois a este contracto as regras e,:ta
belecidas p~ra ' a' locação dos predios rusticos em tudo que 
não se achar regulado por esta seCÇ<'ío. 

Art. 1.543. Subsistirá a parceria não obstante a alienaçií.o do 
predio, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações 
do alienante, 

SECÇÃO II 

DA PARCERIA PECUARIA 

Art. 1.544. Dá-se a p:1rceria J_jecuaria quando se entregam 
anima.as a a.Iguem para vigial-os, pensa1-L1s e crial-os, mediante 
uma quota nos lucros p~·oduzidos. 

Art. 1.545. Constituem objecto de pa1•tilha as crias dos ani
maes e os seus productos. como pelles, crinas. 'lãs e leite. 

Para utilizar-se do trabalho dos animaes, DL1cessita o parceiro 
pensador da n.utorização expressa do proprietario. 

Art. 1.546. O po.rceiro pensador deve empregi1r na guarda 
e tratamento dos animaes o cuidado que um homem diligente e 
cuidadoso ordinal'iamente emprega em relação ao que é seu. 

Art. 1.547. O parceiro propl'ietario deve,no caso de evicçã,o, 
substituir os anima.os por outros . 

A"t. 1.548.0 parceiro proprietario supporta os prejuízos re
sultantes do caso fortuito ou fori;a maior, salvo convenção em 
contrario. 

Art". 1.549. O proveito que se puder til•ar dos animaes mor
tos, pertencentes· ao capita l, será devolvido ao proprietario. 

Art. 1.550. Nenhum dos parceiros póde dispor do gado sem 
consentimento do outro, salvo clausula em contrario no con
tracto. 

Art. 1.551. As despeza.s com o tratamento e criação dos ani
maes, não havendo accordo em contrario, co~rem por conta do 
parceiro pensador. 

Art. 1.552. Applicam-se a este contracto, naquillo que não 
estivei• regulado pelo accordo das partes e, na sua falta, pelo 
disposto nesta secç~o, as re~ras do contracto de sociedade .. 

Sala da Commissao, 30 uo dozemlJro do 1901.- ili€moel ae 
Araujo Gôes. 
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-VOTAÇÃO 

DOS 

Arts. 1325 a 1481 e 1482 a 1687 

21ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 2 DE 

jANEIRO DE l 902 

(Presidencia do ffr, J. J. Seabra) 

AI l hora da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Sr.;;. J. J: Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sét Peixot.o, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Bor
ges, Camillo de Hollanda1 Araujo Góes, Sê1; 
Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, 
Alencar Guimarães o Riva.davla dorreia (14). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Arthur Lemos, Tavares de Lyra, Teixeira de 
Sà., José . Monjardim, Benedicto de Souza, 

· ·Azevedo Marques e Hermenegildo de Mo
ra.as (7). 

Dos convidados pela Commissão compare
cem os Srs. Fabio Leal e Solidonio Leite. 

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

ORDEM DO DIA 

Votação da mataria encerrada. 

O Sr. Presiclen-te - Vamos co
meçar a votação pelos arts. 1325 a 1481, 
libll! parecer do Sr. Teixeira de Sá. sobre as 
emendas apresentadas. 

E; approvado o seguinte substitütlvo dei 
relator ao art. 1325 : 

« Considera-se doação o contracto em que· 
uma pessoa, por liberalidade, transfere a 
outra bens ou vantagens que alheia de seu 
patrimonio e esta acceita e adquire. - Do 
relator, » 

O art. 1326 é approvado !lem emendas. 
O art. 1327 é appro~ado, salva a re

dacção, depois de rejeitada a suppressão do 
segundo período, proposta pelo Sr. Fabio 
Leal. 

Os arts. 1328 e 1329 são approvados sem 
emendas. . 

E' approvado o segúinte substitutivo do 
Sr. Fabio Leal ao art. 1330, que flca pre
judicado: 

« A doação feita a nascitut'os precisa da 
a.cceitação dos pais destes para sua vali: 
dade. » 

ds art. 1331 e 1332 são àpprovados sejn 
emendas. .,-

E1 approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Fabio Leal ao art. 1333, prejudicados este 
e a emenda do relator : • · 

« A doação, sob a fôrma. de subv!lnção; por 
prestaçelés, se extingue por morte do doador, 
salvo determi!}aóã,o e1pre111sa deste. :1> 

O art, 1334 é approvado sem emendas, 
E' approvado o seguinte substihttivo do 

Sr. Fabio Leal ao att. 1335 : 
« O doarlor pôde estipular que os bens 

doados voltem ao seu patrimonio, si o do· 
nata.rio morrer antes delle. > · ·. 

Ficam prejudicados o artigo e a emendo. do 
relator. . 

Prejudicado ó additivo do Sr. Fabio Leal; 
é approvado, sem emendas, o art. 1336. · 

O art. 1337 é approvado sem emendas. 
D art. Í338 é approvado com a seguinte 

redacçãó, prejudicado o substitutivo do Sr. 
Fabio Leal: 

« A doaçã0 do conJ"\Jge adultero ao seu 
cumplic·e póde s~r annutlada pelo outro con· 
juge ou por seus herdeiros necessarios, até 
dous annos depois de dissolvido o matri
monio.> 

E' approvado o substitutivo do Sr. Fabio 
Leal ao art. 1339, mas con1 esta redacção : 

« Si os donatarios forem marido e mulher, 
a doação subsistirá em sua. integridade para. 
o conjuge sobrevivente. > 

O art . 1340 é approvado sem emerldas. 
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E' approvado o seguinte substitutivo do O art. 1373 é approvado, com o seguinte 
Sr. Fabio Leal ao art. 1341, prejudicados a additivo do Sr . Fabio Leal, salva a re
emend~ do relator e o artigo : · dacção para eliminação das palavras - taes 
· « O donatario é obrigado a cumprir os en- como, etc. : 
cargos da doação. « Paragrapho unico. As pequenas repa-

Si o encargo for de interesse geral e niio rações ou as reparações loca. tivas, de es
tiver o doador em vida exigido sua ex- tragos que não possam ser attribuidos á 
ecução, ao ministerio publico compete pro- acção natural do tempo de uso, taes como : 
movel-a. » fechaduras e vidros quebrados, papeis de 

Os arts. 1342 a 1351 do projecto são ap- forro rasgados, canos de distribuição e esgoto 
provados, rejeitadas todas as emendas e pas- obstruídos, correm por conta do locatario, 
sando o -art. 1351 a ser numero ou para- que é obrigado a fazel-as. » 
grapho do art. 134.2. E' approvado tambem o art. 1374 com o 

E' approvado o seguinte substitutivo do seguinte additivo do Sr. Fabio Leal, salva 
relator . ao art. 1352, prejudicado o do Sr. a redacção : 
Faibfo Leal : ---- « Paragrapho unico. Caso não tenha sido 

« Art. _1352. Na locação de cousas, uma feita a clescripçCía do estado do predio, se pra
das partes se obriga a cederá outra, por sarne que o locatario o tenha recebido em 
tempo determinado ou não, o uso e goso de bom estado de reparações localivas, respon
cousa não fungível, mediante certa retri- dendo pelos estragos ou perdas que aconte
buição. cerem durante a sua locação, a menos que 

Supprima-se o alínea: A locação de immo- não prove não ter sido causa delles. » 
veis chama-se, etc. - Do relator. »_ São approvados, sem emendas, os artigos 

- d .1375 e 1376 do projecto. 
Os artg. 1353 a 1361 sao appi'ova os sem o art. 1377 é approvado, ficando ·preju-

e~aj~ff~da a emenda do relator, é appro- dicada a emenda substitutiva do Sr. Fabio 
vado o art •. 1362 do projecto. Leal. 

Rejeitadas as emendas, é approvado o E' approvado, com sub-emenda do Sr. Fitbio 
art. 1363 do projecto. · Leal, o seguinte substitutivo do relator ao 

O art. 1364 é supprimido por proposta que, art. 1378 : 
'no momento da votação, faz o Sr. Oliveira « Art. 1378. O locatario do predio rustico 
Figueiredo, prejudicadas as emendas. deve aproveital-o, no mister a que o mesmo 

E' rejeitada a emenda do relator ao é destinado, segundo o costume do lof!'ar e 
art. 1365, ficando approvado o artigo ê pre- de modo que o não damnifique, sob pena de 
judi0adas as emendas do Sr. Fabio Leal. rescisão e pagameuto de perdas e damnos . » 

Os arts. 1366 e 1367 são approvàdos sem 
ameadas. A sub-eme::ida .approvada elimina deste 

E' rejeitado O substitutivo do relator ao substitutivo as palavras-segundo o costume 
art. 1368, ficando approvado o artigo e pre- do lagar. 
j udieadas as emendas do Sr. Fabio Leal. E' rejeitado o substitutivo do relator ao 

São approvados, sem emendas,os arts. 1369 art · 1379, ficando approvado o artigo do 
a 1372 do projecto. projecto. 

E' approvado, sem emendas, o art. 1380 do 
projecto. · O Sr. Fabio Leal (pela ordem) -

Diz o art • . 1373 : « Incumbem ao locador, Os arts. 1381 até 1384 são rejeitados e 
salvo clausula expressa em contrario, todlts as substituidos todos pela seguinte emenda do 
reparações de que o predio precisar. » Sr. Fabio Leal : 

Pois bem, depois de se dizer que o locatario « Art. O locat::trio não pó le exigir aba~ 
nada tem com as reparações, diz-se adeante, timento na renda com fundamento de este
no art. 1374 : « O locatario tem o di- rilidade ou de perdas de fructos por causa 
reito de exigir do senhorio uma descripç{ío do fortuita, salvo ajuste em contrario. » 
estado do predio no momento de recebel-o , » E' rejeitada a emenda elo relator substi-

Niio ha razão de ser para esta disposição, ttündo o art. 1385 pelo correspondente do 
uma vez que o 1ocatario não é responsavel. codigo primitivo e é tambern rejeitado 0 

Isto foi tirado do projecto do Sr. Bevilaqua, àdditivo do Sr. Fabio Leal, ficando tn,l qual 
onde tinha razão de ser. o art. l.385 do Projecto. 

A' vista do que acabo de expor, aprese11- E' appl'ovado o. seguinte substitutivo do 
tei as emendas aos arts. 1373 e 1374, man- Sr. ~lrre~o Pinto a toda a p~rte do Projecto 
dando accrescentar um paragrapho a cada relativa a locação de serviços (secção n, 
um. Iettras a, b e e, arts. 1386 em dean te). ,. 
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SECÇÃO II 

Da locaç<!o de ser1'iços em geral 

« Art. Toda a especie de serviço ou tra-
balho licito, material ou immaterial, póde 
ser contractada, mediante retribuição, 

Art. O contracto de locação de serviços 
· poderá ser celebra~o por instrumento par-t!· 

cular, feito e ass1gnado ou sómente ass1-
gnp.do pelas partes e subscripto por duas 
testemunhas. 

Paragrapho unico. Quando as partes, ou 
uma dellas, não souberem ler nem escrever, 
o instrumento poderá ser redigido e assi
gnado a rogo, subscrevendo-o, neste caso, 
quatro testemunhas. 

Art. Na falta de convenção sobre are-
tribuição, será a locação regulada segundo o 
costume do logar, te_mpo de serviço e quali
dade delle, ou po_t' arbitramento. 

Art. A retribuição · deve ser satisfeita 
depois de prestado o l!)erviço, si, por convenção 
ou costume, não tiver de ser adeantada ou 
feita por prestações. 

Art. A locação de serviços não póde ser 
conYencionaâa por teippo que exceda a qua
tro annós ; si o for, · será reduzido a esse 
prazo. 

Art. N.ão havendo prazo estipulado ou 
que se deprehenda da natureza do contracto 
ou costume do logar, póde o contracto ser 
rescindido á vontade de q-qalquer dos con
tractantes :_ mediante aviso com oito dia,s 
de antecedencia. 

Art. ·Procede a disposição do a.rt .•• 
ainda que o contrácto seja celebrado pa,ra 
pagamento de dividas do locador_ ou desa
larios adeantados ou para execuçao de uma 
obra determinada que exija prestação dé 
serviços por mais de quatro annos. 

Art. No contracto de locação de ser-
viços á agricultura, não havendo prazo esti
pufo,dQ, se presume ser a S{!-a duração a _de 
um anno agrarío, que termma pela colheita 
ou safra da principal cultura explorada pelo 
locatario . 

·Art, Não se. conta no prazo do conti•acto 
o tempo em que, por sua falta, o lócador 
deixou de trabalhar; 

Art. Não' sendo o locador contractado 
para certo e determinado trabalho, imteri
der-se-ha que se obrigou a todo· e qualquer 
sérviço éOmpativel cotn as suas forças e 
condições. 

· Art. O locador contractado por tempo 
certo ou obra determinada não póde ausen
tar-se nem despedir-se, sem justa causa, 
antes que preencha o ·tempo ou conclua a 
obra. · 

Paragrapho nnico . Si se despedir sem 
j :ista causa, terá direito á retribuição ven-

cida, mas será responsavel por perdl!,S ~ 
damnos. 

Art. São justas causasi para o locador 
dar por findo o contracto : 

1 °, necessidade de exercer cargos publicos 
ou cumprir obrigações impostas por lei, 
sendo aquelles e estas incompatíveis com a 
continuação do serviço ; . 

2°, tornando-se, por força maior, incapaz 
de cumprir as obrigações do contracto ; 

3°, exigindo o locatario serviços co!ltrarios 
ás leis ou bons costumes, ou excessivos das 
forças do locador ; 

4°, si· é tratado pelo locatario c9m exce~
sivo rigor, ou não recebe convement~ ah- · 
mentação ; 

5°, no caso de perigo ·manifesto de algum 
damno ou mal consideravel ; 

6°, si o locatario não cumpre as obriga
ções do contracto ; 

7°, ·si o locatario exige serviços não c,om
prehendidos no contracto ; 

8º si o locatario o:trender ou tentar o:ffen
der ~ locador, na honra de pessoa de· sua 
família ; 

9°, a morte do locatario, / 
Art. O locador póde dar por findo o 

contracto por qualquer dos c]l.sos menciona
dos no artig<_> antecedente; ain(l.a 41!6 o 
contrario tenha sido convencionado. ' 

Art. Despedindo-se por algum dos casos 
mencionados n9s ns. 1, 2, 5 e 1; do art ~ , 
terá direita á retribuição -.-vencida, sem 
responsa_.liilidade _alguma para . com o loca-
tario. · 

Despedindo-se p_or algum do~ casos d9,s 
ns. 3, 4, 6, 7 e 8, ou por facto do lo~ata,no 
no caso do n. 5, terá direito á retribuição 
vencida e ao mai!'l do artigo segu!nte. 

Art. O locatario que, sem Justa_. causa, 
despediu o locador, SArá obrigado não só a 
pagar-1he a retribuição venç~da, co1p.o me
tade da que receberia desde o qia da d(!spe
dida até ao tempo legal de findar-se o con, 
tracto. · 

Art. São justa~ _causa,s para s~r dis-
pensado o locador : 

1°, enfermidade ou qualqu.er outra ca-qsa 
que o torne inc~paz de prestar _os serviços · 
para os qua,es f01 contractado ; 

2º, vkios e máo procedi_men_t~ ~o ~ocador ; 
3°, forç!l, maior que imposs1b1hte o l~

tario de -cumpri.r suas obrigações ; . 
4°, si o locador falta ao cumprimento de 

suas obrigações ; 
5°, imperícia do locador no serviço para 

que fôra contractado ; · 
6º si o locador o:ffender o locatar io na 

hon;a de pessoa de sua familia. 
Art. O locatario póde despedir o loca-

dor por qualquer das causas mencionadas_ np 

J 
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artigo antecedente, ainda que o contrario 
tenha sido convencionado. 

Art. Si o locatario for despedido por 
algumas das causas mencionadas nos ns. 1, 
3 e 5, terá direito á retribuição vencida, 
sem responsabilidade alguma do locatario. 
Si for despedido por alguma das causas dos 
ns. 2, 4 e 6, tera direito á retribuicão ven
vida mas será responsavel por perdas e 
damnos. 

A:rt. O loca ta.rio, ainda que o contrario 
tenha sido estabelecido, não póde transferir 
-a outrem a locação de serviços, nem o lo
cador, sem aprazimento do locatario, pôr 
outra pessoa em seu logar. 

Art. O contracto de locação de serviços 
acaba .com a morte do locador. 

'Art~ Ainda que haja estipulação em 
contrario, o locatario não póde cobrar juros 
das soldadas, que adeantar ao locador, nem 
os juros decorridos durante o contracto, de 
qualquer divida que o locador este.ia pagando 
com serviços. 

Art. E' vedado contracto de locação de 
serviço de menores. 

Art. Terceiros que aliciarem pessoas 
obrigadas a O\}trem por contracto de locação 
de serviços á agricultura, haja ou não · ·in
strumento do mesmo contracto, serão respon
saveis pelo· pagamento ao primitivo locata
rio, de quantia equivalente ao dobro do sa
lario que perceberia o locador durante o 
prazo. de quatro annos.- Alfredo Pinto. 

São supprimidas as partes do Projecto re
lativas: a serviços domesticas (arts. 1404.a 
1419); a serviços immateríaes (arts. 1420 a 
1424); a ser-viços de tr-ansporte {arts. 1425 a 
143.1), prejudicadas as emend11.s respectiva_s ; 
a empreitada (arts. 1432 a 1446), prejudi
cadas as emendas ; a fo'rnedme-ntos ~arts. 1447 
a 1454) e a aprendizagem (arts. 1455 a 1463). 

E' approvada a emenda do relator, sub
stituindo os arts. 1464 a 1470 pelos cor
respondentes do projecto primitivo do 
Sr. Clovis Bevílaqua (arts. 1404 a 1.409), 
com os additivos do Sr. Fabio Leal, alterada 
a redacção do segundo para 1j.car como vae 
transcripto: 

« Para ser cqllocado depç,i~ do art, -1405 do 
Projecto primitivo : Art. Si não for con
vencionado prazo para o commodato, pre
sume-se ser o necessario para o uso con
cedido, e, salvo o caso de necessidade ur
gente, imprevista, reconhecida pelo juiz, 
não póde o commodante suspender o uso e 
goso da cousa emprestada, quer durante o 
prazo ajustado, quer durante o indispensavel 
para o uso concedido. 
. Para ser collocada depois do art. 1408 
do Projecto primitivo, já approvado ou res
tal.Jeleciclo : - As despezas feitas parei o uso 
e goso da coitsa empt·estada nao vodem 

em caso algum ser repetidas pelo commo• 
datario ». 

E' tambem approvada outra emenda do 
relator substituindo os arts. ns. 1471 até 
1481 pelos correspondentes no Projecto pri• 
mitivo do Sr. Clovis Bevilaqua, com o se
guinte additi vo do Sr. Fabio Leal, pa1·a ser 
collocado depois do. art. n. 1416 do Projecto 
primitivo, a.gora restabelecido: 

« Art. Si não houver convenção acerca 
do prazo da restituição da cousa emprestada, 
observar-se-ha o seguinte: · 

1°, si o emprestimo for de cousas communs 
do uso e . goso, o tempo da duração será de
terminado pela declaração do mutuante ;, 

2°, si de productos agricolas, quer para 
alimentação, .quer para sementeira, até á 
primeira colheita ; 

3°, si de dinheiro, se presumirá feito com 
o prazo nunca interior a 30 dias.» 

As restantes emendas do Sr. Fabio Leal 
ficam prejudicadas. 

O Sr. Presidente-Está terminada 
a votação desta parte do Projecto. Achando
se ausente o relator, Sr. Teixeira de Sá, 
nomeio para. substituil-o na Commissão de 
Redacção final desta parte o Sr. Oliveira Fi
gueiredo. 

O SR. SÁ FREIRE - Peço a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRE&IDENTE-Tem a palavra, pela. 
ordem, o Sr. Sá Freire. 

O Sr. Sá Freire (pela ordem)
Sr. Presidente, para elaborar o meu parecer 
sobre a parte dó Projecto que me c01;ibe re
latar, é necessario que a Commisiião, a· 
exemplô do que fez com o divorcio, resolva 
preliminarmente si acceita ou não a insol
vencia e a cessão de bens. Si forem acceitas, 
o parecer terá de ser redigido por uma 
fórrna, e, sendo recusãdas, outra será a 
redacção. Nest~s condições, . proponho a 
V. Ex. que cons~lte a, Commissão neste sen
tido. 

Coni_yltada, a Commissão. sobre a prelimi
Q.!\J', · r~solve está. eliminar do Projecto a 
i,osolvençia e a cessão de bens. 

(O Sr. Sá Freire pede para se faze1, 11ien

ção dos vot9.s em contrario dos Srs. Rivadauia 
Correia, Sá Peixoto e deUe relator.) 

O SR. PRESIDENTE-Vamos votar agora 
os arts. 1482 até 1687, com parecer do 
Sr. Araujo Góes. 
. E' approvado o art. 1482, com a emenda 
do relator, que manda supprimir as palavras 
-ou quem o represente. · 

E' rejeitada a emenda que accrescenta a.o 
mesmo art. 1482 as palavras-No deposito 
pode haver remuneração. 



452 CODIGO CIVIL BRAZILEÍRO 

Rejeitadas as emendas do relator e do 
Sr. Solidonio Leite, é approvado o art. 1483 
do Projecto. 

Rejeitadas todas a3 emendas oJfereci<las, 
são approvados os arts. 1484 até 1488 do 
Projecto. 

São approva.:ios, sem emendas, os arts. 1489 
a H91 do Prnjecto. 

Rejeitada a emenda do relator e do Sr,. So
lidonio Leite, é approvado o art. 1492. 

São approvados, sem emendas, os arui. 1493 
e 1494 do Projecto. 

E' approvada a emenda do Sr. conselheiro 
Correia, substituindo o art. 1495 pelo se
guinte do Projecto primitivo: 

« O depositante deve pagar ao depositaria 
as despezas feitas com a conservação da 
cousa e os prejuízos que do deposito lhe re
sultarem.» 

São approvados, sem emendas,. os arls . 
1496 a 1498. 

mais pessoas conferirem poder~s para o 
mesmo acto. 

§ 3. 0 O substabalecimento de poderes das 
procurações, feitas por instrumento publico 
ou particular, podem ter a mesma fórma 
de.te, sí o instrumento publico não for o 
exigido para o exercício do mandato. 

§ 4. 0 O reconhecimento da lettra e ftrma 
no instrumento particular é condição essen
cial a sua validade em relação a terceiros.» 

São approvados, sem emendas, os arts. 1507. 
a 1512 do Projecto. 

E' supprimido a art. 1513 e posta em 
Jogar delle, por proposta cio Sr. Solidonio 
Leite, a. disposição do art. 1521. 

os arts. 1514 e 15:5 são approvados sem 
emendas. 

E' approvada a emenda do Sr. Solidonio 
Leite, manilando collocár o art. 1516 depois 
do art. 1526 do Projecto (obrigações do man-
~~~~ . 

Os arts. 15l7 a 1519 do Projecto são 
i:tubstituidos pela seguinte emenda do Sr. So· 
lidonio Leite : 

E' rejeitad,t a emenda do relator ao n. 2 
do art. 1499 e approvado em seguida este 
artigo com a suppressão da palavra - con-
sentido. ~ « Art. O mandatario é obrigado a ap- / 

Rejeitadas as emeuuas do Sr. Solidonio .plicar na execução oo mandato sua diligencia. 
Leite, são approvados os arts. 1500 o 1501 habitual e a indemnizar qualquer prejuízo 
do Projecto, salva a redacçã.o. causado por culpa sua ou daquelle a quem 

E' rejeitada a emeuda do S1•. Solidouio substalecer, sem autorização, poderes ·que 
Leite ao art. 1502, ficando approvado o ar- devia exercer pessoalmeute. 
tigo do Projecto. §. Si, não obstante prohibição do man-

o art. 1503 é approvado, depois de conside- dante, o mandatario se fizer substituir na 
rada prejudicada a emenda a elle apresen- execução do mundato, responderá para oom 
tada. aquelle por quaesquer · prejuízos causados 

E' approvado, sem emendas, o art. 1504. pelo substituto, embora provenientes de caso 
O art. 1505 é approvado, depois de rajei- fortuito, salvo provando que o casó teria 

tadas as duas emendas a elle relativas. sobrevindo mesmo si não tivesse havido sub--
o art. 1506 é approvado, com o seguinte stabelecimento. 

a.dditivo do Sr. Alfredo Pinto, para ser collo- §. H_aver:ido pode~es para substab~lecer, 
cado como novo artigo logo em seguida: só serao 1mputave1s ao mandata_r10 - o~ 

. . . _ damnos caUBados por culpa do substituto s1 
« Accrescentem-se as segumtes d1spos1çoes: este for notoriamente inhabil ou insol va vel ,P 

Art. Todas as pessoas maiores ou eman- A ultima parte deste substitutivo aos 
'cipadas, que estiverem no goso dos seus di- art. I.515 a 1.519 é rejeitada e assim dizia : 
!eitos civis, pod~m passar pro~uração por « Art.... A responsabilidade do mandà.-
mstrumento_ particular de propr10 punho. tario no mandato remunerado deve ser 

§ 1. 0 O rnstrumento partICular deve ser apreciada com mai1:1 ri o-or do que no mandato 
escripto em portuguez, contet· designação do gratuito » 0 

Estado, da cidade ou circumscripção civil em · 
que for passado; a data, o nome do outor- o Sr. President.e-Fica adiada a 
gante, a individuação de quem seja o outor- votação, para continuar amanhã, por estar 
gado, e bem assim o objectivo da outorga, a adiantada a hora. 
natureza, a designação e extensão dos pode- A ordem do dia para a reunião de amanhã, 
res conferidos. 3, é : 

§ 2. 0 O instrumento particular póde ser Continuação da votação da mataria encer-
escripto por um dos outorgantes e pelos de- rada. -
mais sómente assignado, quando duas ou Termina a r,mnião ás 3 l /2 horas da tarde. • 



PARECER 

PARA A 

Votação dos arts. 1688 a 1828 

... 



' Parecer para a votacão dos arts. 1,688 a 1.828 
Para methodizar o estudo e facilitai• a votação das emendas, passamos a classi:fical-as em confronto com os artigos correspon

dentes do Projecto, de acc.ordo com a opinião verbalmente exposta á Commissão na reunião de 20 do corrente. Inutil é declarar que 
estamos promptos a prestar opportunamente quaesquer outros. escla1•ecimentes que ainda se tornem necessarios. 

Artigos do Projecto I Emendas com parecer fa'lloravel 

Art. 1.694. E' licito ao constituinte ou aol Supprima-se.-Sd Peixoto, relator. 
credor da 1•enda vitalicia exigir, para sua 
garantia, a hypotheca de um immovel, de 
rendimen::,o pelo menos igual, ou caução de 
títulos da divida publica federal que pro-
duzam em juros quantia equivalente á mes-
ma renda. 

Paragrapho unico.Não havendo hype>theca, 
:a design::tção de um immovel para garantia 
da renda não constitua onus real, si por 
disppsição testamentaria não for considerada 
alimentos expressamente consignados no im
movel. 

Art. · 1.696. No caso de.desapropriaçfi.o· por Estes artigos· devem ser deslocados desta 
necessidade ou utilidade publica, o preço do parte do Projecto e incluidos no cap. 8° do 
immovel ficará sujeito á constituição de nova tit. 38

, liv. 2°, si for approvada a emenda 
rend,t, e o mesmo terá logar em relação á que apresentamos ao art. 802, lettra g, con
indemnização do seguro. siderando direito real «as rendas constituiclas 

Art. 1.697. O pagamento da renda consti
tuída sobre um immovel incumba, de pleno 
direito, ao adquirente do predio gravado. 
Esta obrigação estende-se ás rendas vencida.s 
antes da alienação, salvo o. direito regressivô 
do adquirente contra o alienante. 

sobre immoveis».-Sd Peixoto, relator. · 

,t 

' 

Emendas nélo acceitas ou prejudicadas 
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Art. 1.698. O immovel sujeito á prestação 
de renda pôde ser resgatado, pagando o de-
vedor um capital em dinheiro cujo rendi-
manto, calculado pela taxa legal dos juros, 
garanta ao credor renda equivalente. 

Art. 1.699. No casei de fallencia, insolven- ' 

eia ou execução do predio gravado, o credor 
da renda tem preferencia aos outros. credores 
para. haver o capital indicado no.artigo an-
tecedente. 

Art. 1. 722. O facto de se não ter veri- Diga~se : « O facto de não se ter verifica.do 
:ficado ó risco, em razão do qual se fez o se- o risco, em razão do qual se fez o seguro, 
guro, exime o segwado de pagar o premio não exime o segurado de pagar o premio es-
estipulado, observadas as disposições espe- tipulado, observadas as disposições do direito 
ciaes do direito marítimo sobre ·o extoeno. marítimo sobre o extorno. » - Superíor Tri-

, ' bunal de .Justiça do Estado do Maranhão. 

. 
Art. 1.727. Verificado o sinistro, o segura- Substitua-se o segundo período : 

do deve communical-o ao, slilg:urad:or, logo « A omissão não justificada desonera o se-
que chegue ao seu conhec-imento. gurador que provar que, avisado em tempo, 

A omissão não justificada, des0;m,era o segu, podia ter evitado ou diminuído as conse-
l'ador. · quencias do sinistro. » - Sd. Peirooto, ee-

fator. 

Art. 1.758. As dividas de jog_o··ou: aposta· Emenda additiva: 
não.obrigam a pagai;nento; não póde,todavia, 
ser repetido o que voluntariamente foi_ pago. Ou for: menor ou interdicto o que perdeu. 
salvo si houve dólo de quem ganhou. -Sd Peirooto, relator. 

Paragrapho unico. Applica-se esta dispo-
sição a qualquer_ contracto qu~ encubra ou 
envolva reconhecimento, nov~.ao ou fiança _ 
de divitlas de jogo. . 

l 

! 
; 

1 ' 1 

1 

Depois das palavras-desonera o segurador, 
accrescente-se : 

« Si o serorado não provar que as conse-
quencias o sinistro não podiam mais ser 
evitadas ou diminuidas.»-Sd Peirooto. 
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Artigos do Prnjecto I Emendas com pa1·ecer fa'f!ora'f!el 

Art. 1.760. Não obstante o di8posto nol Supprima-se.-Sa Peixoto, relator. 
al't. 1. 758, os jogos destinados a exercitar 
força ou destreza, como a esgrima, as cor-

- riu.as a pé, a carro, ou a cavalle dão direito 
.10 premio ou á quantia ganha na aposta, 
respeitadas as disposições policiaes e postu
ras municipaes. 

Paragrapho unico. Este direito não se es
tende ao jogo e á aposta que entre si fazem 
os espectadores de taes exercicios. 

A1·t. 1.761. Subsistem as prohibições re-1 Supprimam-se os arts. 1.761 e 1.762.
lativas a casa~ de tavolagem, reputando-se Faculllaclc Livre de Direito da Cidade úo Rio 
illicito o ganho nos respectivos jogos. ele Janeiro. 

Art. 1. 762. Subsistem tambem as prohi
bições sobre rifas e loterias não autori
zadas. 

Emendas nero acceitas- ou pi-ejudicadas 

_, 

Art. 1.763. São considerados jogo ·e comol Art. 1.763. Diga-se : Additivo. Inclua-se on1e convier: 
taeil sujeitos ao. disposto nos _artigos antece- « São considerados jogo e como taes su- « Art. As apostas ou jogos de liolsa 
dentes o~ c?~tractos sobr~ t1tulos de bolsa, jeitos ao disposto nos artigos antecedentes são nullo:'l como o:trensivos da ordem publica 
qu<3 se _hqmdarem pela di~erença e_ntre O os conti·acto3 sobre títulos de bolsa, merca- e dos bons costumes. 
preço a.Justado e . a. cotaçao que tiveremldorias ou valores, que se devam liquidar . , . 
na época da e:trect1va entrega. · Jpela di1ferença entre O preço ajustado e a Art. _ E aposta o_u Jog~ de bolsa toda 

cotação que estes tiverem na época do ven- convençao em que a_ mtença.o commum das 
cimento do contracto, por ter sido estipu- pa~tes é a _de exc_l111r a entrega e a r~ce
lado O não recebimento ou entrega dos p_çao , eftect1vas dos gen~ros, mercadonas, 

'-, 

mesmos. - Sd Peixoto relator. » t1tu_los ou valores movei~ de qun.lquer es-
' pec1e, valor que elles so apparentemente 

,, 
•l 

~ 

negociam e de limitar o objecto do con
tracto a uma simples differença sobre a 
alta e a baixa das cotações. 
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Art. São nullos pelos mesmos motivos 
que ás ·apostas ou jogos de bolsa todos os 
penhores, promessas, hypothecas, cauções, 
coberturas, margens, estipulações ou pro
testos de commissões ou de sala.rios e, em 
geral todos os actos de qualquer, natm·eza, 
que tenham por causa juridica quer a aposta 
ou o jogo de bolsa, quer a. divida que delle 
se origine. · 

Para.grapho unico. Esta. nullidade não 
pôde ser opposta ao terceiro de boa fé. -
Anizio de Abreu, 

Art. 1.765. Pelo contracto de ftança o . Art. 1765. Diga-se ·: · 1 Em vez de cumpri?', diga-se: satisfazei· ou 
:fiador obriga-se para com o credor a cum- «Pelo contracto de fiança o fiador se obriga responder.- Sergio Lo,·eto. 
prir uma obrigação de outrem, si este o não para com ó credor de outrem a responder,na 
fizer. falta deste, pela respectiva . obrigação.-Sá 

Peixoto, relator.» · · 

Art. 1.767. Com excepção das mulheres' Supprima-se.- Sergio Loreto,-F. Tolen-
casadas, todas as mais pódem se obrigar por tino. . · 
fiança. 

Art. 1.769. Póde a fiança ser dada em ga, 
rantia de dividas futuras, mas, neste caso, 
não pôde o fiador :.er demandado sinão depois 
de tornada certa. e liquida. a obrigação do 
devedor principal. 

Additivo: 
Art. As obrigações nullas não são acces

siveis de fiança, excepto si a. nullidade re
sultar apenas de incapacidade pessoal do de
vedor. 

Esta excepção não abrange o caso do 
art. 1.477.- Sergio Loreto.-F. Tolentino. 

Supprima-se. - Sergio Loreto. - F. To
lentino. 
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Artigos do Projecto .JJ:rnendas corn parecer faTJoraTJel Emendas não acceitas ou prejudicadas 

. Ar~. l. 771. A _fian2a pó~e _ser _de valor Substituam-se as palavras-si, porém;, ex- Substitua-se o art. 1. 771 ~elo seguinte: 
mfer10r ao da obr1gaçao prmcrp~l e contra- cedei·- por «quando. exceder.»-Sá Peixoto, -Art. O :fiador pôde obrigar-se a menos 
hida em condições menos onerosas. relator. e não a mais que o devedor principal. 

Si, porém, exceder ao valor da divida ou Si, porém, se obrigar a mais, a sua obri-
for mais onerosw, só valerá até o limi-te da , gação será reduzida aos limites da do de-
obrigação afiançada. vedor- Sergio Loreto.-F. Tolentino. 

.Aet. 1. 773. Quando. alguem for obrigado Substitutivo: Substitutivo : _ 
a dar :fiador judicial deve ofl'erecer pessoa «Quando alguem for obrigado a dar :fiador, «O devedor que é obrigado a dar :fiador deve 
idoLJ.ea, 'domiciliada no município onde hou- deve offerecer pessoa idonea, domiciliada no apresentar pessoa idonea, domiciliada no lo
ver' de prestar a fiança e sufiicientemente município onde houver de prestar a :fiança gar da obrigação, possuidora de beml sufii
.abona't,]_a parru. sa tlSlffwzer a obrigação. e prepri'etaria de bens bastantes par.a satis- cientes para a segurança da divida e situa-

fazer a obrigação.»-Sd Pei!:ooto, relator. dos na comarca em que deve ser satisfeita 
a obrigação. 

-:- 1 Tor nando-se insolvavel ou incapaz o :fiador 
assim prestado, o devedor é obrigado a apre
s.entar outro . »-Sergio Loreto. 

Art. _I .774. Si o fiador se tor~a:r insolva- 1 Redija_-se como paragrapho do art.1.773. I Supprima-se.- Sei-gio Loreto.-F.Tolentino. 
vel ou 10.capaz, o credor pôde exrgrr outro. - Sá Pe:xoto, relator. 

Ar.t. 1. 775 . . E' licito ao devedor, de ac-l Supprima-se o art. 1. 775. - Sei-gfo Lo
cordo com o credor, substituir a :fiança por,reto. - F. Tolentino. 
garantia real. 

Art. 1. 776. O :fiador demandado pelo pa-1 Accrescêntem,Se' as palavras - até a can
gamento da divida tem direito dé exigir que testação da lide. - Sergio Loreto. - F. To-
sejam primeiro excutidos os bens do de- lentino. · 
vedar. 
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Art. 1. 777. Si até a contestação da lidei Supprima-se o art. 
o devedor não oppuzer o beneficio do ar- reto. - F. ToZentino. 
tigo antecedente, não poderá mais impedir 

1. 777. - ·sergio Lo-f Substitua-se a palavra devedor por -
· «fiadoi'>>. - Superior Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhllo. 
a acção do credor. 

Art. 1. 786. O :fiador pôde oppôr ao cre- Substitua-se o art 1. 786 pelo seguinte : 
dor todas as excepções que disserem re- A.rt~ O fiador pôde oppor ao credor todas 
speito á divida do devedor principal, si não as excepções extincitivas da obrigação que 
forem pessoaes a este. compitam ao devedor principal, si não pro-

vierem simplesmente de. incapacidad_e pes
son.l, salvo o caso do art. 1.477. - Sergio 
Loreto. - F. ToZentino 

Art. I. 788. Si o credor acceitar amigavel- Diga0se:-«Si o credor acceita;r amigavel- Substitua-se o art. 1.788 pelo seguinte: 
mente qualquer cousa em pagamento, ficará mente do-devedor princi'pal·em pagamento Art. Si o credor acceitar em paga
o fiador desonerado, nem poderá reviv~r da divida um objecto diverso do que este mento outra cousa que a que lhe era devida, 
sua obrigação, ainda no caso de evicção. estava obrigado a dar-lhe, fica irrevogavel- fiea livre o fiador, ainda no caso de evicção. 

mente extinnta a fiança, ainda que sobre- -Sergio Loreto.-F. Tolentino. 
Paragrapho unico. Fica outrosim desone- venha a avieção do objecto.»- Sà Peiwoto, 

rado o fiador si, sem seu consentimento, o relator. 
credor conceder ao devedor prorogação de 
prazo para o pagamento. 

Artigo additivo em substituição ao do Sr. Accrescente-se onde convier: 
Sergio Loreto : . Art'. o :fiador, ainda antes de haver 

« o fi_a~or, arnda antes de_ haver pag?, pago, póde exigir· que O devedor satisfaça a 
põd~ eXIg1r que o devedor sat~sfaça a obr1- obrigação, ou O exonere da fiança nos se
gaçao, ou o exon~r~ da fiança, desde que. ª guintes casos: 
divida se torne exig1vel ou tenha decorrido . 
o prazo dentro do qual o devedor compro- 1°, si a divida se tornar exigível pelo ven
metteu-se a desoneral-o.- Sà Peixoto, re- .cimtmto do prazo ; 
lator. 

2°, si, antes mesmo do vencimento do 
prazo, o credor tiver direito de exigil-a ou de 
accionar o devedor por motivo de insolven
cia ou outro semelhante ; 
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A.rtigos do Projecto 

/· 

Emendas com parecer f avoraveZ 

Artigo additivo -: 

« O fiador pode desonera1'-!.le da fiança que 
tiver assignado sem limitação de tempo, 
sempre que lhe convier, ficando, porém, 
obrigado por todos qs etfeitos da fiança ante
riores ao acto amigavel ou sentença por que 
for desonerado.» - Sá Peixoto, relato1•. 

Accrescente-se : 

« Art. A obrigação do fiador passa a .seus 
herdeiros, mas a responsabilidade da :fiança 
é limitada ao -tempo decorrido até o dia da 
morte' do :fia.dor e não póde exceder ás forças 
de sua herança:»- Sá Peia:oto, relator. 

., 

'\. 

Emendas não acceitas ou prejudic!:àas 

1 3°, si o devedor obrigou-se a exonerai' o 
fiador dentro de certo espaço de tempo e este 
já houver decorrido sem que o devedor tenha 
cumprido a obrigação; 

4°, havendo decorrido dez annos, não 
tendo a. obrigação principal, por convenção 
ou natureza, prazo para o seu vencimento . 
Sergio Loreto.-F. ToZentino, 
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Art. 1.794. As disposições deis artigos pre-r Supprima-se. - Olovis Beuilaqúa. - Sú 
cedentes não comprehendem os títulos ao Peixoto. 
portador que se não destinam á circulação, 
a respeito dos quaes observa-se-ha o se-
guinte: 

§ l.º Pôde o subscriptor recusar o cum
primonto da prestação ao credor que não 
se habilitar, justificando seu direito ao 
titulo. 

§ 2. 0 E' obrigado, porém, a pagar ou satis
fazer ao credor habilitado; embora não 
exhiba titulo. 
· § 3.0 Não pôde ser considerado em móra o 
subscriptor que retardar o pagamento do 
titulo, quando duvidar da legitimidade do 
portador. 

§ 4. 0 A penhora ou embargo sobre taes 
títulos depende, para sua effectividade, de 
ser notificado o devedor, e o pagamento 
feito ao notificante é valido e extingue a 
obrigação, embora o seja na ausencia do 
titulo . · 

§ 5. 0 E' licito ao devedor rectifl.car erro 
que haja na emissão do · titulo, cobrar a 
differença do preço ou allegar vicio de 
acquisição, por parte do credor. 

Art. 1. 796. Na petição em que se allegar Supprima-se o art. 1. 796.-Sá PeiaJoto, re- Art. 1. 796. Supprimam-se as palavras -
0 injusto desapossamento dos titulos, reque- lator. da Oamara Syndical, para que nao os admitta 
rer-se-ha a intimação do subscripto1', para d negociação na praça.-Clovis Bevilaqua.-
que não os pague; da Camara Syndical, para Sá Pe:xoto. 
que não os admitta á. negociação na praça; Supprimam-se os arts. 1. 796 a 1.802.-
e a citação do detentor ou de quem interes- Superior Tribunal de JustiÇ,a.do l,faranhão,-
sar, para allegar o que lhe convier. Dr. Antonio Barros. 

Art. 1. 797. Decorrido o prazo de um anno,/ ' Supprimam-se os arts. 1. 797 a ! .SOO.
sem ter havido opposição, poderá o reque- Olovis Bevilau.ua,-Sá Peixoto. 
rente ser adroittido a receber os juros ou 
dividendos vencidos e que se vencerem e o 
capital, si for exigível, mediante caução. 

C'): 
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Artigos do Projecto 

Art. 1. 798. Dous annos depois da autori
zação póde .ser levantada a caução dos jUl'oS 
e diviJ.endos, permanecendo quanto ao ca
pital por mais dous annos. 

Paragrapho unico. Para coupons destacil,· 
dos dos títulos o prazo para o leYantamento 
da caução será o mesmo. 

Art. 1. 799. O devedor ou subscriptor, a. 
qu,em forem apresentados os títulos denuncia
dos, é obrigado a apprehendel-os e commu
nicar a occurrencia ao juiz. 

Art. 1.800. Si um terceiro se aprésentar 
portador dos titulos denunciados, terá vista 
para deduzir o seu direito, :ficando suspensa 
a autorização dada para o recebimento de 
capital, juros e rendimentos. 

Emenr!,as com parecer favo1·avel 

Art. 1.801. Si, decorridos tres annos, con- Art. 1.801. Diga-se- «Si, decorridos tres 
tado,,; da publicação do edital de citação do annos, contados da citação do detentor dos 
-ietentor, ou da ii:ltimacão da ·camara Syn- títulos, não forem estes apresentados, o juiz 
:~ical, não apparecer reclamação ou contes- poderá decretar a sua caducidade e ordenar 
i;ação, poder,t o juiz ordenar que ~os pro- ao devedor que passe novos títulos em sub
priet:i.rios desapossados se passem novos ti.- ~tituição dos reclamados». - Clovís Bevila-
tuios em substituição dos reclama.dos. qua.-Sá Peixoto. 

Art. 1.802. Independentemente de des.pa-1 Supprima-se. - Clovis Bevilaqua. - , Sá 
cho, poderá o proprio interessado, por ~i ou Peixoto. 
por official de justiça, fazer a intimação, -ra-
tificando.a, todavia, em juízo no prazo .de 
seis dias, sob pena de ·nullidade. 

,.( . 
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Emendas não acceitas ou prejudicadas 
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Art. 1.803. Tambem sob pena de nullidade Substituam-se os arts. 1.803 e 1.804 pelo l Supp1'imam-se os arts. 1.803 e 1.804.--
dos titulas, ninguem p@de11á,,sem autorização seguinte: , · Alfredo Varella. 
do Congresso Nacional, errüttil-os de modo « E' nullo o titulo ao portador no qual o . 
que obriguem ao pagamento de certa somma subscriptor, sem autorizaçãQ do · Congresso · 
em dinheiro, :ficando, .em todo caso, o Nacional, se obriga ao pag1;1mento de certa 

. emissor respo sa vel por perq.as e damnos somma em dinheiro. · 
resultantes .da -emissão. · Esta disposição não se applica ás obri-

gações emittidas pela União ou pelos Esta-
Art. 1.804. Quando emittidos, ninguem dos, as quaes continuam reguladas por lei 

poderà empregal-os ou recebel-os em troca especial».-Ofovis Bevilaqu_a.-Sà Peiwoto. 
de objectos, v:alo:res ou serviço q.e qualq-q.er 
especie ou e;m geral q.ar-l!les ,qualquer 

· applicação de moeda legal, sob pena de 
serem igualmente nullos todos os contractos 
e actos juridicos em que taes títulos forem 
empregados com.o moeda. 

Pa1·agrapho unico. As di11posiçpes deste 
artigo não se appUcam ás obrigações emit
tidas pela União ou pelos .Estados, as qu11es 
continuam reguladas por lei,especial. 

Art. 1. 813. Si o d.ono dá cousa, no caso do 
art. 182, não for culpado do perigo, tem di
reito de sér indemnizado do prejuizo que ti-
ver sofl:'rido. · 

Art. 1.815. São tambem responsaveis pela Art. 1.815, n. 2. Accrescente-se depois da 
reparação civil : pahwra tutor, estas outras:- e o curador ; 

. e depois da palavra pupillos, estas outras : 
1°, os paes, pelos filhos menores que est1- -e curatelados.-<JZovis Bevilaqua.- Sá Pei

verem sob seu poder e em-sua companhia; xoto. 

2°, o tutor, pelos pupillos que se acharem 
nas mesmas condições ; 

ªº·· .. 

Supprima-se.- Arnaro Oavalcanti.-F. To
lentino. 
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Artigos do Projecto Emendas com parecer favoravel Emendas na'o acceitas ou prejudicadas 

Art. 1.819. A responsabilidade civil 
dependente da criminal. 

é in-1 Accrescente-se : - « mas não se poderá Art. 1.819-Accrescente-se :-«conseguin
questionar mais sobre a existencia do facto, temente a satisfação do damno causu.do pôde 
e sobre quem seja o seu autor, quando estas ser pedida sem dependencia da condemnação 
questões se acharem decididas no crime.>- do responsa.vcl em juízo criminal. Mas a 
Sà Peixoto, relator. sentença absolutoria neste juízo. irrevoga-

vel ou definitiva, sob o fundamento ex
presso da não existencia do acto delictuoso, 
pôde ser invocada pelo responsavel para o 
fim de dirimir a acção civil daquelle que se 
diz lesado. »-Amaro CJavakanti.-li'. Tolen-
tino. , 

Art. 1.826. As penas comminadas nos Art. 1.826. Supprima-se a primeira parte, Paragrapho unico do art. 1.826 e artigo 
do11;s artigos antecedentes são tambem ap- em vista do principio adaptado pela Com- 1.827, sejam reduzidos em um só artigo, as
plicaveis á Fazenda Publica, sempre que missão em relação á responsabilidaM da sim: Não terão logar as penas dos artigos 
promover cobrança indevida, salvo seu di- União pelos actos abusivos de seus funcciona- 1.824 e 1.825, sempre que (o mais como está 
reito regressivo contra os agentes ou repre- rios. no Projecto).-Amaro CJavalcanti.-F. Tolen
sentanfas culpad~s Pºi:' prevaric~ção, abuso O paragrapho unico subsistirá como artigo tino. 
d_c poj.er ou .n~gl!gencia en:~ verificai:- a ex,- distincto.-Clouis B evilaqua.-Sà Peixoto. 
tmcçao da divida ou sua 1mportancia effe- d'' . . 
ctiva. Re iJa-se assim o paragrapho umco: 

«Nã.o terão logar as penas dos arts. 1.824 e 
Paragrapho unico. Cessarão as penas dos 1.825 sempre qua o autor desistir do pedido 

mesmos artigos, sempre que o autor desis- antes da contestação da lide.»-Sà P ei(X/oto, 
tír do pedido antes da contestação da lide. relator. 

Art. 1.827. Cessarão igualmente as mes-J Supprima-se o ad. 1.827 .-Sà Peixot.o, 
mas penas, si o autor que exigir pn.gamento relator. 
dn. quantia já paga ou maior da que lhe é 
devida, ou antes do tempo, for successor do 

· credor originaria. Será,· porém, obrigado n.o 
pagamento das custas em dobro. 
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Additivo - A fazend·a publica responde 

pelos actos de seus representantes ou funccio
narios, s.egundo o disposto no art. 15, nos 
seguinte.s casos : 

1°, quando se der a lesão de um direito 
privado, efl'ectivamente adquirido nos ter
mos do art. 3° deste Codigo; 

2°, quando a administração faltar á fé dos 
contractos ou os ron;lper em todo ou em 
parte; 

3°, quando, em consequenci.J, de medidas 
puramente administrativas ou de estabele
cimento e execução de obras e serviços pu
blicas em geral, inclusive operações mili
tares, resultar damno á propriedade par
ticular; 

4°, quando, na guarda de bens e valores ou 
na gestão e exploração de serviços de natu
reza industrial , a administração publica 
assumir os riscos e perigos, que lhe são 
peculiares.- Ama1·0 Cavalcanti.- F. To
lentino. 

Sala da Coimnissão do Codigo -Civil, ·22 de dezembro de 1901 .-Antonio G. P. de Sd Peixoto, relator. 
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VOTAÇÃO 

DOS 

Arts. 1.520 a 1.687 e 1.688 a 1.828 

44ª "REUNIÃO ORDINARIA EM 3 DE JANEIRO 
DE 1902 

Presidencia do Sr. J. J. Seabra 

A' l hora da tarde começa a r eunião, es
tando presentes os Srs. J . J. Seabra, F. To
lentin0, Syl vio Romero, Sá Peixoto. Luiz Do· 
mingues, Anizio de Abreu, Frerler·ico Borges, 
Cami1lo de Hollau·la, Araujo Góes, José Mon
jarrlim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Al
fredo Pinto, Alencar Guimarães e Rivadavia 
Corrêt (15). 

Faltam, com causa participada, os Srs . 
Tavarea de Lyra, Arthur Lemos Teixeira de 
Sá, llene,ücto de Souza, Hermeneg1hlo de 
Moraes e Azeve:lo Marques (6). 

Dos convid,Ldos pela Commissão compare
cem os Srs. FabioLeal e Solidon10 Leite. 

E' lida e sem deb,üe appro vada a acta da 
reunião anLerior. 

O S r. · Francis co Tolentino 
(Secretario) (pela ordem) diz q,ie o Sr. conse
lheiro M. F. Curreia o incumbiu de commu
nicar á Commíssão que, por motivos impre
vistos, deixava de comparecer ás sessões em· 
quanto se occupasse a Commissão com as vo
tações do3 pareceres parciaes ; mas que por 
occasião da discmsão da redacção geral uo 
Projecto seria prompto em comparecer para 
tomar parte nesse debate. 

O Sr. Presidente declara que a 
Commissão tlca inteirada e agradece a com
municaçãó. 

ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO DA MATERIA 
ENCERRADA · 

O Sr. Presidente - O parecer do 
Sr. Araujo Góes foi hontem votado do 

art. 1.482 até o art. 1.519, inclusive. Vae 
continuar a vofação. -

O art. 1.520 é approvado sém emendas. 

O Sr. Presidente-Ao art. 1.521 
:-i presenteu o Solidonio Leite uma em>nda 
substitutiva, que, si for approvada, irá ficar " 
no logar do art. l .513, hon tem supprimido 
por de liberação da Commissão. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
O art. 1.521 supprl' perf,aitamente oart. 1.513 
na parte que trata da execução do mandato, 
mas não contra o mandato. 

O Sr. Presidente- A Commissão 
mandou hontern q:ie o art. 1.521 fosse · sub
stituido pelo art. 1. 5 13. 

O Sr. Solid onio L e ite (pa ,.a en
caminhar a votação)- Sr. Presidente, eu 
pedi a suppres~ão do art. 1.513, .e .tive a 
fortuna da ver que o autor do Projecto con~ 
cardou commigo pelas razões que expendi 
no meu r ólatorío. 

Ha condições especiaes em que o manda
tario póde exceder os limites do mandato e 
póde me~mo praticar actos contrarias aos 
poderes do mandato. · 

Expliquei as circumstancias em que isto 
se poilia dar. e de accordo com o Codigo 
Allemão e outros mostrei quCJ nessts casos . o · 
mandataria se devia considerar como gestor 
de negocios. -

Muitas vezes o mandataria não encontl•a, 
nos poderes que lhe foram conferidos, ne· 
nhum que o autorize a praticar actos que o 
mandatario autorizaria si conhecesse as cir
cumstancias especiaes do. negocio. Assim, 
por exemplo, o mandante póde dar ordem· 
ao mandataria pa-ra que não acceite o 
pagamento de uma porcentagem de 25 °/o, 
por saldo de um credito ; o mandante póde 

_, 
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dizer terminantemente que não acceita menos 
de 40 °/o• 

E o mandante diz isso porque sabe que ha 
pessoas da familia do devedor interes~adas 
em evitar uma viulencia, uma medida judi· 
cial. tem certeza de que parentes e amigos 
do devedor u auxiliarão de modo a evitar 
urna fallencia. 

Na occasião em que chegam estas instru
cções a situação está por tal mudo mu,la ia 
que o mandatar·io não· póde deixar de accei-: 
tar uma prestação inferior àquella que t01 
ordeuat.la pelo wandante, porque, si o pruprio 
mandunte estivesse p resente, o autorizaria. a 
assim ·proceder. Commigo deu-se isso muitas 
vez~s. 

·o Sa. SÁ PEIXOTO-E' uma doutrina peri
gosa e inacceitavel. (Apartes.) 

o SR. SoLIDONIO LEITE-Apreciei este fln'll 
do artigo e até figurei a hypothese de, rece
bendo o mandatado ordem do mandante para 
não acceitar meuos ele 50 º/o, elle, verifica11do 
que a situ ,ção está mudada, que compare
ceram credores não esperarias, emfim, conhe
cendo que ha circum;tancias taes em virtude· 
das quaes deve suppor que os interesses do 
mandante eram no sentiria de não cumprir as 
suas ordens, elle, como bom ge.tor de nego
cios, cede. certo de que · si o mandante esti
vesse presente assim tambem o faria. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEJIR.EDo-Mas qual é a 
comequencia juridica 1 

o SR. SoLlD,,NIO LEITE - E' que o manda
tar10 é puro ge~tor de negocios. 

o Sa. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte. 
o SR. SOLlDONIO LEITE-Si rectifica o man

dato, uão é mais gestor de negocios ; si ha 
rectificação, não ha ge:;tão. 

o SR, OLIVEIRA F1GUEIREDO - Mas qual a 
posição jurídica do gestor de negocios? 

o SR. SoLIDONIO LEITE - Na gestão de ·ne
gocios, a rectificação converte a gestão em 
mandato. 

o SR. ÜLIVEIRA FIGUEIR.EDo-Mas a conse
Quencia deste manuato, não acceito o acto, 
qual é 1 

o SR. SOLIDONIO LEI TE - V. Ex. esti tra
zendo uma objecção que mostra que ha dift'e
rcnça entre a gestão de negocios e a versum 
in rem. 

Nesta é que É' necessario que haja provei to, 
mas na g-estão de negocios não; pó le haver a 
gestão e não haver o pr,>veito ; e, quando 
tratei dtsto, mostrei a di:fferença. 

Na gestão não é prer:iso proveito e:lfüctivo 
- ·e basta que a pessoa que se iatrometteu em 

negocios de outra tenha administrado bem, 

embora sem proveito. Agora, si o gestor dá 
o seu consentimento, ahi está o mandato. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Si o man
dante deterrnin,L que o seu mandataria só re
ceba prestaçõe:s de 40 º/o e elle recebe de 
20 °/o. por e11tender que ha vantagem, Cll,SO 
não h"ja, não ha gestão, não µruduz effeito 
n,,n .; urn juridico. Isto é no caso figurado por 
S. Ex. 

0 SR. SoLIDONIO LEITE - M:1s as relações 
são d1fferentes e por isto pedi que se conside
rasse ge,;tor de neg-ocios. (Apartes. ) 

Eu s,,u mand11tar,o e tenho razões para 
suppur que o mandante proeederia &:,sim, e 
bttsta-me esta razão de supJJor, não é preciso 
que haja interes,e. 

Tinlla lido razões para acreditar que o 
rnanJante me autorizaria. a assim fazer, si 
tivesse conhecimeuto das circumstancias; 
procedi como gestor que procura a,1annistrar 
bem e de accordo com as in teuções presu
midas. 

Vou contra· as instrucções do mandante, 
porque acredito que si elle t ivesse conhe~i
rnento do negocio me autorizaria. 

E' uma questão de presumpção. 
Presumo, mas não tenho a certeza de que 

o interesse delle o exija. 
E' approvada a eIUenda do Sr. Solidonio 

Leite ao art. 1.521, com a condição de ser 
accrescentada ao artigo a circumstancia de 
poder o mandata.rio ir contra ,ou alem dos 
poderes conteridos (contra o voto do Sr. Sá 
Peixoto, que rtijeitava n;io só este substi
tutivo corno a primeira emenda do Sr. So
lidonio Leite). 

O art. l .5t2 é approvado com a emenda 
do Sr. Solidonio Leite, dizendo - em outro 
acto - em vez de __ por outro lado. 

O art. l .523 é substituído pelo seguinte 
emenda do Sr. Solidomo Leite: 

«Art. . Pelas sommas que devia entregar 
ao mandante ou recebeu para despezas, mas 
qne empregou em pro-veito proprio, deve o 
mandataria pagar juros desde o momento 
em que as empregou. » 

O art. l.524 é approvado, salvo a redacção, 
com a emeuda do Sr. Solidonio Leite, substi
tuindo funcções por actos. 

Os ar-ts. 1.5.::5 .e I.5t6 são approvados, sem 
emendas. 

São approvadas as seguintes emendas do 
Sr. Sol1douio Leite ao art. 1.527: 

« a) Que se transporte para as disposições 
ger,us a parte do ,irtígo relativa. á ract1ticação, 
redigiúa nos seguintes termos: 

Ar·t. O mandante póde ratificar ou im• 
pugnar os actos real1zallos sem os necessarios 
p9deres. r 
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A ractificação deve ser expressa ou re
sultar de acto inequívoco, e tP,m effeito 
retróacti v-o : 

b) Que ao restante do artigo (depois de 
«conferido») se acccrescente: - e adeantar 
a ímportancia das despezas necessarias pam 
a execução do mandato, quando o mandataria 
a ped_ir.» 

São approvados os arts. l.528 a I :533, sem 
emendas. 
. O art. l.534 é substítuido pela seguinte 
emenda do Sr. Solidonio Leite, supprimida 
della a palavra - insolvencia, : 

« Art. Cessa o mandato : 
1°, pela revogação ou pela renuncia; 
2°, pela morte ou ínterdicção de uma das 

partes ; 
3°, pela insolvencia ou mudança do estado 

que torne ínhabil: o mandante para conferir 
os poderes e e mandataria para exercei-os ; 

4°, pela terminação do prazo, ou conclusão 
do negocio.» 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
observa que o§ 2° do art . l.535 não sotlreu 
emeLdas, mas cumpre veritlcar a sua re
dacção, que não esta muito clara. 

A Commis~ão resolve deixar á Commissão 
de Redacção a modificação necessaria e 
approva os arts. 1.535 até 1.537, sem 
emendas. 

E' approvado o seguin'·e substitutivo do 
Sr. Solídonio Leite ao art. I. 53!!: 

« Art. A renuncia do mandato deve ser 
communicada ao mandante que; si for pre
judicado pela sua inopportunidade ou pela 
falta .•• (o mais como está).» 

O art. 1.539 é approvado com ~- seguinte 
illO!lificação do Sr. Solidonío Leite: 

<<Seguindo-rn o exemplo dos Codigos Francez 
e Italiano, deve-se transportar para a secção II 
o dispc,sto no art. 1.539, que encerra uma 
obrigação do mandataria, accrescentando-se á 
palavra - morte- o seguinte: interdicção ou 
mudança de estado.» 

Os arts. 1.540 a l .547 são approvados, sem 
emendas. 

O art. 1.548 é substituído pela seguinte 
emet.da do Sr. Solidonio Leite: 

« Art. Depois que o advogado ou o pro
curador ti ver acceítado o patrocinio da causa 
não poderá delle excusar-se, salvo motiv~ 
justo, avisando em tempo o constituinte 
para que nomeie outro, sob pena de respe,nder 
pelos prejuízos resultantes .» 

E' approvado o seguinte additivo do Sr. So
lidonio Leite ao mesmo art. 1548 : 

« Art. A'$ obrigações do advogado e do 
procurador ' serão reguladas não sómente 

pelos poderes da procuração, mas princi
palmente pelo contracto, escrípt0 ou verbal, 
em que os seus serviços tiverem sido ajus
tados.> 

E' rejeitado, por desnecessario, este outro 
additivo: 

« Art. O disposto no art. 1535, n. 2, não 
se applíca ao mandato ju,!icial. >> · · 

E' approvada a emenda suppresiva do 
art. 1549 do projecto . 

E' rejeitada r,. emenda do Sr. Solidonio 
Leite ao art. 1550 e acceita a suppressão 
deste artigo, por proposta feita no momento 
da votação pelo Sr. Oliveira Figueiredo. 

O art. 1551 é suppimido por emenda do 
Sr. Solidonio Leite. 

O art. 1552 é approvado com a seguinte 
modificação, proposta pelo Sr. Solidonio 
Leite : 

« Deve-se supprimir tudo o que se segue 
á lª parte do artigo, destle --:- alem .- por 
conter apenas disposições de direito penal.» 

O art. 1553 é approvado com a seguinte 
emenda do Sr. Solidonio Lei te : 

« Diga-se - Aq_uelle q_ue, em vez de - O 
q_«e ; e supprima-se: «em nome delles ». 

E' substituido o art. 1554 pelo art. 1741 
do projecto primitivo : ~, 

« Art. (1741. Si a gestão. for empreen
dida contra a vontade m,tnifesta ou presu
mida do dono do negocio, o gestor responde 
-até pelos casos fortuitos, si não provar que 
tel'iam sobrevindo mesmo sem sua inter
venção.» 

São approvados sem emendas os arts. 1555 
até 1560do projecto. 

E' rejeitado o substitui ti VQ do Sr. Sr. So
lidonio Leite ao art. 1 .~l, prevalecendo o 
artigo do projecto. 

São approvados sem emendas os arts l ;562 
a 1584 do projecto. 

E' approvada a emenda do Sr. Solidonio 
Leite, substituindo o art. 1585 do projecto 
revisto pelo seguinte art. 1500 do projecto·· 
primitivo : 

« Pelo contracto da sociedade, duas ou 
mais pessoas se obrigam a combinar seus es
forços ou recursos da maneira convencio
nada, afim de obterem a realização de um 
fim commum.» · 

Fica prejudicada a emenda Dr. Didimo da 
Veiga ao mesmo art. 1585. 

E' approvado o art. 1586 com a seguinte 
emenda do Sr. Amaro Cavalcanti : 

« Restabeleça!ll-se as palavras do art. 1501 
do projecto Bevilaqua - « entre as quaes 
se inclua a das sociedades anonymas » no 
mesmo trecho em que alli se achavam. > 
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E' rejeitado o seguinte additivo do 
Sr. Amaro Cavalcanti ao mesmo art. 1586 : 

« Accrescente-se como paragrapho unico : 
Entende-se por sociedade anonyma aquella 
que tunctada por tempo determinado, sem 
firma social e administrada, por mandatarios 
revoga veis, tiver capital préviamente fixado 
e dividido em acções, a cujo valor sómente 
é limitada a responsabilidade dos socios.» 
.o art. 1587 é approvado sem emendas. 
E' approvado o art. 1588, com a seguinte 

emenda do Sr. Solidonio Leite : 
« Art. 1588. Depois de escripto diga-se : 

• podendo os terceiros proval-a por qualquer 
meio.» 

São. approvadas sem emendas. 
São approvados sem emendas os arts. 1589 

a J .592 do projecto. 
São súpprimidos os arts. 1593 e 1594 

por proposta do Sr. Solidonio ·Leite. 
E' approvada a emenda do Sr. Solidonio 

Leite, substituindo o art. 1595 do projecto 
revisto. pelo seguinte art. 871 do projecto 
do Dr. Coelho Rodrigues : . 

« A simples convenção de sociedade uni-· 
versai, sem outra declaração, entende-se 
restricta aos lucros e ganhos futuros de ·cada 
um dos ássociados.» 

O art. 1596 é approvado com o seguinte 
additivo do Sr. Ditlimo da Veiga : 

SECÇÃO I 

Parceria agrícola 

Art. 1636 (1538 do proj.3cto Bevilaqua). 
Dá-se parceria agricoLt quando uma pessoa 
ceda a outra algum predio rustico, para que 
seja cultivado mediante divisão de fructos, 
na proporção que for entre ambas estipu
lada. 

Art. Em falta de clausulas expressas 
nos contractos de parceria agricola, será 
observado, além dos dispositivos geraes sobre 
sociedades civis, o seguinte : 

1° (art. 1539 do projecto Bevilaqua). 
2º (art. 1540 idem). 

(art. 1541 idem). 
3° (art. 1543 idem). 
Art. (art. 1542 idem). 

SECÇÃO li 

Parceria pecuaria 

Art. 1544 do projecto Bevilaqua. 
Art. 1545 idem, supprimida a aliuea. 
Arts. 1547 a 1552 idem . 
São considerados prejudicados uns e rejei

tados nutros dos additi vos do Sr. Cornelio 
da Fonseca. (Deputado). 

o Sr. Solidonio Lei-te - Peço 
a. palavra· pela ordem. 

<L Accrescente : E' valida a estipulação 
do contracto que isente o socio de industria Sr. Presidente - Tem a palavra . 
da coparticipação nas perda. » 0 Sr. Solidonio Leite (pela 

São approvados sem emendas os artigos ordem) _ Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
1597 até 1622 do projecto. que me informe si foi approvado o art. 1592 

o art .. 1623 _é supprimido por emenda do tal como se achava. 
Sr. Clov1s Bev1laqua.. . . 

São approvados sem emendas os arts. 1624 O SR. PRESIDENTE - Sim, senhor ; fm re-
a 1631 do projecto. · . jeitada a emenda de V. E x: . 

E' supprimido o art. 1632 do Projecto o SR, SounoNI0 LEITE - Sr. Presideub, 
por emenda do Sr. Solidonio Leite. · eu m·~ conformo com a decisão da Commissão 

o, ar~ .. 1633 é approvado sem em~ncia~. quanto · ás outras emendas ; mas, quanto a 
E reJe1tada a emanda do Sr. S-01Idomo esta me parece que não devo pensar do mesmo 

Leite, suppressiva do art. 1634, ficando modo. 
app;ovado este artigo. De facto, o art. 1492 dá ao depositario a 

E_ approva.do sem emendas oart. 1.625 do faculdade de converter o deposito em 11111 Lu•1, 

proJecto. bastando para isto que consuma o objecto 
Os artigos desde 1636 até 1687 são substi- depositado. 

tuidos pela seguinte emenda do Sr. Fabio O art. 1492 diz O seo-uinte : 
~~- . o 

• « O depositario não póde servir-se da 
Da parceria rural cousa depositada 'sem permissão expressa 

do depositante, sob pena de responder por 
perdas e damnos e reputflr-se mutuo o depo
sito, si for de dinheiro ou cousas fungiveis.'P 

Arts. 1636 a 1687 

Substua-se todo este capitulo pelo XII, 
sob a mesma epigraphe, do projecto do 

. . Dr. Clovis Bevilaqua, com as seguintes al
terações : 

• 

Approximei este artigo do 1497, para 
mostrar a contradição que entre elles existe. 
De facto, no ultimo se diz: 

« o deposito de cousas fungíveis, · JlO qual 
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se estipula qne o depoRlta.rio deve restituir 
coU!l8S do mesmo gP.nero, qualirlade e quim
tidade, rE>gula-se pelas disposições referentes 
ao mutuo.:. 

al't. 802, consic1erando flireito real as rendas 
cnn,;fituidas sobre immovPis. 

Sã.o apnrova.rlos, sem em1>nilas, os artigos 
nesrle 1700 até 1721 do Pr0jecto. 

E' approv11rlo o seguinte sabPtitutivo do 
Superior Tribunal de Justiça do Maranhão 
ao art. 1722: 

Visivelmente está. aqui iletorminedo qne, 
tratando-se da cousas fungivei!I, para que 
ba.ia. cfpposito e niio mutuo. é prPci~o quA se 
decli1re rlever a restituicã.o ser na mP.sma e!I
JIPcie. Ora. embora O rlepo::itante faca a de- « Dig,i.-se: « O facto rle não .ter verificado 
claração de que 8 restit.uiçiio ne.ve -SAr na o risr.o, em razão no qual fez o SPuuro, 
mPsma Psperie, póne flcal' nPtP.rminnffo que nifo PXime o segurado de pa.ear o pr11mio PS-
o cfppnsito não se convPrtPr Pm mutuo ; em· tipul11rlo, ob~"rvadas a~ nispo!liQÕP~ do rlirPit.o 
bora elle ui:e desta cauU>lR, 0 rlepositario, marítimo sobre o extol'no. »- SupPriO'Y' Tri
pelo art. 1492, podera iJludil-a completa- bv.nnl de Justiça rio E.,tado do MarariMo. 
mente, bastanclo para isto que consuma o Rão ~pnrovados, sem emendas, os artigos 
objecto depositarlo. 172.'3 a 1726 do Projecto. 

Evirlentemente, ha aqui um absul'do: fica E' approvano o art. 1727 com o i:euninte 
o depnsivirio infl.f'l, t?J1tnno, com o direito dP substitutivo do relator ao seguinte J10riodo: 
convertl'r O rlepo1>ito Pm mutuo, apP:zar ne e A omissão não justificaria rle~onera. o se
tPr o depositante declarado dever a restitui- gurarlor que provar que, avi~lldo em tP.mpo, 
ção ser na mesma especie. porlia ter evitarlo ou diminuiilo 11s rome-

0 SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO - Acredito quencias do sinistro.>- Sd Peia;oto. relator. 
que seja má a disposição. mas o pensamPnto - São approvedns, sem emendas; os arts. 1728 
não foi este e Pim o sPgninte: si o deposita- até 1757 do Projecto. . 
rio usou da cousa depositaria. usou m~1, de o art. 1758 é approvado com O seguinte 
certo, mas deve responder com cousa 1gnal. accrescimo, proposto pelo relator: 

O SR. SnLIOONIO LEITE - Ainda assim «Accre~Pnte-se ao artiuo - On for menor 
acho inconveniente a disposição: si o depo- ou interdicto o que perdeu.- Sd Peixoto, 
sitario USf\U do objecto sem poder usar delle, relator.:. .. , 
deve responder como depositario. O art. 17!'>9 é approvaclo sem emendas. 

UMA. voz - E' melhor que não se abra .a O ,irt. 1760 é supprimido por emenda do 
porta a este abuso. relator. 

o SR. SOLIDONIO LEITE - Por isto, eu pe
diria á Commissão que reconsiderasse a sua 
votação. 

O Sr. Presidente -A Commissiío 
acaba de ouvir as ponderações f"itas pelo 
Sr. Dr. Solidonio Leite. Si não houver re
clamação. mandarei declarar que ella. recon
siderou seu voto quanto ao art . 1492 e QUP 
acceita a emenda do mesmo Sr. Dr. Solidonio 
Leite, mandnndo supprimir as ultimas pala
vras: e ,reputar-se mutuo o de,t?osito, si for 
dinheiro ou cousas fungfoeis, (Pausa. ) 

Foi acceita. a emP.noa : a Commissão re
considerou o seu voto de hontem. 

Está terminada a votação dPsta. parte do 
projecto. Vamos votar agora o parecer do 
Sr. Sá Peixoto sobre ll!I emendas apresen
tru:las aos arts. 1688 a 1828. 

Sã.o apt>rovados, sem emendas, os artigos 
1688 a 1693 do Projecto. 

O art. 1694 é supprimido por emenda do 
relator. 

O art. 1695 é approva<Io sem emendas. 
Os arts. 1696 a 1699 devem ser dP-sloca

dos desta p11rte do projecto e incluidos no 
cap. 8° do'tit . 3•, livro 2<', por ter sido ap
provada uma.emenda do relator á lettra g;do 

Os arts. 1761 e 1762 são supprirí:iirlos p0r 
1>ropnst11. rla Faculdade Livre do Direito do 
Rio de Janeiro. 

E' 11 pprovado o seguinte substitutivo do 
relator ao art. 1763: 

« São consirferados jogo, e como taes su
jeitos ao disposto nos artig-os antecedentes, 
os contractos sobre títulos de bolFa, merca
norias ou valores, que se devam liquidar 
pela ditfürença entre o pri>ço ajustado e a 
ootaçã.o que estes th·erem na epoca do ven
cimPnto do contr11cto, por ter sido estipulado 
o não recPbimento ou entrega. dos mesmos. 
-St! P eixoto, relatnr. » 

E' declar11do prejudicado o additivo do 
Sr. Anizio de Abreu. 

O Sr . .A.nizio de .A.breu (pela 
ordem) pede QUA SPja destncada do additivo 
e votada a seguinte emen~a: 

« ParagraJ)ho unico. Esta. nullidade não 
póde ser opposta. ao terceiro de boa fà.
Anizio de Abreu.> 

E' a.pprovada esta emenda, salva a re
daccão, para ser collo<'ada onde convier e 
applicavel a todo o capitulo do jogo e apos
tas, como rropõe o relator . 

O art: · 1764 é approvado sem eme.ndas. 

' ,, 
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E' approvado o seguinte substitutivo do 
relator ao art, 17f.5: 

« Pelo contracto de fiança . o fiador se obri
ga para com o credor ria outrem a respon
der, na fülta, ri este, pela respectiva obri
gação. -Sá Peixoto, relator.» 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Sergio 
Loreto. 

O art. 4766 é approvarlo sem emendas. 
E' supprimido o art. 1767 por emenda 

do Sr. Sergio Loreto. 
E' approvano, sem emendas o art. 1768. 
E' rejeitada a emenda do Sr. Sergio ~o

reto supprimindo o art. 1769 e fica. o artigo 
approvado, com o seguinte additivo do mes
mo_ Sr. Sergio Loreto : 

« Art. As obrigações nullas não são acces
siveis de fiança, excepto si a nulli~ane re
sultar apenas de incapacidade pessoal do de
verlor. 

Esta excepção não abrange o caso do 
art. 1477.- Sergio Loreto.» 

O art. 1770 é approvado sem emendas. 
E' approvarlo o ar·t. 1771, com a seguinte 

. emenda rlo relator (prejudicada a do Sr. Ser-
gio Loreto): . 
« Substituam as palavras - si, porem, ex• 

ceder »-r,or « quando exceder .>-,S'á Peixoto, 
relator.» . 

O art. 1772 é approvado sem emendas. 
São rejeitadas as, emendas do relator e do 

Sr. Sergio Loreto ao art. 1773, ficando o 
artigo approvado. 

O Sr. Presidente -o·sr. Sergio 
Loreto propõe que o art. 1774 seja redigido 
como parageapho d~ art. 1773. · 

O Sr. Oliveira Fig.u.eiredo 
-O art. 1774 não póde rnr paragrapho do 
art. 1773, porque não se refere só â fiança 
judicial, mas a torta a especie de fiança. 

O credor tem o direito de exigir do deve
dor outro fiador, não é um,~ disposição re
stricta á disposiç-ão do art. 1773. 

O Sr. Sá Peixoto declara que o 
seu pensamento foi tornar restricta essa dis
posição aos casos da fiança legal ou judicial e 
dó. motivos por que não considera justo con
ceder-se o mesmo direito ao credor, tratan
do-se rle fiança convenciona!. 

De passagi;,m observa que, tendo a Com
missão preferido o dispositivo do art. 1773, 
deve supprimir a palavra judicial, porque o 
pl•eceito é applica.vet tanto á fiança. legill, 
como á judictal. 

E' rejeitada a emenda que torna o artigo 
1774, um paragrapho do art, 1773, 

E' aoprovada. a emenda que supprime o 
art. 1775 do projecto. 

Em votação nominal é acceita a proposta. 
do Sr. relator a respeito dos arts. 1776 e 
1777, proposta que é e saguinte : 

« Sejam os arts. 1776 e 1777 redigidos ~m 
um só, com accrescimo das palavras - ate a 
contestação da lide.» 

O Sr. Presidente declara q_ue a 
Commissão de Redacção terá de a~1r _de 
accordo com as ponderações do Sr. Ohve1~a. 
Figueiredo, que acha poder o fiador oppor 
ao crerlor as excepções que lhe competirem 
pessoalmente, assim como as que compe
tirem ao afiançado, menos as pessoas deste. 

São approvados, sem emendas, os artigos 
1778 ats 1785 cio projecto. 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Sergio Loreto ao art. 1786: 

« Art. O fiador póde oppor ao ?red~r 
todas as excepçõds extinctivas. d~ ob1·1~a~o 
que compitam ao devedor _Prmc1p~l, st nao 
provieram simplesmente de mcapac1da.de pes• 
soai, salvo o caso do art. 1477. > 

O art. 1787 é approvado sem emendas • 
E' approvailo o seguinte substitutivo _do 

relator ao art. 1788, cujo paragrapho umco 
subsiste tal qual : 

« Diga-se :-Si o credor acceitar amigavel
mente do devedor principal em pagamento 
da divida um objecto diverso do que este 
estava obrigado a dar-lhe, fica irrevogavel
mente extincta a fiança, ainda que sobre
venha a avieção do objecto.- Sa Peirooto, 
relator.» 

São approvados os seguintes additivos do 
relator ao mesmo art. 1788 : 

« O fiador, ainda antes de _haver pag?, 
pót.le exigir que o devedor satisfaça a obri
gação ou o exonere da fiança, desde qu~ a 
divid~ se torne exigível ou tenha decorrido 
o prazo dentro do qual· o devedor compro· 
metteu-se a desoneral4 o. - Sd Peixoto, re· 
lator • . 

o fiador, póde desonBrar-se rla fiança que 
tiver a5sio-nado sem limitação de tempo, 
sempre q~e lhe convier! ficando, porém, 
obrigado por todos os effe1tos da fiança ante
riores ao acto amigavel ou sentença por que 
fór desonerado. - Sá Peixoto, relato1'. 

Art. A obrigação do fiador passa a seus 
herdtiros, mas a resp-,nsabili<lade da fiança 
é limitada ao tempo decorrido até o dia da 
morte do fiador e não pó,le exceder ás torças 
de sua herança.-Sá Peixot:J, relator.» 

Sã.o approvados, sem emendas, os àrts, 1789 
a 1793 do projecto. 
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O art. 1794 é supprimjdo, bem como os 
paragraphos, por proposta do Sr. Clovis Be
vilaqua. 

O art. 1795 é approvado sem emenda. 
E' supprimido o art. 1796, por proposta do 

relator. 
São supprimidos os arts. 1797 até 1800, 

por emenda. do Sr. Clovis Beviluqua acceita 
pelo relator. . 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
Sr. Clovis Bevilaqua ao art. 1801. 

« Art,. 1801. Diga-se - Si, decorridos tres 
annos, contados da citação do detentor dos 
títulos, não forem estes apresentados, o juiz 
poderá decretar a sua caducidade e ordenar 
ao devedor que passe novos títulos em sub
st.ituição dos reclamados.- Clovis Bevilaqua. 
- Sá Peixoto.> 

E' supprimido o art. 1802, por proposta 
do Sr. Clovis Bevilaqua acceita pelo relator. 

Os arts. 1803 e 1804 são substituídos pelo 
que se segue, supprimida delle as pahwras 
- pela União. 

« E' nullo o titulo ao portador no qual o 
subscriptor sem auctorisação do Congresso 
Nacional, se obriga ao pagamento de certa 
somma em dinheiro. 

Esta disposição não se applica às obriga
ções emittidas pela União ou pelos Estados, 
as quaes continuam reguladas por lei espe
cial.- Clovis BetJilaqua.-Sá Peixoto.» 

Fica prejudicada a emenda suppressiva do 
Sr. Alfredo Varella. 

São approvados, sem emendas, os arts. 1805 
até 1812 do projecto. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Amaro Caval
canti. suppressiva do art. 1813, ficando 
approvado o artigo. 

O art. 1814 é approvado sem emendas. 
O art. 1815 é approvado com o seguinte 

additivo do Sr. Clovis Bevilaqua ao n. 2: 
« Art. 1815, n. 2- Accrescente-se depois 

da palavra tutor estas outras : - e o curador; 
e depois das palavras pupillos, estas outras : 
- e ct,ratelados, -Clovis Bevilaqua. -Sà Pei-
0::oto,1> 

São approvados, sem emendas, os arts. 1816 
a 1818 do projecto. 

O art. 1819 é approvado com o seguinte 
addi.tivo: 

« Accrescente-se - mas não se poderá ques
tionar mai~ sobre a existencia do facto, e 
sobre quem seja o seu autor, quando estas 
questões se 11charem decididas no crime.
Sá Peixoto, relator.» 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Amaro 
Cavalcanti. 

São approvados, sem emendas, os arts. 1820 
até 1825. 

Art. 1826 do Projecto é approvado com 
as modificações determinadas nas seguintes 
emendas: 

« Art. 1826. Supprima-se a primeira parte, 
em vista do principio adaptado pela Com-· 
missão em relação a responsabilidade da 
União pelos actos abusivos dos seus funccio
narios. 

O paragrapho unico subsistirá . como ar
tigo distincto. - Ctovís Bevilagua. - Sá 
Peixoto.» 

Redija-se assim o paragrapho unico : 
« Não terão logar as penas dos arts. 1824 e. 

1825 sempre que o autor desistir do pedido 
antes da contestação da lide. - Sà Peixoto, 
relator. 

O art. 1827 é supprimido por emenda do 
relator. 

E' rejeitado o additivo, do Sr. Amaro Ca
velcanti sobre a responsabilidade d~ fazenda 
publica pelos actos de seus representantes -
contra o voto do Sr. Anizio de Abreu. 

O Sr. Presidente-Está terminada 
a votação de mais esta parte do projecto, 
devendo a Commissão respectiva redigil-a de 
accorJo com o vencido. 

A ordem do dia para a reunião de amanhã, 
4, é: 

Continuação da votação da mataria encer
rada.. 

Termina a reunião ás 3 horas da tarde. 
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Pareser Dara a vota~o dos arts. 1.829 a 1897 
(RELATOR - SA' FREIRE) 

Teooto do Pi·ojecto Emendas com parecer fa1Jora1Jel 

Art. 1.829. Considera-se liquida a. obri- § Nas obrigações illiquidas os juros da 
gaçã.o certa quanto á. sua existencia, e deter- mora devem ser contados desde a primeira 
minada quanto a seu objecto. citação. A.Figueira.-Sd Freire, 

Opino pelll, approvação desta emenda, que 
redigi de accordo com as observações <lo 
conselheiro Andrade Figueira; julgo, porém, 
que deverá. cnnstituir o paragrapho unico do 
art. 1.833 do Projecto. 

Art. 1.832 .. As p1rtes capazes de regeri Art. 1.832. Supprima-se.-Sd Frefre, re
srias p8S$0as e bens p'ldem liquidar por -!ator •. 
mutuo accordo as obl'igações illiquidas ainda 
resnl-tante.s de delictos. 

Art. 1.833. Para liquidar a importancia 
de uma prestação não cuinpriila, quando 
tiver valor offlcial no lagar da execucão, 
tomar-se-ha. o preço médio entre a data do 
vencimento e a do pagamento, ao qual se 
addicionarão Oj juros da mora. Nos outros 
casos far-se-ha a liquidação por arbitra
mento. 

, ., 

Emendas com parecer contrario 

Emenda additiva: 
§ As obr•igações que se resolvem em pa

gamento de sommas de dinheiro não a:lmit
tem outra liquidação de perqas e damnvil, 
sinão na mesma con ;agem de juros legaes a 
titulo de lucrod cessantes e damnos. 

O dispositivo desta emenda já. se acha con
substanciadu no art. 1.209 do Projetito, mo
tivo pelo qual opino que seja rejeitado. 1 
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CAPITULO II 

(Arts. 1.834 a. 1.847) 

Art. 1.834. A indemnização no caso de 1.834. N. I. Em vez de - tratamento do 
homicidio consiste: offendido-diga-se- TENTATIVA DE CURA Do 

1°, no pagamento das despezas com o tra- FALLEorno. 
ta.manto do oífendido, seu funeral e luto da N. 2. Em vez de - defunto as prestava -
familia; diga-se:-defunto as devia.-Sá ·Freire. 

2°, na prestação de alimentos ás pessoas a 
quem o defunto as pPestava. 

Art. 1.835. No caso de ferimento ou outra' Art. 1.835. em vez de-MoLES'l'IA, diga-se 
off'ensa á saude, o offensor indemnizará o -OONVALESOENÇA.-Solido1iio Leite. 
offendido pela.s despezas do tratamento e 
pelos lucros cessàntes, até o fim da molestia 
e pagar-lhe-ha, além disto.uma somma igual 
á multa do gráo médio · da pena criminal 
correspondente . 

. Art. 1837. Estas disposições appli~am-sel· Art._ 1.837. ' Elimin~m-se_as_ palavras-. ou 
a.mda ao caso em que a morte ou lesao te 1mpelhdo por medo 1rres1st1vel de perigo 
nha resultado de acto considerado crime jus- imminente.-;-Olovis Bevila'qua. 
tiflcavel; comtanto que não fosse praticado 
pelo offensor na repulsa da, aggressão da 
pessoa olfendida. ou impellido' por medo ir-
resistível de perigo imminente. 

Art.1.838.Sio offendidotinha obrigação dei Art. 1.838. Em vez de - tinha obrigaçttol Art. l.838. Elimine-se.- Andra<H Fi
prestar serviços & terceiro, este póde .:...diga-se tinha por lei obrigação - o mais gue1ra. 
igualmente reclamar reparação do damno como está no a.rtigo. -Solidonio Leite. 
que lhe causou a morte, privação da li-
berdade, ferimento ou outro incommodo de 
saude, de que foi victima a pessoa obrigada 
aos sobreditos serviços. 
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Texto do Projecto Emendas com pai·ecer f avoravel 

Emenda additiva 

Art. No caso de restituição far-se-ha 
esta da propria cousa, com indemnização 
dos deterioramento.'!, na falta della de seu 
equivalente. 

Art. Si. a cousa estiver em poder de 
terceiro será este obrigado a entregai-a, 
havendo indemnização pelos beas do de-
linquente. · 

Art. Para se restituir o equivalente, 
quando não existir a propria cousa, será 
esta avaliada pelo seu preço ordinario e 
pelo de affeição, comtanto que este não ex
ceda á somma daquelle. 

Art. Na satisfacão se comprehenderão 
não só os juros ordina1•ios, os quaes se con
tarão na proporção do damno causado, e 
desde o momento do crime, mas tambem os 
juros compostos. - Andrade Figueira. 

Nflta - Para acceitação das emendas do 
conselheil·o Andrade Figueil'a a.cima men
cionadas, foi necessario incluir mais uma 
correspondente ao art. 23, do Codigo Penal 
de 1830-CAP. 4° DA SATISFAÇÃO; as outras 
constam dos arts, 24, 25 e 26, do citado 
Codigo de 1830_ 

Emendas com pai·ecer contrario 
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"'" Art. · 1.840. O pharmaéeuti~o · respondei Art. 1840. Eliminem-se as palavras que não 
~oüdariamente pelos erros ou enganos do tiver as habilitações necessarii.s .-~ Soli.donio 
seu preposto que não tiver as habilitaçõ~s Leite. 
necessarias. 

J 

SECÇÃO IV 

Pr.eferencia e privilegias 

Art. I .892. Gosam de privilegio especial 
pela urdem em que vão enumerados. · 

SECÇÃO IV 

Diga-se-Concurso de credores-Preferen
cias e previlegios. 

Onde ·convier: 
Emenda additiva: 
Dá-se o concurso de credores sempre· que 

os bens · do devedor não_ cheguem e bastem 
para pagamento de suas dividas.-Sá Freire, 
relator. · 

Onde convier: 
Ar"t. A discussão entre os credores pôde 

versar sobre a preferencia que cada um 
allega, sinão tambem sobre a nullidade. si
mulação, fraude -e fal&idade das dividas e 
contractos. 

Onde convier: 
Art. Sendo àlheios em parte os bens do 

concurso de preferencia, fica salvo aos pro
prietarios, a.lém do meio de embargos de 
terceiro, o direito de intentar a acção de rei
vindicação. -Sá Freire, relator. 

Art. 1.892. Emenda addith·a. Os creditos 
por impost,,s devidos á Fazenda Nacional.
Oliveira Figueiredo. 
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Parec~r para a vota~ão dot arts. 1.898 a 2.020 
Aos illustres collegas de Commissão submetto o meu Parecer sobre as diversas emendas offerecidas ao Projecto do Codigo Civil, 

;na parte regulada pelos arts. 1.898 a 2.020. 
Era natural que no correr do debate-tão esclarecido e aprofundado p'elo talento e orientação pratica. do jurisconsultos de nota.

fossem reconsideradas opiniões emittida.s no Parecer do relatJr, sem prejuízo, aliás, das doutrinas enuncia.das. 
Algumas das emenJ.as propostas atte.stam que, de pref.,rencia aos meus conceitos, classifiquei a opinião dos doutos. 
Sala da Commfasão Especial, 2 de janeiro de 1902.-Alfredo Pinto Vieira de Mello, relator. 

Artigos do Projecto Emendas propostas Emendas recusadas e prejudicadas 

Titulo I lª 
SUCCESSÃO EM GERAL 

Substituam-se as disposições do Cap. I 
(arts. 1.898 a f.90.'I) pelas seguintes: 

Ar~. Pe!a morte de _uma p~sso'.1.• ou Art. f .90f. Supprimam-so as palavras: 
CAPITULO I piela mstallaçao da successao provisona do mas si houver herdeiros necessarivs o 

DISPOSIÇÕES GERAES ausent~. o seu patrimoni9 passa, como uni- test~dor não poderd dispor de •uais do que a 
. _ vel'saildado, a seus _!lerdeiros. . . terça da herança.-Adolpho Gordo.-Fau~to 

Art. 1.898. Considera-se herança a umver Art. A suncessao tem logar ou por dispo·· Cardoso 
salida.de dos bens,direítos e obrigações de urna siçâo de ultima vontade, ou em virtude da lei. · 
pessoa fallecida; herdeiro, aquelle que sue- Art. Si a pessoa morrer sem t.esta
cede· na totaliJ.ade da herança ou em parte menta, ou neste não dispuzer de todos ~s 
della, sem determinação de valor ou de ob- bens, transmitte-se a herança a seus herdei- 2ª 

jecto, e le15a1:._ario, aquelle em_ cujo favor .º ros legitimas. . _ . 
testâdor d1spoe de valor ou obJectosdeterm1- . Art .. T .. mbem subsiste a successao l~g1- Substitua-se O art. 1 901 do Projecto- pelo 
nados, ou de certa parte_delles. . . tima si o testamento caducar ou for Jt!.l- art. 1,398 do Projecto de Codigo Civil Bl'a-

Art.. 1.899. A successao hereditar1a tem gado nullo. zileiro de Felicio dos Santos que é o se-
logar ou por disposição de ultima vontade, Art. Aos ~erdeiro& nomeados em tes~- guinte'. ' 
ou em virtude da lei. menta trans~itte-se a hera~ça na sua tot~h- .'?ó terd Zogar a successélo legitima faltando 
.Art. 1.900. Si a pessoa mo~rer sem tes- dade; mas, s1 houver he~deirus necessar10s, a testamentaria.-Alfredo Varella.-F. Alen

tamen_to, a _h~rança transmitte-se a seus o t?stador só poderá. dispor da metade da castro.-Campos Cartier.-Barbosa Lima. -
herd01ros legitimos. hernnça. Soares dos Santos. 

3a 
Art. I. 901. Aos he1;deiros nomeados em Art. A capacidade para succeder é a do 

testamento transmitte-se a herança na sua tempo da abertura da successão, que será 
totalidade; mas, si houver herdeiros neces.sa regulada pela Lei vigente nesse tempo.~Do 
rios, o testador não poderá dispor de mais relato,·. _ , . . 1 Art. f .902. Supprima-se a palavra -
do que a terça da herança. Observaçuo - Proponho este substitutivo tambem (o mais como está).-AdoZpho Gordo. 

Art. 1902. Tambem subsiste a successão pelos motivos expodtos no meu parecer, -Fausto Cardoso , 
legitima si o testamento cadu~ar,.si for jul- quando estudei_ ás disposições dos arts. 1.898 • 
gado nullo, ou si o testador nao dfapuzer de e 1.901 do ProJecto. _ . 
todos ot1 be.ns. · As emendas l"', 2"' e Rt- · na.o. podiam ser 
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Art.l: 903. A capacidade para succeder é a '1.cceitas pelo relator,que se declarou infenso 
do tempo da abertura da successão, e pela á liberdade ab;;uluta de testar. . · · 4a 
lei vigente nesse tempo será ella regu- Quanto á emenda 4", foi attendida no 
lada. substitutivo. Art. 1,899. Supprima-se a palavra -

hereditario.-Vilella dos Santos: - F. Tolen
arts. 1. 904 e 1.905 pelo/tino. CAPITULO II Subst tuam-se os 

segiiinte : 
DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA Art. A successão abre-rn no lagar do 

ultimo domicilio do fallecido. 
Art. 1. 904. A successão abre-se pela morte Art. Aberta a succcssão, o domínio e 

do autor da herança e no logar de seu ul- posse da herança transmittem-se, úesde logo, 
timo domicilio. · aos herdeiros legítimos e testameritarios. 

Art. 1. 905. O domínio e posse da herança Obser-vaçao - A substituição é imposta pelo 
transmittem-se aos herdeiros legítimos ou dispositivo que pr0puz para su,bstituir o 
testamentarios desde a morte do de cujus. art. I.898 do Prv)jecto. . 

Torna-~e excusaélo, portanto, repetir em 
dous artigos que à succes~ão abre-se pela 
morte dó autor da herança ; . só em conse
q uencia desse facto passa o patrimonio aos 
herdeiros. · 

Art. 1.906. Si o fallecido deixar conjuge Substitua-se o art. 1.906 pelo seguinte: 
meieiro, com quem e$tivesse vivendo ao 
tempo da.morte, será este mantido proviso- Art. Ao conjnge sobrevivente, sendo o 
riamente na posse e administração ·dos bens casamento sob o regímen da communhão de 
C(lmmuns até á partilha; si não houver con- bens, é gar~ntida a pusse da herança e, si
juge sobrevivente; a posse e 'administraç.'io mult ~neamente, o ca, go de cabeça do casal, 
competirão ao herdeiro designado pelo juiz, continuando nello a posse anterior. 
si outro não o tiver sido no testamento. § 1.0 S1, porém, o cunjuge sobrevivente for 

a mulher, deverá concurl'er a cii'cumstancia 
de estar vivendo cum o mar-ido ao tempo da 
morte deste. 

§ 2.0 Não tnn-1o sido os conjuges casados 
pelo regímen da communhãu, guardar-se-ha 
o estipuladv no pacto ante-nupcial e as dis
posições correspon.dentes ao regímen legal 
dos bens. 

§ 3.0 Havendo testamento será observado 
o art. 

Art. Na falta do conjuge sobrevivente 
0 de herdeiros necessarios, a nomeação de 

e,, 
g ..... 
i:.,· 
o 
~ 
< 
F 
o,: 
:,,· 

~ p· 

~ o 

~ 

;J 



Artigos do Projecto 

i,,. ... 

Emendas propostas 

inventariante recahirá no co-herdeiro que se 
achar na posse corporal e administração dos 
bens. , 

Paragrapho unico. Entre co-herdeiros, a 
preferencia se estabelece pela idoneidade.~ 
Do relator. 

Observação - A emenda mantemo direito 
actual, que acceitei em virtude das conside
rações adduzidas pelo Sr. Dr. Andrade Fi
gueira. 

Mesmo no meu parecer, commentando .o 
artigo, procurei demonstrar que a disposi
ção do Projecto encerrava uma doutrina

1 

perigosa, qual a de deixar ao arbítrio do; 
juiz a designação. do cabeça do casal, isto é, 
do herdeiro que devesse ficar na posse provi
soria da herança. 

Emendas i·ecusaclas e prejudicadas 

Art. ' 1.907. Sendo ámesma herançacha- Art.1.907... Art. 1.907. Supprima-se.-FabioLeal.-F. 
ma.das simultaneamente varias pessoas, será Paragrapho unieo. Redija-se assim: Tolentino. 
o seu direito indivisível, tanto a respeito A terceiro que esteja de posse da herança, Art. I. 907. Supprima-se o paragrapho. 
da posse como do domínio, emq_uanto a par- tem direito a ella., :póde cada um dos co- -Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso. 
tilha se não fizer. herdeiros pedil-a. em sua totalidade sem que Observação - Mantenho o meu parecer 

Paragrapho unico. Cada um dos co-her- a elle seja licito oppor a excepção de que a sobre a conveniencia das disposições qlie 
deiros .pôde neste caso pedir a totalidade da herança não lhe pertença por inteiro.-Vil- os illustres signatarios da emenda supra 
herança, sem que o demandado possa oppor- lela dos Santos.-F. Tolentino. mandam supprimir. 
lhe a excepção de que a herança lhe não O artigo firma o principio do condo-
pertence por inteiro. minio e da compossessão, e o . paragrapho 

unico é uma garantia de acção de petição de 
herança. · 
, A obscuridade do dispositivo desa.pparece, 
uma vez acceita, como proponho, a emenda do· 
illustre Dr. Vilélla dos Santos, representante· 
do Instituto dos Advoga.dos Brazileiros. 
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Art. 1.908. A petição de herança pra-, Em logar das - pa.lao1·as indicadas no 
screve :no prazo indicado no art. 210. art. 210 diga-se-de trinta annos.-Do rela-

"" . to1·. 
' g_ 

j 
CAPITULO III 

DA ACCEITAÇÃO E REPUDIO DA IIERAN,ÇA 

CAPITULO II! 

Em vez de - repudio -'diga-se-renuncia . 
-VileUa dos Santos.-F. Totentino, 

Art·. 1. 911. A heranéa não pôde sei· ac- A1•t. · 1.911. Em vez de-repudial-os -diga. 
ceita em parce, sob condição, ou a termo ; se : 1·enuncio,l-os. · 
mas o herdeiro, a quem foram deixados le- A mesma substituição · deve ser feita nos 
gados, pôde repudiai-os, embora acceit9 a arts. 1.912, 1.915, 1.917, 1.918, 1.919, 
horança.. 1.920, 1.921 e 1.9.22.-Vilella dos.Santos.-

F. 1'olentino. 

Obseruaçlio-No humilde entendei• do re
lator não procede a cl'itica formulada , pelo 
Sr. Dr. Andrade Figueira. ··. 

S. Ex. afflrmou que bastavam duas ou 
tres disposições regulando a acceitaçao e o re
piu:l io da herança, a exemplo da. actual le
gislação. 

Da opinião do illustre . jurisconsulto di
vergem quasi todos os Codigos que teem re
gulado a ma.teria de modo amplo, os quaes 
foram seguidos pelo Projecto nos arts. 1.911 
a 1 .• 923. (Codigo Portuguez, arts. 2.018 a 
2.043-Francez, 774 a 792- Italiano, 929 a 
954"--Allemão, 1. 924· a 1. 966.) 

Art. 1.912. O herdeiro que for notificado da Art. 1.912. Substitua-se pelo seguinte: 1 Art. 1.912. Suppriroa-se.- Fabio Leal.-
"' abertuPa da successão tem o p1•azo de trinta Quando alguem tiver interesse em que o F. Tolentino. 

dias para declarar si a acceita e findo este herdeiro declare si acceita. ou renuncia a 
prazo, sem que se tenha manifestado, en- herança, poderá requerer, passados vinte 
temia-se haver repudia.d.o a herança. dias, da abertm•a da successão que o juiz do 
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Artígos do Pi·ojecto 

· CAPITULO IV 

DA HERANÇA JACENTE 

Emenrtas p,·oposlas 

domicilio do me§mo herdeiro assigne a. esse 
um prazo razoa.vel, que não excederá de 
trinta dias, par.a que, dentro desse prazo, 
faça sua declaração, sob __ pena de haver-se a 
herança por accaita.-Do.·.-relator. 

Obser!J?açao -A. justifica(ilãe, desta emenda. 
está eons.ig.nada I)O meu parecer, á ,pag. 8. 

,~:.·· -· 
'"t;:.. 

' 
.Art. 1.924. Fallecendo alguem com testa- Substituam-se as disposições do art. 1.924 

mento, cujo herdeiro não seja conhecido, ou pelas seguintes : · 
sem testament? e sem_ ~ue se sai~a si deix_ou Art. Não havendo testamento, a. he-
ou na.o herdeiro leg1tun?, ou s1 o h~rdeiro rança é jacente : 
repudwu a herança, sera esta considerada 

O 
• • _ • • 

jacente e proceder-se-ha ã guarda., conserva- § 1. Si . o fallec1do nao deixar conJuge, 
ção e administração dos respectivos bens, nem herdeiro descendente, 

0
ou ascenden~e, 

nomeando-se-lhes curador si o não houver nem collatera.l dentro do 3 grão, notoria
offlcial, até que sejam de,~lvidos a quem de mente co1;1hecido. . 
direito ou declara.dos vacantes. § 2.• S1 os herdeiros, descendentes ou as-
. cendentes renunciarem á herança e não 

Parngrapho unico. Íncumbe ao curador houver conjuga ou collat_eral dentro do 3º 
proceder -logo ao inventario dos bens; exer- gráo, notoriamente conhecido. 
cer e fazer valer todos os direitos; respon- Art. . . Havendo testamento, a ~e-
der ás acções movidas á herança ; recolher rança é Jacente : . 
a deposito as quantias existentes e as que § 1.0 Si o füllecido não deixar conjuge ou 
apurar pela venda: dos bens moveis, que de- herdeiros, descendentes ou ascendentes. 
verá promover em hasta publica; arrendar · § 2.0 Si o herdeiro instituído não existir 
os immoveis e prestar contas, assim que óu não acce_itar a herança. 
terminar a arrecadação, liquidação e o ap1•0- § 3.0 Si occorrendo qualquer dos casos in
veitamento dos referidos bens. , dicados, · não houver colfüteral' dentro do 

.3° gráó,.notoria.mente conhecido. 

~ ,, 

Emendas recusadas e prejudicadas 
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§ 4.0 Si não houzer testamenteiro no
mea,do ou o nomeado não àcceitar a tesfa
, mentaria ou nãc, existir, ve1•ificando-se, além 
disso, qualquer das hypotheses·· dos paeagra
phos anteriores. 

Su.pprima-se o paragrapho unico do ar-
tigo do Projecto.-Do relator. · 

Observaçt7o-E' preferível a emenda que 
proponho. Ella, em textos claros e precisos, 
reproduz o direito actual tã:j bem exposto· 
na Nova Consolidação· do Dr. Carlos de Car
y?'lho (art. 1.899). 

Quanto ao paragrapho unfoo do art. I.924,' 
peço a sua suppressão, porque evidente
mente o assumpto nãõ cabe em um Codigo 
Civil. A eoropetencia dos funccionarios de 
,justiça é materia concernente ás leis de 
. organização judiciaria, e, ao inverso da Com
i missão Revis01·a, assim decidiu o · Hlustre 
Dr. Clovis Bevilaqua. não contemplando a 
[posição no seu primitivo Projecto, 

Art. 1.926. A declaração devacancia não Art. 1.926. Substitua-se pelo seguinte: Art. 1.926. Em vez de-o Estado onde 
prejudica aos herdeiros qu'e se apresentarem Art. A de~laração de· v1:cancía da he- ella se tiver dado adquire-diga-se: a Uniüo 
convenientemente habilitados; mas, trinta rança não pre;fud1ca aos herdeiros que legal- adquire.-Vilella dos Santos.-F. Tole11tino. 
annos após a abertura da successão, o Estado mente se habilitarem; mas, dec~rridos trinta 
onde ella se tiver dado adquire a proprieda- annos d,t abertm•a da successao, o Estado Art. 1,926-0nde se diz - Estado-diga-se: 
de dos bens recolhidos aos seus cofres. onde ella se verificou adquire o domínio dos Unf.ao.- Fabio Leal.-F. Tolentino. 

bens arrecadados, os quaes passarão ao do-
mínio da União sómente quando no Districto Obei·vaçtfo- A doutrina que as emendas 
Federal tiver sido aberta a successão..-Do consagram, !!ão teem assento na Constituiçào 
relator. da Republica. No meu modesto parecer~ á 

pag. 9-e na exposição verbal perante a Com• 
missão, procurei demonstrar que, em garan
tia. do direito dos Estados, para adquirir os 
bens de heiranças jacentes, havia razões 
irrefutaveis decorrentes do nosso Estatuto 
Politico. (Const., a:rts. 9°, § 3°, 60, 63 e 65, 
§ 2.º) 
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Artigos do P rojecto 

CAPITULO V 

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER 

Emendas p1·opostas 

Substitua-se a epigraphe pela seguinte: 

Dos que ruío podem. succeder - substi· 
tuindo-se tambem as palavras indigno e in
dignidade, empregadas nos. artigos do capi· 
tulo-pelas seguintes: excluídos e exclusao. 

~mendas recusadas e prejudciadas 

Ao dominio da União passam os bens das 
heranças jacentes, sómente quando a sue
cessão se abre DO Districto Federal. A doutri• 
na tem o seu fundamento nos arts. 34, ns. 23 
,m fine e 30, o no art. 67, principio. 

Substitua-se o art. 1.927 pelo seguinte: ! Art. 1.927. Em vez de-São excluídos da 
Art. Sã.o excluidos da successão: successão-diga-se: São indignos de eucce-

10 o que houver morto voluntariamente, I•, os herdeiros que houverem sido auto- der.-Vilella dos Santos.-F. Tolentino. 
ou t~ntar matar o autor da herança; res ou cumplíces em crime de homicidio VO· 

Art. 1 . 927. São excluídos da successão: 

2°. o que o tiver accusado calumniosa- !untaria, ou t~ntativa deste, contra a pessoa Accrescente-se- 6° -«o que supprímir o 
mente em juizo ou jurado falso contra elle ; de cuja successão se tratar ; codicíllo». (E' a disposição do art. 1. 998, que 

3°, o pae ou mãe que tiver exposto o 2°, aquelles que a accusaram calumnio· deve ser supprimida.)-Vilella dos Santos.
autor da herança o lhe houver negado ali· sarnente em juízo, ou concorreram em crime F. Tolentino • 
mantos, ou contestado a sua filiação ; contra a sua honra ; 

4°, o _pae o~ mão prt~ado do patrio poder, . 3°, ~quelles que, p~r vi?l~ncia ou fraude. Observaç,ío -As emendas estão prejudi
por ter incorrido em crime contra a honra 1mped1ram a hvr~ _d1spos1çao dos _!>ens em cadas pelo substitutivo que proponho, e no 
do autor da herança; . . testamento ou cod1c11!0, ou a execuçao desses qual procurei limitar os casos d.e exclusão 
. 5°, ? que por v1olencia ou fraude o tr~er actos. do direito successorio. Esses caso8 devem ser 
1mped1do de fazer testamen_to. houYer re~1do recipl'ocos entre os herdeiros. 
ou occultado o testamento Já por elle feito, 
ou obrigado o autor da herança a te8tar,

1 romper, ou alterar o testamento. Todos os Codigos contemplam os casos de 
indignidade para excluir o herdeiro indigno 
da succes;ão. Podemos, entretanto. chega.1• 
a o mesmo fim, sem o emprego do termo, 
que faz lembrar a idéa de confisco. 
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Art. 1.928. A indignidade deve ser decla- Art. 1.928. Supprima-se a palavra con
rada por sentença em acção contenciosa mo- tenciosa. ""."" Vilella dos Santos. -F. Tolen-
vida por interessado. tino. 

Acceita a emenda, redija-se o artigo do se-
·• guinte modo: · · 

A exclusão do herde iro. deve sei• declí!,. 
rada por sentença em acção movida por in
teressado na . successão da pessoa füllecida. 

Paragrapho unico. Esta acção prescreve no 
pra.zo de 10 annos.-Do -relatai·. 

Art. 1.929. Cessam os effeitos da indigni-l :Art. 1.929. Supprima-se. 
d~e com o perdão do autor da herança. 

~ .. ~ 

ObservaçCío - Comquanto a disposição do 
Projecto reproduza o que dizem quasi todos 
os Codigos, tenho duvidas sobre a doutrina 
que ella estabelece. 

• 1 A exclusão do herdeiro indigno é uma pena 
civil imposta exclusivamente pela lei. Como 
fazer depender essa pena da vontade do 
auto1• da herança, confundindo assim a ex
clusão absoluta da successão em geral com a 
desherdação, que é um acto emanado da. 
vontade exclusiva do testador 1 

Além disto, a disposição pôde occasionar 
absurdos. O herdeiro classificado no § 1 ° ,prin
cipio, ficará em situação desigual aos demais 
incluídos nos §§ 2° a 4°, porquanto a.quelle 
jámais poderá obter o perdão. · 

O Codigo Civil Belga, por exemplo, no 
art. 727, só. admitte tres casos restrictos, e 
não contempla os ns, 3 e 4 do art. 1. 927, 
como fez o Projecto. 

Do mesmo modo resolvem os Codigos Ita
liano, art. 725, Allemão, 2.339, e outros. 
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Artigos do Projeoto Emendas :pi·oppstas. Emendas 1·ecusadas e prejudicadas 

Titulo II 

SUCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO I 

o estudo mais aturado da disposição con
venceu-me da necessidade de sua suppressão. 

'
1 No caso, porém, que a Commissão resolva 
não acceita1• a eliminação do dispositivo, 
então ·será preferível redigil-o do seguinte 
modo, á semelhanqa do art. 726 do Codigo 
Italiano: 

« Art. Aquelle que tenha sido excluído 
da herança, pócle ser a ella admittido, si a 
pessoa cuja successão é devolvida assim o 
tenha resolvido por acto ,authentico ou por 
testamento.» 

DOS QUE NÃO PODEM SER HERDEIROS LEGITIMOS 

' Art. -1.935. Não póde ser herdeiro le- Supprimam-se os arts1 1.935, 1.9.36 e 1.937,j Art. 1.935. Supprima-se. 
g1trmo o que não era ainda concebido ao que constituem o capitulo I.- Do i·elator. Santos.-F. Tole1itino, 
tempo da abertura da successão. 

Art. 1.936. Aquelle que, por fallecimento Obser'IJaçlio - E' logica.a suppressão em 
de seu conjuge, deixar de fazer inventario face · de deliberações anteriores da Com
dos bens do casal, havendo filhos menores missão. 
communs, :fica por este facto inhabil para O art. 1.935 dispõe sobre um facto que já 
succeder :10s mesmos :filhos. está comprehendido , no art. 4° da Parte 

Art. 1.937. E' .igualmenteinhabil para Geral (redigida): · 
succeder ao menor o parente que, sem ex- «A personalidade civil do ser humano co
cusa legitima, não acceitar a respectiva meça do nascimento com vida ; mas, desde 
tutela quando a ella chamado por lei. · a concepçao, a lei garante os direitos do 

nasc:.tiiro .» 

- Vilella dos 
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CAPITULO II 

l>A ORDEM DA VOCAÇÃp IiEREDITARIA 

1 O art. 1.936, alêm de estatuir.uma provi
idencia de excessivo rigor no direito moderno, 
itambem não pôde subsistir em consequencia 
da doutrina acceita pela Commissão, de que o 
conjuge que contrahe segundas nupctas sem 
proceder a inventario dos bens do fallecido, 
perde, apenas, o usufrncto dos bens dos filhos 
menores. 
. O art. 1. 936, em hypothese alguma, pôde 

constituir um caso de inca.pacidade 1para sue
ceder ab intestato. E' hoje insustentavel a,. 
Ord; liv. 4° tit. Hl2, § 4° e 6°: ' 

O Projecto primitiv:!) nãq consignava adis
posição. 

__ . __ ... .., 

Art. 1.938. SuMtitua-se pelo seguinte: •· 
Art. 1.938. Ao que morre sem testamento 

succedem seus descendentes, 1 A -successão legitima é deferida na so.guinte 
ordem. 

1°, aos descendentes ; 
2°, aos ascendentes ; 
3º, ao conjuga !lobrevivente· ; 
4°, aos collateraes, 
5º, aos Estados ou á União. - Do relator. 

OIJServaçao- O dispositivo do· Projecto não 
é dotado de precisão scientiflca. 

A pessoa J!Óde se ii.nar sem dispor de seus 
bens, ou dispondo delles só em parte,. Neste 
caso ha testamento. A' pag; 10 do meu pa
recer formulei outros argumentos, que jus
tificam a substituição proposta, de accordo 
com o methodo seguido por Teixeira de 
Freitas (Cons. art. -959) e '6.lltros codifica.
dores patrios; 
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Artigos do P,·ojecto Emendas p1·opostas Emendas rernsadas ou p,·ejudicadas 

I 

Art. 1.940. Para. os e:tfeitos da successão, Art. 1.940. Accrescente-se: Art. 1.940. A's palavras-natiwaes reco-
aos filhos legitimos são equiparados os legi- Paragrapho unico. O fl.lho natural, reco- nhecidos-accrescente-se : «uma vez que o 
timados, os naturaes reconhecidos e os ad- nhecido na constanci~ do. matrimonio de reconhecimento seja anterior ao casamento 
optivos. que proveiu prole legitima, só tem direito á do qual proveiu a prole legitima, ou refira-

metade da herança partilhada ao filho legi- se a filhos conceuidos e nascidos após a disso-
timo ou legir,imado .-Do relatai·. lução de tal casamento>. 

Obsen,ação -As razões jurídicas que me Pa.ra.grapho unico. ,O adoptivo receberá 
induziram a propor a emenda estão no meu metade do quinhão que couber aos filho::; le
parecer ás pags. 10 e ll. gitimos, quando concorrei• com elles; mas, si 

o a.doptante só deixar ascendentes, terá um 
quinhão igual.-Vilella dos Santos .-F. To-
lcntino. , · 

Obse1·11açcio- A doutrina. mantida pelo Pro
jecto sobre o reconhecimento dos filhos na
turaes não permitte a acceitação da emenda, 
que revive a lei n. 463, de 1847. 

~ Art. 1.941. Si o fa.llecido deixar conjuga, Art, 1.941. Supprima.-se.- Do relator. A1•t. I.941. Substitua-se pelo seguinte: 
do qual não se ache divorciado, terá este di- Si o fallecido deixar conjuge, terá e::!te di-
reito a uma porção de bens igual a de um Obseri:ação.-Apezar das observações ad- reito a uma porção de bens igual á de um 
ftlbo, sempre que o regímen matrimonial duzidas pelo Sr . Dr. Andrade Figueira, sinto filho, sempre que o regimen ma.trimonial 
não, lhe der direito á. meiação em todos os não poder modificar ·as idéas q_ue expendi no não lhe der• direito á meiação de todos os 
bens ou sómente nos adquiridos. meu parecei• â pag. 12 e na exposição verbal bens.-Aáolplw Gordo.-Faiisto Cardoso. · 

perante a Commissão, com a qual estão de 
accordo o douto a.utor do Projecto ; Felicio Art. 1.941. Supprima-se o final-ou só
dos Santos tambem por ellas propugnou no mente nos adquiridos.-Vilella dos Santos. -
seu ProjeGto do Codigo Civil. F. Tolentino. -

A suppressão ilÓ artigo justifica-se pelas 
difficuldades praticas que a disposi,1ão poderá 
trazer, e não pela sua impropriedade scien
tifica. 
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Art. 1.942. Não havendo herdeiros da Art. 1.942. Supprimam-se as palavras: lª) Art. 1.942. Substitua-se pelo se-
< classe dos descendentes, são chamados á sue- e o conjuge sobrevivente, etc., até final.-Do guinte: · · 
~ cessão os ascendentes e o conjuge sobrevi- relator. / · Não havendo herdeiros da classe dos des-
~ vente não divorciado, quando o regímen · cendentes, serão chamados á successão os 
... matrimonial não lhe der direito á meiação ascendentes. e o conjuge sobrevivente, quan-

do todos os bens ou sómente dos adquiridos. do G regímen matrimonial não lhe der direi
to á meiação de todos os bens.- Adolpho 
Gordo.-Fausto Cardoso. 

Art: 1.943. O quinhão cio conjuge sobre-! À.rt. 1.943. Supprima-se.-Do relator. 
vivo, na hypothese do artigo antecedente, 
será igual á de cada um dos ascendentes com 
quem concorrer. · 

Havendo desigualdade nos quinhões dos as
cendentes, tomará o conjuge o logar de um 
delles na linha onde for menor o sea numero. 

2") Art. 1.942. Supprima-se o final--ou 
sómente dos adquíridos.-Vilella dos Santos. 
-F • . Tolentino. 

. Art. 1.943. Diga-se-sobreviventes-em vez 
desobrevivo.-Vilella dos Sanfos.--F.Tokntino . 

Art. 1.948. Si fallecer o filho sem desceu- Art. L948. Supprima-se. Art. 1.948. Substitua-se o segundo período 
dentes, e sem testamento, e deixar bens, hcw- do artigo por este:-mas só terá o uso e 
dados de seu pae ou mãe, ·succeder-lhe-ha Observafi'ío-A emenda foi suggerida pelo fructo durante a sua vida, si o fallecido dei
nesses bens o pae ou a mãe que sobreviver, Sr. Dr. Andrade Figueira, que considerou xar irmãos germanos, aos quaes pertencerá 
nos termos do art. 1.942. obsoleta a disposição, apezar da smi identi- a propriedade dos mesmo;; bens.-Vilella dos . 

Mas, si o pae ou mãe passar a outras nu- dade com o direito actual. Rectifico, por- Santos.-F. Tolentino. 
pcias oujá era casado ao tempo em que sue- tanto, as idéasque emitti no meu parecer. 
cedeu, e existirem outros filhos do casa.meu- convencido,como estou,de que a boa doutrina 15•') Art. 1.948. Supprima-se o paragrapho. 
to precedente, irmãos do defunto, não teeá o foi defendida pelo illustre jurisconsulto. -Adolpho Gordo.-Fausto Cardoso. 
mesmo pae ou mãe nesses bens sinão o uso e · 
fructo durante a vida, e será obrigado a re-
servar a propriedade delles aos irmãos do 
defunto que existirem ao tempo do seu fal-
lacim0nto. . 

Esta disposição :não terá. lagar si sómente 
~ sobreviverem ao pae ou mãe netos, tllhos de 

algum ou alguns irmãos germanosdo defunto. 
1 
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' . :Ai·tigos do Projecto Emendas propostas 

__, 

Paragrapho unico. Si o filho de cuja sue-! -Supprima-se.-Do relator. 
cl)Ssão se trata se finar com testa1II1ento; 
gua.r~ar-se-ha . a que se acha disposto sobre a 
successão testamentaria,· salvo sempre a re-
serva a favor dos irmãos do d-efunto, nas 
duas terças partes da herança,. em que são os 
pa.~ herdeiros necessarios, segundo o dis-
pqs~o no _art. L942. · 

Emendas recusadas e p1·ejudicada~ 

Art. 1.949, Na. falta de descendentes e Art. 1.949 •. Substitua-se pelo seguinte: Ao art. l.949. Substitua-se pelo seguinte: 
ascendentes, serão chamados á. successão, Na falta de descendentes e ascendentes, e Na faUa de descenden'tes e ascendentes, a 
com· o conjuga sobrevivente não divorciado, deferida a successão ao conjuga sobrevivente; hei-ança sera de'!Jofoida, por intefro,ao conjuge 
os irmãos do fallecid.o e os sobrinhos deste, si ao tempo do fallecimento do outro conjuga sobrevfoente.-Adolpho Gordo.-Faus!o (]ar-
que concorrerão com os "tios na partilha da com !ille eohabita.r.-Do relator. doso. 
herança, Não havendo irmãos nem sobrinhos, 
a. herança per~encerá. por inteiro ao conjuge 
sobrevi:vo. 

Art. 1.949. Accrescente-se depois das pa
lavras-conJuge sobre'!Jfoente não dfoorciado
do primeiro a.linea, as seguintes : quando o 
1·egimen matrimonial não lhe dei· a meiaç/Zo. 

Redija-se assim o segundo alinea. : 
Não havendo irmãos nem sobrinhos, a 

herança pertencerá: metade ao conjuge sobre: 
-i,foente não divorciado, seja qual for o re[?i· 
men matrimonial; a outra metade, aos collate
raes.-Fabio Leal.-F. Tolentino. - , 

Art, 1.949. Accrescente-se: 
Parag1•apho unico. O conjuga terá um 

quinhão igual ao de cada irmão. Em vez de
sobrevi'!Jo-diga-se: sobrevfoente,-VileUa dos. 
Santos.~ F .. Tolentino .• 

Art~ I.950. Si o autor da herança não . 
ti-ver deixado conjuga, serão chamados á. sue-,- Art. 1.950. Substitua-se pelo .seguinte; 1 Art. 1.950.:_Em vez d~0-diga-se: até 
cessão os seus,collateraes até a.o ô• grão. Na falta. de conjuga sobrevivente, ou no ao 1.0° g1·do, - Fabio Leal.-F~ T0le1itino. 

caso de incidir elle na inGapacidade prevista 

.;.... 

~ 

C'l 
o 
o 
êi 
o. 
n 
3 -
::,< 

t::, 
;:., 
> 
N r 
:::1 

S· o 



no artigo anterior, serão chamados á succes
são os collater.aes até ao 10° grão. 

Obsei·'Daçt{o - .Não 'Vejill incbnvenlente em 
elevar o grão de parentesco até ao 10° grão. 
conforme indicou o Dr. Andrade Figueira e 
pr.opõe o Dr. Fabio Leal. 

Art. 1.952. Si concorrerem ã successão Art. 1:952. Substitua-se. pelas seguintes 
irmãos unilateraes e germanos, cada um disposições do Projecto , Felicio dos Santos 
daquelles terá direito ã. metade do quinhão (arts. 1.425 a. I.429) ·: · 
attribuido a cada um destes. Art. Concorrendo á herança do fallecido 

Paragrapho unico. A mesma disposição irmãos bi-lateraes com irmãos. unilateraes, 
applicar-se-ha quando concorrerem á sue- cada. um d-estes ·herdará metade do que 
cessão os filhos do irmão unilateral com os herdar cada um dos irmãos bilateraes. 
seus tios ou primos. Art. Sí com tio ou tios cbncorrere.m filhos 
,, de irmã'O unila"teral ou bilateral, terão elles, 

1 

. ~·t por direito de representação, a parte que 
'("r:; • caberia a seu pae, si fosse vivo. 

(•j , -. 1 

... 1 ' ~ • 

Art. Concorrendo ã herança só irmãos 
unilateraes, consanguineos, ou só uterinos1 herdarão em partes iguaes. 

A1·1i. Na falta. de irmãos herdarão os 
filhos destes. 

§ 1.° Concorrendo ã herança sómente 
filhos da irmãos fallecidos, herdarão por 
cabeça. , 

§ 2.º Si concorrerem fil.hos de irmãos bila
teraes, com filhos de irmãos unilateraes, 
cada um. destes herdará a metade do que 

··herdar cada um daquelles. . . 
, § .~. 0 Si todos forem .fühos de irmãos uni-

1ateraes. consaog.uineos, ,e.. uterinos, ou só 
consanguíneos, ou· só uterino,s, .hei•dàr.ãó em 
partes .igu:aes. - Do relapin; ~ · · · 

Obser'Daçcío -A lucidez dos artigos dispensa 
qualquer commentario. 
, E' o principio da igualdade na successão 

dos collateraes, o ·.que elles, firmam com a 
previsão de casos que occorrem na pratica . 
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Artigos do Projecto Emendas proposta: Emendas recusadas e prejiidicadas 

------------------1------------------1------------------
Art. U/54. Não sobrevivendo conjuge nem Art. 1.954. Redíja.-se assim: Art. 1.954. Em vez de-do Estado Federado 

parente algum _successivel ao finado, ou Não sobre-yivendo conjuge nem pare~te al- -diga-se:_ da União.- Vilella dos Santos.
tendo elles repudiado a herança, esta se de- gum success1vel, ou tendo elles renunciado á F. Tolentino. 
volve ao fisco do Estado Federado onde era herança, esta se devolve ao Estado onde era 
domiciliado a.quelle de cuja successão se domiciliado o fallecido, ou á União, si era Art. 1.954. Em vez de - Estado- diga-se : 
trata. o seu domicilio o Districto Federal..,...Do Uniao.-Fabio Leal.-F. Tolentino. 

CAPITULO III 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Art. 1.959. O quinhão do representado será 
dividido por igual entre os seus represen
tantes. 

i·elator. · ·· 

Observação-(Parecer, pag. 13) • 

Art. l. 959. A.ccr escen te-se: 

Paragrapho unico. Quando, porém, con
correrem á herança, do ascendente com
mum, sómente filhos de irmãos fallecidos, 
suecederão elles por cabeça e não por dil'eito 
de representação.-Do relato,·. 

Observação-A emenda é digna de acceita
~o e foi suggerida pelo illustre Dr. Coelho 
Rodrigueg. · 

Consagra, sem duvida, um principio de 
justiça e corresponde á vontade do . ascen
dente fallecido, porqµanto, na bypothese, 
nenhuma dístincção · se dará entre os her~ 
deiros, o que não se realizaria si succedessem 
por estirpe. 
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Titulo . III 

CAPITULO I 

DO TE$TAMENTO EM GERAL S~pprima-se o art, 1.. 962 .-Moreira Alves • . 

Art. 1.962. E' prohibido o testamento! Art. 1.962. Deve ter. o n. 1.967, reco-! Observaçiío. No meu parecer, á pag. 13, 
conjunctivo, seja simultaneo, reciproco ou bendo esse o n. l.968.-Vilella dos Santos.- motivei a minha impugnação á emenda do 
correspectivo. . F. Tplentino. . · illustreDeputado •. 

CAPITULO H 

DA CAPACIDADE TESTAMENTARIA ACTIVA 

Art. 1.963. São incapazes de testar: 

1°, os menores de quatorze annos; · 

CAPITULO JI 

Em vez de - Capacidade testamentaria 
activa-diga-se: capacidade para· fa!:e1· tes
tamento.-Vilella dos Santos.-F. Tolentino. 

Art •. . 1.963. . 

1

. 1 . º Subiltltua-se pelo seguinte-as mulheres 
menores de 14 annos e os homens menores 
de 16-(Disposição identica á do n. 11 do 
art. 226, já approvada.)-Vilella dos Santos. 
-F. Tolentino. · 

2. 0 Supprim11.m-se as palavras - excepto 
2<>, os loucos dé todo genero, excepto nos etc ... até flnal.-Do 1·elator. 

lucidos intervallos. e os surdos-mudos nas Accrescente-se : 
condições do a.rt. 5º, n. 4 : , ·3°, o~ surd9s-mudos que forem inhibídos de 
. 3°, 0.:1 que não estiverem em seu perfeito fa.zer conhecida. a sua vonta.de.-Do retator. 
Juizo no momento de testar ; Obse,·vaçc1o-Esses paragraphos ficam as-

sim redigidos, de accordo com o art. 5°, 
ns. 2 e 3 da Parte Geral ( nova redacção 
conforme o vencido na. Commissão), 

4. 0 Suppr:ma-se ,-AZfredo Varella. 

1 40 a mulher viuva ou separ da do _ S·upprima-se o n. 4.- Adolpho Gordo.-
' . a ma Fausto Cardoso. 

rido, nos termos do art. 288, § s.• Supprima-se.-Do relator. 

5°, os cegos e os que não possam nam Obse1·vaçélo - O Sr. Dr.· Andrade Figueira. 
saibam ler, aos quaes é prohibido fazer tes- apl'osentou as seguintes reflexões, que teem 
tamento cerrado. · toda pr.ocedencia: 
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Artigos do Projecto 
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CAPITULO III 

DAS FÓRMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO 

SECÇÃO I. 

Disposições geraes 

Emendas propostas 

O n. 5 está mal collocado, porque aos 
cegos não se nega a faculdade de testar, ma.s 
sómente· de fazer testamento cerrado. 

O -Projecto faz uma distfücção en·tre pes
soas que sabem ler e pessoas que sabem 
escrever; julgo ii,b perigoso. Não faria aos 
analphabotos a mesma restricção: dava-lhes 
todo o direito de testar. 

1 • • .,, 

Emendas recusadas e prejudicadas 

Art. 1.966. o testamento ordinc1,rio ê de . Ao art: 1.966. Substitua-se pelo seguint~ 
quatro especies a saber: Este_ Cod~go 1·econ~ece con~o testamentos o_i~di-

' nanas: 1°, o publico, escnpto por tabeiltcio ; 

Art. 1.966. Accrescente-se-o oZograplio 
E depois da secção V : 

a) publico, ou feito por tabellião ; ~º· .º· cel-i-~clo ou myStico ; ~º, 0 oZograph~ 0
~1 - São requisitos essenciaes do testamento 

b) cet'rado, con;i. instrumento de appro- pai ticulai .- Adot1Jho Goi elo.- FauSio Cai - olographo que o testador o escreva todo do 
vação ; · doso. seu proprio punho, indicando o logar, dia 

e) particular, ou escripto pelo testado1~; , . - mez e armo em que o fez. -
d) nuncupatiYo, ou feito de viva voz. · E~te ~odig.o re:ionhece como teStamentos A firm& e lettx:a. devem ser reconhecidas 

ordin.arios: po1' tabelliães, sendo ella cumprida indepen

l,..aJ.1 '. 

... 

1 °, o publico, escripto por tabellião; -
2º, o cerrado; 
3°, o partic~lêl,r. 

dentemente de qualquer outra formalidade 
-Vilella dos Santos.-F. Tolentino. , 

Obser'IJação-0 testamento olographo, como 
propõe a emenda., não offerece as garantias 
precisas para a validade e execução das dis· 
posições de ultima. vontade. 
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SECÇÃO 

Art. 1.968. São requisitos .essenciae~ do , Ao art 1.968 (1°). Em vez de -cinco tes-
testamento publico : • temunhas, varões e maiores de quatorze anno-

10, que seja es~ripto por official p~blico 1,- 0 Supprimam-se as palavras·- 1Ja1·ões e - diga-se: cinco testemunhas idoneas. -
competente em hvro de notas, sob d1ctado ma:.ores de quatorze · annos. - Do relator. Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso 
ou ;declaração do testador .e na presença de (Parecer, pag. 14). 
cinco testemunhas, 1Jarões e maiores de qua-
torze annos.. ' .......................................... 

4°, que se faça menção, no instrumento, N. 4•. Supprimu-sé . ....:. Do relator. 
da formalidade constante do numero prece- Ob_servação - O Sr. Dr. Andrade Figueira, 
dente, assim como do dia, mez, anno e logar além de considerar redundante a disposição 
em que for feito'. do n. 4° - · milla enxergou perigos na. pratica. 
· Não ha ·necessidade de aug:rnentar o nu-

mero de-formalidades que,' .uma -vez omit
tida_s, occasionem a nullida{l.e ~o testament~. 

Art. 1.969. Si . o testador não souber ou Aó art. -l.969. Supprimam-se as pa.lav1•as: 
não, puder· assignar, o official assim o decla- - declarando a razao por que o faz . - Mo-
rará, devendo neste caso assignar pelo tes- reira Alves. ',- Do relator. . . 
tador uma 'das testemunhas instrumenta- Observaçiío - E' uma formalidade -inutil. 
rias, a rogo delle,declarando o. razao por que (Parecer; pag. 14.) 
o {a!l. 

.. , J 

Ari. 1.970. O official public·o declarará no Ao art. l.970. Su]Jstitua-se a ultima parte 
testamento, na fé do seu offlcio, como foram do artigo pelo seguinte: 
cumpridas, especificando-as, todas essas for- Faltando alguma das sobred.itas formali
malidades; · ' · dades, será. nullo o testamento e o official 
, Faltando alguma das sobreditas forma- publico civil e criminalmente responsavel.~ 

lid;i.des~ fl.cará? testamento sem e.ffeito, mas Do relato-r:. 
será o offl.cial publicoresponsavel por perdas 
e d!J,mnos e perderá o seu officio . 

Art. 1.973. O cego só pôde fazer testamento Art. 1. 973. Em vez de-aberto-diga-se
àberto, que será lido em voz alta duas vezes, publico oii {êíto por tabeZZiiío. (De accordo Mm 
uma pelo official publico e outra por uma a lettra A do art. 1. 966) .- Vilella dos San
das testemunhas designadas pelo testador, tos.- F. Tolentino. 
devendo esta circumstancia ter menção es-
pecial no testamento. 

- - ·- - --
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Artigos do Pi·ojecto 

SECÇÃO III 

Testamento ce1·rado 

Emendas propostas Emendas recusadas e prejudicadas 

Art. 1.974. São requisitos essenciaes do Art. 1.973-n. 4. Substitua.se pelo se- Aoart. 1.974 (4º) -Substitua-se nelo se 
testame~to cerrado: guinte: guinte: -

3•, que não sabendo ou não podendo o tes- ~< Que O testa~or O entregue ao offlcial pu- ~ Que o testador · o entregue ao offlcial, 
tador assignar, seja ~ssignado pela pessoa que bltco, perante cinco testemunhas >. perante testemu?,has idoneas, em numero, 
lh'o escreveu. pelo menos de cmco ». - Adolplio Gordo.--

. l -- Fausto Cardoso. 
4°, que o testador o entregue ao offic1a ~ 

perante testemunhas em numero pelo menos . Art. 1.9,4. A:cc~escente-se ao n. 6-e va-
de cinc@ varões e maiores de 14 annos. lioso. ºndª con~!er. 

' « Que o tabelhao cerre e cosa. o testamento 
6°, que logo em presença das testemunhas depois de concluido o instrumento de appro-

o offlcial faça o instrumento de approvação, vação.- Vilella dos Santos. - F. Tolentino. 
declaranda nelle que o testador• lhe entregou 
o testamento · e o houvera por seu, bom e 
firme. 

Art. 1. 977. São inhabeis par:1 dispor dei Art. l. 977. Supprima-se. - Vilella dos 
seus bens em testamento cerrado os que não Santos .-F. Tolentino. (Cabe a observaçüo ao 
sabem ou não podem ler. . . a.rt. 1.963 n. 4.) 

SECÇÃO .li 

Testamento pa1·ticular 

Art. 1.982. S~o requisitos essenciaes dol A t 1 982_ 2·· 
testamento pa~ticular : sipprÚnam-s~· a; palavi•as :- vai•ões . e 
· · i/.' 2:.:.Q~~ i~ t~;;~~h~~ ~i~~~ 't~;t~{i;~~h;; maiores de quator~e annos. -;-Do relator. 
varões e maiores de quatorze annos, alein do 
testador• ou do escriptor ou signata.rio do 
testamento. 
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Art. l.985. Faltando até duas das teste
munhas, ·por morte ou auscncia em lagar 
não sabido,o testamento pôde ser confirmado, 

-;; si as tres restantes forem contestes, nos ter-
:- mos do artigo antecedente. . 1 Art. 1.986. 
-< Ar.. 1 _. 986. O te~tamento part10. 1lar pôde -Do ,·elator 
.., ser cscr1pto em hngua estrangeira, com- · 

tanto que as testemunhas a comprehendam 
bem. 

SECÇÃO V 

:l'estamento nuncupati-uo 

Arts. 1. 987 a l. 989 

Supprima-se a, 'palavra bem. 

Art. 1.985. Aecrescente-sG - A falta de 
mais de duas testemunhas obsta a confir
mação de testamento.-Vilella dos Santos.
-F. Tolentino. 

Obser1;ação-E' explicita a disposição do 
Projecto. 

Aos ai·ts.1.987 a 1.989-Supprimam-se.-1 Art. 1.987. A' palavra - mulheres -
Adolpho Gordo.- Fausto Cardoso. · accrescente-se : maiores de 1.4 annos,---; 

Vilella dos Santos.- F, Tolentino, 

SECÇÃO VI 

Testemunhas testamentarias 
1 

Ar:t. 1.990. Não podem ser t~stemunhas Os ns. 4º, 5°, 6° e 7°-Substituam-se pelos! Art. 1.990. Su~prim_a-se o n. 7.- Vilella 
-cm testamentos: seguintes: dos Santos.- F. 7.olentmo. 

lº, os menores de quatorze annos; 4°, o herdeiro instituído, seu conjuge, e os 
2°, os louco!! de todo genero ; filhos sob o patrio poder do instituido ; · 
:-1°, os mudos e surdos e cs cegos ; 5°, o pae ou mãe, sob cujo poder estiver o 
4°, o herdeiro instituido, seu conjuge, os in~tituido ; 

fl filhos que ti ver sob o patrio poder ,assim como 6°, os irmãos do herdeiro instituído, si 
os lega.tarios ; todos edtiverem sob o patrio poder. 
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Ai-tigÔs 'do Projecto Emendas propostas 

5°, o pae, sob cujo poder estiver o her- Art. Os 1egatarios podem ser testemu-
4eiro institui.do : nhas e bem assim as pessoas .que estiverem 
" , 6°, os irmã,1s do herdeiro instituido, si todos sob seu poder .-D o relator. 
estiverem sob o poder u.e seu pae; , 

7°, os herdefros e leg;i,tarios, seus ascen- Observaçr!o-Fica, desse modo, a secção VI, 
dentes e descendeur.e:,i e affins na mesma linha, de accordo com o direito actual, segundo a 
salvo no.auto de approvação· do testamento proposta do Sr. Dr. Andrade Figueira- que 
cerrado. considerou por demais rigoroso o Projecto. 

CAPITULO IV 

DOS CODICILLOS Arts. I. 991 a I. 999. Substituam-se 
pelos seguintes: 

Art. 1. 991 . Tamhem se pôde fázer dispo- «Art. Por um simplea acto particular, es
sição de ultima vv 1t 1dn por meio de codi- cripto datado e as-,ignado por pessoa capaz 
cillos sem mstitui1· hel'deiro, ou desherdal-~, de testar, poderá ella deixar determinações 
como se faz tto testamento._ e8peciaes sobre o seu enterro ou sobre pe-

Art, I.99·!. Aquolles que podem fazer quenas esmolas a certas e determinadas 
testamento podem fazer codicillos. pessoas, ou aos pobres de certo logar inde-

Paragrapho unicu. Os codicillos valerão terminadamente, assim como fazer legados 
como taes, quer o autor da herança deixe de roupas, moveis ou ,joias não muito va
testamento, quer não, e podem ser revo- liosas de seu uso particular. 
gados por outros ou _por qualquer _especie Art. Esses .ãctos, salvo direito de ter
de testai:_nento . poster10r que lhes nao faç11 ceiro, valerão cumo codicillos, quer 

O 
autor 

referencia cunfirrnando-os ou modificando-os. deixe testamento, quer não. 

~ 9'·· 

Art. · Do mesmo modo tambem se pode
rão nomear ou substituir testamenteiros. 

Art. Os actos, desta especie podem ser 
revogados por our.ros iguaes, ou por qual
quer especie de tern1.mento posterior, que 
não lhes faça referencia, • confirmando ou 

, , modificando. · · 

,i,. 

~ 
Emendas recusadas e prejudicada, 
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Art. Si o codicillo estiver fechado, de
verá ser aberto do mesmo modo que os tes
tamentos. -Do relator. 

Obser1'açlio-A substituiç.ão está justificada 
á pag. 15 do meu parecer .. São do Projecto 

Art. 1.993·. Os codicilfos podém ser feitoslprimitivu os artigos que proponho. 
por offlcial publico. ou . cerrados · com lll· 
strumento de approvação nas costas, ou 
feitos e assignados p·elo testador, ou por 
outrem a seu rogo. 

Art. 1. 994. Nas cidades, villas e lagares 
de ~rande povôa'ção devem intervir para os 
·codicillos y_mvtro 'testeHmnhas, homens ou 
mulheres, maiores de 14 aonos, além do 
ofll.cial, ou do testadui·, t,u de quem os es
,crever. 

Art.i 1. 995. Nos outros ·lagares de pe · 
q_ttena ·povoação, onde não seja facil achar 
testemunhas, valerá o cudicillo · com tres 
testemunhas, homens ou • mulheres, seja 
aberto ou cerrado, · ou feitó "dé viva voz·, ao 
temp'ó da morte. . · 

.Art. l. 996. Todas as · testetnunhas no
meadas no instrumento de · appi•ovação dos 
codicillos, devem assignal-o, ill'Correndo o 
ofll.cia.l ·publico, que fizer o contrario, nas 
penas d-> art. 1.970. r 

Art. 1. 997. Si o codicillo estiver fechado, 
deverá ser aberto '"Q .. u,e$mO modo que os 
testamentos. 

Art. 1 .998. O que suppr1m11· o codicillo 
será indigno de succed!Jt . ., . 

·Ai·t. 1. 999. As cartas de consciencia; 
deixadas aos t0stamentuiros, terão validade 
si dellas se fizer menção~no testamento. 

~ --·--.. ···~ ... ---· .. ---- .-- .., ... ..-....... -- -- ··--·-

~!' 

,.', ·· 

li' I" 

Art. 1.994 e I.995. Onde se Iê-po1'oação 
-diga-se: populaç,10. 

Art. l . 998. Seja collocado como § 6° do 
ru.•t. 1.927 .-VileUa dos Santos.-F.Tolentirio. 
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Artigos do Projecto 

CAPlTULO V 

DOS TESTAMENTOS J;:SPECIAES 

SECÇÃO l 

Emendas propostas 

Supprirna-se a secção 1.- Do 1·elator. 

Testamento feito em tempo de peste Observação.- O testamento em tempo de 
. peste representa uma idéa obsoleta. 

Art. 2.000. Nos lagares assolados pela Teixeira. de Freitas e Carlos de Carvalho 
peste ou outra molestia reputada contagiosa, não o contemplam em suas consolidações das 
ú válido o testamento feito por offlcial _ pu- leis civis. Assim tambem procederam 
blico ou perante qualquer autorirlade judicia- os Drs. Clovis, Felicio dos Santos e Coelho 
ria ou sanitaria, ou ministro de qualquer re- Rodrigues. 
ligião, na presença de tres testemunhas. Além disto, dá margem, semelhante acto, 

Este testamento será assignado pelo testa- a um sem numero de fraudes. 
dor, pela autoridade · ou pessoa perante 
quem foi feito e testemunhas, mencionando 
o dia, mez, anuo e logar em que foi feito. 

Si o testador não puder escrever, assi
gnará por elle uma das te5temunhas, decla
rando a razão por que o faz. 

Paragrapho unico. Este testamento .deixa 
de valer seis mezes depois que houver ces~ 
sado a peste no logar- onde foi feito, ou que o 
testador se houver mudado para outro logar. 

SECÇÃO II 

TESTAMENTO MARITIMO 

Art. 2.001. O testamento a bordo dos na
vios nacionaes, de- guerra ou mercantes, em 
viagem de alto mar, ·será feito pelo com
mandante ou escrivão da embarcação, que 
reduzirá a escripto a declaração · do testador 

Emendas recusadas e p rejudicadas 
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ou a escreve1·á sob sou dictado, perante duas 
testemúnhas presentes a todo acto, assigna
do pelo testador e pelas testemunhas escolhi
das de preferencia entre o., passageiros. 

Redija-se assim o paragrapho unico do 
Paragrapbo unico. Si o testador ou al- art. 2.001: 

guma das testemunhas não souber ou não Si o testador não pu:ier escrever, assigna
puder escrever, observ_ar-se-ha o disposto no rá por elle uma das testemunhas, declarando 
art. 1.974, n. 10. que o faz a S3U rogo.-Do relator. 

·- Ãrt. 2.004. O testamento marítimo de-1 Supprimam-se os arts. 2.004 a 2.008 e 
verá ser feito em duplicata, para ficar um 2.011.-Do relator. 
exemplar em poder do testador e, si este 
não puler as,ignal~o, deverá assignar por Obseroação - · Comparticipo da opinião 
elle e a seu rJgo mais uma te,temunha, quo emittida pelo Dr. Andrade Figueira, :µos se
declare a razao por que o faz. O outro exem- guintes termos: 
plar será conservado com os papais de bordo «Termina as suas observações tratando dos 

-e mencionado no respectivo diario de na- teitamentos especiaes; disposiçõesque, a seu 
vegação; ver, conteem muita cousa escusada e até 

Art. 2.005. Si o navio for para porto perigosa.. . . 
estrangeiro, onde haja agente diplomatico Esc~sado é, por exempl?, o emdado obr1-
ou consular do Brazil o commandante ou gator10 de remetter cópia do testamento, 
quem sua3 vezes fizer,' deverá entregar-ihe, militar_ ou m~ritimo, ao Governo ; perigosa 
mediante recibo, o exemplar do testamento é a obr1gator1edade de fazer os testamentos 
·conservado com ·os papeis de bordo. e um:1 da mesma fórrn~ por que se fazem os con
cópia da menção delle feita no reapec~ivo tractos em duplicata .» 
dia:rio. , . 

Art. 2.006. Na volta do navio a porto do Art. 212. - Supprima-se. -Do relator. 
Brazil, o commandante entregará. o recibo _ . 
do testamento passado pelo agente diploma- Observaçao-: A m~t~r1a está reguladl!.'. no 
iicq ou consular, e outra cópia da menção art. 14 da Lei Preliminar (nova. redacçao). 
do mesmo, feita ao diario de bordo, á auto-
ridade marítima do logar, mediante recibo, 

.. que deverá constar do mesmo diario á mar-
gem da referida menção. 

Art. 2.007. Si o primeiro porto em que· 
tocar o navio for nacional, o commandante 
e.ntrega.rá o testamento á autoridade ·ma
rítima. 
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Artigos do Projecto 

Art. 2.008 . ·,Ó agente diplomatico ou con
sular ou a autoridade que. receber o. testa
·mento feito a bordo deve remettel-o· ao Go
verno, para fa1.el-o depositar em mãos de 
um offlcial publico do domicilio dJ testador 
ou, si não cofütar onde seja, no primeiro 
tabellionato da Capital Federal. 

Art. 2.011. Em perigo de naufragio, ob-
servar-se-ha o disposto no art. 1.987. 

Art. 2.012. Si o navio, apezar de estran
geiro, for mercante, quer a viagem · seja em 
portos nacionaes e estrangeiros, quer só
·mente entre nacionaes, ·a lei brazileira regu
lará os testamentos de viva voz ou nuncupa
tivos, fdtos a bordo por brazileiros em via
gem para algum porto naéional, fosse es
trangeiro ou nacional o porto de embarque 
do testador. 

Paragrapho unico. A esses testamentos, 
bem como á sua reducção á publica fórma, 
serão applicadas as disposições deste Codigo 
sobre testamentos nuncupativos, feitos no 
territorio nacional, bastando, porém, tres tes
temunhas. 

SECÇÃO III 

Testamento militar 

Art. 2.014 .•• 
' 

Em1Jndas propostas 

Art. 2.014. Pa:tagrapho unico. 
Paragrapho unico. O auditor ou officiall · 

a quem o dito · testamento for apresentado Supprimam-se as palavras: - dando-se ao 
escreverá em qualquer parte delle uma-testamento etc. até fi.nal.-Do relator. 
nota do logar, dia, mez e anno em que foi 
apresentado. Esta nota sará assigQada por ' ' 

~ ~ 

Emendas recusadas e prejudicadas 
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elle e pelas ditas testemunhas, dando-se ao 
testamento o destino indicado no art. 2.008. 

Art. 2.015. No conflicto da batalha ouj Arts. 2.015 e 2.016-Supprima.m-se.- Do 
estando feridas, podem as pessoas menciona- relator 
das no art. 2.0l:i, testar nuncupativamente 
&ó com duas testemunhas, ainda que saibam 
e possam escrever. 

Paragrapho unico. Este testamento dei
xará de ter validade si o testador não mor
ràr na. guerra., ou logo que se restabeleça. do 
ferimento. 

Art. 2,016. Os testamentos, de que trata 
o .artigo antecedente, serão remettidos com 
a, possivel brevidade ao Governo, nos termos 
do art. 2.008. 

SECÇÃO IV 

Testamentos feitos tm paiz estrangeiro · 

Art. 2.018. Os consules ou vice-consules Supprimam-sa os arts. 2.019 a 2.020, pas
bt•azileiros poderão servir de official pu- sando o art. 2.018 a constituir um artigo no 
blico na celebração e ápprovação dos testa~ c::i.p. III, secção I - Disposições gera.as.- Do 
mentos de hrazileiros, conformando-se com relator. 
as disposições deste Codigo. · 

Art. 2.019. Os consules ou vioe,consules, Obser1'açlto - Não se trata de testamento 
logo que hajam formulado algum teilta- especial, mas da oompetencia. conferida, pelo 
mento em nota publica, tra.nsmittirão uma Codigo, aos consules e vice-consules para 
cópia ao GoverQo, · afim de ter o destino in- servirem de offlcial publico nos testamentos 
dicado no art. 2. 008. communs. E', portanto, illogico destacar ost :· 

"'Art. · 2.U20. Si o testamento fôr cerrado, testamentos de brazileiros feitos em paiz 
o consul ou vice-consul que o houver appro- estrangeiro para uma secção especial. 
vado lançará por cópia na respectiva nota 
o termo de approvação, e assim o partici-
pará ao Governo. 

..Paragr.i.pho unico. Si o testamento for 
dado a guardar ao consul ou ·vtoe-cbnsul, o 
d~positario fará menção desta ci;cumstancia 
e passará recibo de· entrega.. 

.J ! :! 

Sa.la. da. Commis~ão Espeofal, 2 de janeiro lie 1902.-0 relator, Alfredo .Pinto .Vieira de Meilo. 
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Parecer para a votação dos arts, 2.021 e 2.203 
Adaptando o methodó seguido po1• outros collegas na distribuição das emendas para a regular ordem das votações, não me foi 

possivel acompanhai-as de commentarios, devido ao limita.do e3paço de tempo de que dispuz para o meu parecer. Comprometto-me, 
entretanto, a dar as explicações que me forem exigidas por qualquer dos collegas na occasião da votação. 

Sala da Commíssão do Codigo Civil, 3 de janeiro de 1902.-Alencar Guimarães. 

Texto do Projecto 

CAPlTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS EM GERAL 

Art. 2.021. A nomeação de herdoiro ou 
legatario pôde ser feita pura e simplesmente, 
debaixo de condição, para certo fim ou modo, 
ou por carta caus:J.. 

Emendas acceitas Emendas ncTo acceitas ou prejudicadas 

Ao art. 2.021-Depois de-condição- ac
crescente-se ~ licita.-Do relator. 

Obserf!aç,ro-A disc1,1ssão convenceu-me da 
de3necessidade desta emenda. 

Art. 2.022. As condições impossíveis. Arts. 2.022 a 2.024. Supprimam-se.- Ao art. 2.022. Substitua-se pelo seguinte: 
a~so_luta ou relativamento, ou contrarias á. Cfovis Bevilaqua,-F,·ederico Borges. Art. As ,mndições impossiveis, contra-
101, teem-se por não escriptas e não prejudi- rias á lei e aos bons costumes, annullam a 
ca.m as respectivas disposições, ainda que o Observação~ A mataria destes artigos já instituição e· o legado. 
testador determine o contrario. está regulada nos arts. 123, 126 e 94 da 

Art. 2.023 Si o cumprimento da condição Parte Geral, já votada pela Commissão. Observação-Prejudicada pela doutrina fir-
for impelido por alguem, interessado em mada pela Commissão no art. 123 da Parte 
que ella. se não cumpra, ter-se-ha por cum- Geral (nov.a. numeração). 
prida. 

Art. 2.024. A inTocação de falsa causa 
ter-se-ha por nã:> e3cripta, excepto si do 
proprio testamento resultar-que o test ·.1dor 
não teria feito tal disposiçã.o, si conhecesse 
a falsidade da causa. 

Paragrapho unico. A invocação ·de causa 
falsa ou _verdadeira, contraria á lei, produz 
sempre a nufüdade da disposição. 

g 
'"" 

g 
i5 
o 
n .... 
< .... 
r-' 

to 
·::i:, 
> 
~ 
t"' m s, 
o 



• -
Art. ·1a. 027. E' nulla a disposição foi tal Ao art. 2.027. Depois da pala.vra-condi

sob condição de que o herdeiro ou legc1,tario ção-accrescente-se:- captatoria.~Do conse
faça igualmente em seu testamento algu- lheiro Andrade Figueira. 

~ ma disposição em favor do test:i.dor ou de 
- outrem. 
~------------1------------1------------

e;. ..,. 

Art. 2.03~. E' valida a instituição eml Ao art. 2.032. Supprima-se.-Do relator. 
favor do pessoa incerta, quando se puder 
tornar certa pela realização de alguma con-
dição, ou si a clausula testamentaria. se 
referir a pessoa que reuna certas qualida-
des ou se aihe em cer&as circumstancias. 

Art: 2.033. O erro na designação da pes-1 Ao art. 2.033. Onde se diz: _:_ sd torna 
soa do herdeiro, do legatario ou da cousa ineffecaz-d.iga-se-sd annuUa. - Do relator. 
lega.da só torna inetfica:. a· disposição si, pelo 
contexto do testamento ou por outros do-
aumen~os ou factos ineg ui vocos, não se 
puder veriftca.r a identidade da alludida 
pessoa ou cousa designada. pelo testador. 

Art. 2.034. A disposição para a. creaç.'i.ol Ao a.rt. 2.034. Onde se diz - nos termos 
de uma fundação é valida., nos termos do do . art. 3°, etc. - diga-se - nos termos do 
art. ::Jº da Parte Geral deste Codigo. art. ?8, etc.-Dorelator. 

Art. 2.039. Quando o testador dispuzer 
que determinado objecLo da , herança não 
per·teoça ao. herdeiro insfüuido, pertencerá 
aos herdeiros legitimos. 

Art. 2.039. Depois deste artigo accreseen
te-se: 

Art. O testador que tiver descendep.tes 
ou ascendentes ou conjuga successivel não 
pôde dispor de mais da terça· de seus bens, 
em favor de qualquer corporação religiosa. 
ou de qualquer membro de corporação reli
giosa. ; as outras duas partes cabem aos 
descendentes ou a~endentes ou- ao conjuge, 
segundo o disposto no Cap. 11 do Tit. lI 
deste livro. 

Paragrapho unico. Calcula-se a. porção 
disponivel pela somma dos bens existentes na 

l
época do faUecimento do testador, deduzidas 
as dividas passivas e as de.spezas 'de funeral. 
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Texto do P1·ojecto 

1 

Emendas acceitas Em/iridas nã'.o ~c~eitas 'ou_pfejudicadas . 
r 

(, 

Art. Os filhos menores do testado!\; ex
cluidos da successão, terão direito a uma 
reserva, que será destinada ás despezas com 
a sua instr.ucção, educação profissional e 
manutenção até a época da maioridade. 

Paragrapho unico. Esta reserva. ~erá arbi
trada pelo juiz do inventario, depois de 
ouvir o tutor dos menores e o curador geral 
dos orphãoi;, tendo em atteiJ.ção o valor da 
successão e a importancia daquellas despe,. 
zas, que será calculaqa por peritos. -
Adolpho Gordo. - Fausto üardoso. 

-------~-------l--~--------------1---------------
CAPITULO VII 

DOS LEGADOS 

Art .. 2.040. E' nullo o legado de cousa! Ao art. 2.040. Supprimam-se as palavras 
alheia ; mas, si do testamento se depre_p.ender mas, si do testamento até o fim.-Do relator. 
11ue o testador ignorava que lhe nao per-
tencia a cousa legada, deverá o herdeiro 
adquiril-a para cumprir a disposição e, si 
não for possivel, pagará ao legatario o valor 
della. 

Art. 2.043. Si o testador, o herdeiro ou Ao art. 2.043. Substitua-se pelo seguinte: 
o legatario for senhor .sómente de parte da Art. Si a cousa sómente em parte 
cousa legada ou só tiver algt1m dit-eito a pertence ao testador, ao herdeiro ou lega
essa cousa, não valerá o Jegado sinão pelo tario, sómente vale o legado em relação a 
que tocar á dita parte .ou ao dito ú.ireito, essa parte.-Do 'rel(ltor. 
salvo si constar que o testador estava per- · 
suadido de que a cousa lhe pertencia inte-
gralmente, ou ao herdeiro ou ao legatario, 
e neste caso se observará o que fica disposto 
no art. 2.040. 
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Art. 2.046. O legado de cousa ou quan- Ao art. 2;046.· Substitua-se pelo seguinte: 
tidade que deva ser recebida em logar de- Art. O legado de uma cousa ou quan
signado, só poderá ter effeito atê onde che- tidade que deve ser tirada · de um logar de-

' gar a porção que se encontr~r nesse logar. terminado, só tem effeito si ella foi achada 
no referido logar e, achando-se em quanti
dade inferior, sómente a respeito desta va
lerá o legado.-Do relator. 

CAPITULO VIII 

· DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E SEU PAGAMENTO 

Art. 2. 056. A. cousa lega;da é devida ao 
' legatario desdr. o dia da morte do testador, 

e si produzir fruc(os, estes pertencerão · ao 
legatario, a contar do mesmo dia. · 

Paragrapho uoico. O legado de dinheiro 
só vence juros do dia em que a pessoa obri
gada a prestal-o foi constituida em Iílóra. 

Art. 2.061. A mesma disposição deverá Ao art. 2.061. Onde se diz:-na conformi'
. ser observada quando a escolha tiver sido dade do artigo antecedente-diga-se-que a 
-deixada a arbitI'io de terceiro. Si este não exercera na fórma do artigo antecedente.-Dó 
quizer ou não puder fazel-a, competirá a conselheiro Andrade Figueira. 

, escolha ao juiz, na conformidade do artigo 
.antecedente. 

CAPITULO IX 
DA CADUCIDADE DOS LEGADOS Ao art. 2.071. Accrescente-se in fine: 

Art. 2.071. Caduca o legado: 1 4°, si o legatario se tornou indigno,nos ter-
10, si o testador transformar a cousa le- mos do art. 1.927.-Do relator. 

gada, de modo que não conserve mais a fórc 
ma nem a denominação que tinha; 

lf'.-,.. • 

' Ao art. 2.056. Substitua-se pelo seguinte: 
Art. O legatario só tem direito aos ren

dimentos ou fructos da cousa legada desde 
que o herdeiro ou testamenteiro ê consti
tuido em móra; todavia, si o testador não 
estabelecer prazo para o cumprimento do 
legado, o legatario tem, desde a morte delle, 
direito aos fructos ou rendimentos da cousa 
legada. 

Obser'IJação-A discussão convenceu-me de 
que eu não tinha razão quando propuz esta 
emenda que, acceita. ficaria em opposição á 
doutrina do art. 2.054. 
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Texto do Projecto 

-2°, si o testador alienar por qualquer titu
lo a cou~a legada ou parte della, ficando 
sem elfoito nesta parte o legado; 

3°, si a cousa perec w, ou for evicta em 
vida do testador, ou depois da morte deste, 
sem culpa do herdeiro. 

CAPITULO X 

DO DIREITO DE ACCRESCER · ENTRE HERDEIROS 
E LEGATARIOS 

Emen:das acceitas Emendas nll'o acceítas ou prejudicadas 

Art. 2.073. Tem togar o direito de accres- Ao art. 2.073. Substitua-se a segunda Supprima- se o Capitulo .X (arts. 2.073 a 
cer entre her_deiras quando, no mesmo tes- parte do artigv pela seguinte: 2.080) .- F. Tolentino. 
tamento e pela mesma disposição, são can- Este direito compete igualmente aos lega- Observaçãq - :Na discussão dei os motivos 
junctamente chama.dos á successli.o, sem dis- tarios nomeados conjunctamente em uma que me levaram a conservar no Projecto 
tribuição dos respectivos quinhõJs. mesma cousa individuada ou quando o obje- este capitulo, e tanto quanto possivel de-

Este direito compete igualmente aos lega- cto legado for insusceptivel da divisão sem monstrei que as . emendas que tive a honra 
tario_s nomea•los. conjunctamente ou não, em risco de se deteriorar.-Da relator. de submetter á consideraç.ão da Commisi!ão, 
uma m3Sma cousa individu:1da. restringindo -sufficientemente o direito de 

accrescer, permittíam consagral-o em nossa 
legislação. 

~rt. 2.074. Consítl.era-se feita a distri-1 Ao art. 2.074. Supprimam-se as palavras 
buição dos quinhões pelo testador, quando - As express:ies, etç. até final.-Da 1·elator .. 
designa a cada um dos nomeados sua quota 
ou seu objedo. As ·expres_sões - por partes 
iguaes ou com iguaes quinhões-não impor-
fam distribuição destes. 
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Art. 2.075. Si um dos herdeiros no·mea· Ao art. 2.075. Substituam.,.se as palavras 
doe morrer antes do testador, renunciar a. - salvo no caso de representação - pelas se
herança ou for exoluido dolla, ou si não se guintes- saZvo o dfreito do substituto .-Do 
füalizar a condição sob a qual tiver sido in- relator. 
stituido, o respectivo quinhão, sal-i,o no caso 
de representação, reverterá. em .favor dos 
co-herdeiros oonjunctos ou dos herdeiros le-
gitimos, nos termos do artigo seguinte. 

--------------------1--------------------
CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PARA ADQVIRIR POR 
TESTAMENTO 

Art. 2.083. Não podem tambem ser no- . 
meados herdeiros nem legatarios: Ao art. 2.083. Substitua-se ó n. ' 1 pelo 

1°, o eaoriptor do testamento· · seguinte: · . 
2°, as testemunhas do testaU:ento, salvo 1°, o escriptor do testamento, · seus as

quanto á.s do auto de approvação do testa~ cendentes, descendentes, irmãos e conjuga. 
mento cerrado; -Do relator. . 

3°, a concubina do testador casado; . Supprima-se o § 4° do art. 2.083,-F. 
4°, o tutor no testamento do pupilo feito Tolentino. 

antes da prestação judicial e da quitação das 
contas da tutela, salvo si for ascendonte ou Ao art. 2.083-Supprima-se o § 3° .-Do 
irmão do testador. · conselheiro Andrade Figueira. 

CAPITULO Xll 

DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

Art. 2.086. O testa.dor que tiver descen- Ao art. 2.086: ! Ao art. 2.086. Onde se diz-ascendentes 
dente, ascendente ou oonjuge successivel,não Art. O testador que tiver descendente - diga-se - pae e mãe; - onde se diz -
póde dispor de mais da terça de seus bens; ou ascendente successivel, não poderá dispor da terça-diga-se - da metade ; - onde se 
as duas outras partes cabem de direito aos de mais da metade dos seus bens ; a outra diz- as duas outras partes - diga-se - da 
descendentes, aos ascendentes e ao conjugo pertencerá de pleno direito ao primeiro, e outra metade.-Do relator. 
e constituem a respectiva legitima, segundo na. falta delle ao ·segundo.-Dr. Coelho Ro- Supprimam-se os arts. 2.Q86, 2.087, 2.088, 
o disposto no cap. Il do tit. II deste livro. drigues. 2.089 o 2.090. - Adolpho Gordo. - Fausto 

Oardoso.-A. Varella. 
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Texto . do . Projecto .~ Emendas ac11eitas Emendas não acceitas ou prejudicaias 

Art. 2.087. Calculi-i,-Se ;:. porç'io disponível Ao art. 2.087. Onde se diz, na segunda Art.' No calculo da quota disponivel en
pela somma dos bens· exi8tcmcs na época do parte-aos dous ter.ços dos bens existentes- trarão os adeantamentos de legitima, su
fallecimento .do testador, deduzidas as di- diga-se-;--d metade dos bens existentes. jeitos á collação e outras doações não com
-vidas e as despezas .dá funeral. Supprima-se in fine-e ao conjuge sobrevi- prehendidas no artigo, ainda que o testador 

Calculam-se as legitimas.a.idicionando aos,vente.-Dorelator. ordene o ~ontrario; ma~, entrarão as dividas 
dous terços dos bén8 ex istentes em poder do dos herdeiros necessa.r1os.-Dr. Coelho Ro-
testador as .doaçõas po1· elle feitas a seus drigues. 
descendentes e a.o conjuge sobrevivente. 

-· Art. 2.089. Si o testarlur deixar ·a terçai Ao art. 2.089. Onde se diz- a terça
ou algum legado a herdeíeo necessario, essa diga-se - a metade díspónivel.:......Do relator. 
liberalidade não lhe tir;:.• o direito á legi- · · · 
tima. 

. CAPÍTUl;O xm 

DA. REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 
TESTAMENTARIAS 

-- _, 

f 

Art. 2.091. Si o testador, que teni her- Art. 2.091. Substitua-se pelo seguinte: j Supprimam-se os arts. 2.091 a 2.093. 
deiros necessarios,dispuzrr sómente da terça · Art. Entende-se que o testador insti- A. Gordo.-Fausto Carcloso.-A. Varella. 
ou de parte della, entende-se que os instituiu tuiu os herdeiros necessarios no restante da 
no resto; si, porém, dispumt· ,ie mais, todas terça quando houver disposto sómente de 
as disposições serão reduzidas ás forças da parte della. 
~rça. 

Aécrescente-se : 

Art. 2.092. Verificado qun as disposições Art. As disposições que excederem a 
excedem á terça, s.0râl, 1•uduzidas proporcio- terça serão reduzidas aos limites della. 
nalmente as quoõac1 do herdeiro ou herdeiros § 1. 0 Verificado 'que as disposições ex
nella instituídos qÍJJ.n .,o bastar ; e si não cedem a terça, etc., etc. (e o mais que se 
bastar, tambem às , dus legatarios entre si, contém no art. 2.092 que :fica substituído 
na proporção do valor de cada uma. por este paragrapbo). 
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- - Paragràplió 1iriico. -To-dav1a, si o t estador, § 2.0 Todavía,si o testador etc. (e o mais que 
prevenindo o caso, dispuzer que certos her-, se segue no patagrapho unico élo art. 2.092). 
deiros ou leg,üarios sejam inteirados de Supprima-se o§ 2° ·ao art. 2.u,93 e resta
preferencia, a reducção far-se-ha nos outros beleça-se o de igual numero do art. 1.893 
quinhões .ou legados, observando-se a re do Projecto primitivo, me00s as palavras 
speito destes a ordem estabelecida no artigo in fine-ou não o excederem em mais de 
anteceden .. e. 10 °/o.-Sergio Loreto. 

Art._ ~.093._ qnando o lPgado sujeito á Ob · - --A ·t d dº ºd 
reducçao consistir em um predio commoda- se1:vaçao . ceei o as emen as, re rgi os 

te d .. ,· 1 ,. , h· d - 1 os artigos assim : 
-~e!?_ ivi:sl~<~ , ,ar-se- ª a re ucyao pe ª Art. · Entende-se que o testador instituiu 
,ô.1-visa~ 1fopor_ci?~al '!.0 mesmo :predw. os herdeiros necessarios no restante de sua 
. ~ 1 • . · i a divisao nao fur possivel COIJ?-IDO- quota disponível, quando houver disposto só-
dament~f o exc_esso do l ·gra~~ for de mais ~e mente de parte delb. . 
um qua O do "!'ª Jor du P e .10, 0 legatarIO Art. As disposições que excederem a me
deve de1~ar: o immovel rnt01ro n'.1 herança, tade disponível 'erão red zidas no' limites 
,salv:o o q.irmto de_ pedir aos herdeiros o valor desta. s u :s , 
da parte que couber n,t terça; e, no caso · · . . . _ 
contrario, pôde ftca1· cum o immovel, tornan- § l ,º Verificado que_ as d1sp~s1çoes exce
do-lhes o excesso e1u díMheiro. d~m a es,a metade, serao reduzi~as propor-

'§ 2. 0 Si o legatal'io fui· "º mesmo tempo ci~nalmente _as _qu?tas do herdeiro ou her: 
herdeiro nece.-isàriu, pôde inteirar-se de· sua d~n·os_ nellas ms1;1tu1dos, quanto ba~tar; e s1 
le~itima no me,;mó imrnovel de preferencia n_ao bastar, ta~bem as dos legatar10s entre 
aos outro:;;, sempre .. que o valor do dito im- s1, na proporçao do valor de cada uma. 
movel não exceJa á legitima e mais á terça. l § 2. 0 Todavia, si o testador, prevenindo o 
. · . , caso, díspuzer que certos herdeiros ou lega-

, ,, tarios sejam inteirados de preferencia, a re
ducção far-se-ha nos outros quinhões ou 
legados, observando-se a respeito destes a 
ordem estabelecida no paragrapho anterior. 

,.__ 

Art. Quando o legado sujeito á reducção 
consistir em um predio commodamente divi
sível, far-se-ha a reducção pela divisão 
proporcional do mesmo predio. 

.§ 1.0 Si a divisão não for possível commo
damente e o excesso do legado for de mais 
de um quarto do valor do predio, o legatario 
dev~ deixar .o i.mmov.el inteiro na herança, 
salvo o direito de pedir aos herdeiros o 
valor da parte que couber na metade dispo
nível ; e, no c~so contrario, pôde ficar com 
o immovel, tornando-lhes o excesso em di
nheiro. 
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Texto do Projecto 

CAPITULO XIV 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

Emendas acceitas 

§ 2.0 Si o legatario for ao mesmo tempo 
herdeiro necessario,poderá inteirar sua legi
tima no mesmo immovel de preferencia aos 
outros, sempre que ella e a parte subsistente 
do legado absorverem o valor do mesmo. 

Art. 2.094. E' licito substituir outra pes- Ao art. 2.094. Substitua-se pelos artigos 
soa ao herdeiro ou legatario nomeado, para seguintes : 
o caso de um ou outro não querer, ou não Art. E' licito substituir outra pessoa ao 
poder acceitar a herança ou legado. Estes herdeiro ou legatario nomeado para o. caso 
dous casos se subentendem de direito, ainda do um ou outro não querer, ou não poder 
que o testador só tenha feito menção de um acceitar a herança ou legado. Esta alterna
deHes. Caduca esta substituição desde que o tiva se presume ainda que o testador só se 
herdeirJ acceita a heran9a. refira a um dos dous casos. 

Paragrapho unico. Pôde o testador subati- .l\rt. E' ta.mbem licito substituir muitas 
tuir muitas pessoas a uma só, ou vice-versa, pessoas a uma só ou vice-versa e ainda sub
e ainJa sub,tituir com reciprocidade ou sem stituir com reciprocidade ou sem ella.- Do 
elia. relator. 

Emendas não acceitas ou prejudicadas 

, 

• 

Art. 2.098. O flduciario tem a propriedade! Accrescente-se o seguinte paragrapho: Obser'IJaçao....:.A este artigo eu havia apre-
da herança ou legado, mas restricta e reso- Paragrapho unico. Tem obrigação de fazer sentado como sustitutivo o artigo respectivo 
luvel. . o inventario dos bens gravados, que serão, do Projecto primitivo. A minha emenda foi 

como taes, inscriptos no registro predial, e, combatid.a na discussão :pelo illustre S-r. con
si lh'o exigir o fidei-commissario, de pre- selheiro Andrade Figue11'a, com argumentos 
star caução em garantia da restituição dos de valor, com os q1,1aes concordo até certo 
mesmos. -Clovis Bc'IJUaqua.-F. Borges. ponto. Dahi a acceitação da emenda do Dr. 

Obser'IJaçd'o-Acceitando a emenda, penso, Clovis Bevilaqua com a modificação que 
entretanto, que devem ser supprimidas as proponho em sub-emenda. 
palavras-que serão, como taes inscriptos no 
régistro predial. 
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Art. 2.097. Pôde tambem o testad.or in-1 Supprimam-seas palavras in rnedio,ou o que 
stituir herdeiros ou legatarios por meio de restar delles.-Clo'IJis Bevilaqua-.-J?.- Borges. 
il,dei-commisso, impondo a um, que é o gra-

~ vado ou fiduciario, a obrigação de trans-
:- m:ittir.,a outro, que é o fidei-commissario, a 
;S herança ·ou legado, ou ó que restar ' delles; 

por sua morte ou em outro tempo e ainda 
sõb . certa condição . . . 

' ' 

Art. 2.103. São nulla.s as substituições Ao art. 2.103. Substitua-se pelo seguinte: 
além do segundo grão. Art. São nullos os :fidei-commissos além 
· Paragrapho unico. A nullidade da substi- do segundo grão. 
tuição não prejudica a validade da instituição O paragrapho passe a constituir artigo, e 
do primeiro g'l'do, a 1ual valerá sem o en- assim redigido: 
cargo resolutorio. Art. A nullidade da substituição não pre-

judica a instituição, que · valerá.- sam o en-

CAPITULO XV • 

DA DESHERDAÇÃ0° 

cargo resolutorio.-Do relator. · 

i,, 1 

A1•t. 2.104. Os herdeil'~s necossa.rios po-j Ao a1•t. 2.104. Supprima-se in 
dem ser privados de sua legitima, ou des- como indignos.-Do-relator. 
herdados, em todos os casos em: que podem 
ser excluídos da successão como indignos. 

Ar~. 2 .105. A desherdação só póJe ser 
ordenada em testamento e com expressa de-

fine -1 <J. Art. 2.501. O testador não pôde das
herdar seus ascendentes successiveis, quanto 
aos b:ms havidos de outro como legitima, 
mas pôde reduzir a usofructo o seu direit? 
aos respectivos quinhões. 

D • Art; 2. 502. Pôde o testador desherdar 
s2us descendentes maiores, com ou sem de~ 
eh.ração de mo.tivo, comtanto que ades
herdação seja expressa e que não !!ajam con
junctamen te , desher_dados filho pu filha. e' 
todos os netos havidos delle ou della. Pó:le 
tambem instituir os netos em logar do pae 
ou mãe, que nesse caso perderá o direito ao 
usofructo e â administração dos quinhões 

claração da causa. . : 
A1•t. -2.:106. Ao herdeiro instituido ou 

âquellQ a quem ap1•oveita a desherdação in
cumbe provar a legitimidade e veracidade 
da causa declarada. 

Não sendo provada a causa de desherda
çã.o, serão nullas a instituição ou a:,1 disposi

ffi ções que prejudicam a legitima do desher
dado. 

Art. 2.107. Além das causas menciona-!. Ao art. 2,107. Supprima-se do § 2° 
palavra - gra'IJe. 

dos institµidos. , · 
~I E. Art. 2.503. E' nulla a desherda.ção de 

todos os descendentes de um mesmo gráo, 
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Texto do Projecto Emendas acceitas Emendas nl:to acceitas 9U prejudicadas 

das no art. 1.927, autorizam a desherdação · mas aquelle que for o unico do seu gráo, 
do3 descendentes por seus ascendentes, as pôde, nlí.o obstante, sar rleshorda.do, na oon 
seguintes : formidade do artigo antecedente. 

ia, o1fünsas ph ysicas aos ascendentes ; F. A rt. 2. 504 . O pae ou mãe que ti ver 
2•, grave injuria ; Substitua-se o § 3° pelo seguinte : filhos de mais de um leito não poderá des 
3•, desho!ll'a da filha que vive na casa 3°, deshonestidade da filha que vive na hel'dar os de um an eri r em beneficio dos 

pate1•na ; casa paterna. de outro posterior, nem vicl.l-vorsa. 
4ª, relações illicitas com a madrasta ou Do~ 4° supprimam-se as palavras - ou G .Art. 2.505. Ta.mbem não poderá des 

concubina do pae, ou com o padrasto ou concubina do pae ou mancebo da mcie. herdar seus descenrle>ntes succe,; ,iveis o tes 
mancebo da mãe ; ta.dor que tiver havido por successão legi 

5•, desamparo do ascendente em alienação tima uu dute o valor da ;meLdo dvs b~ns que 
mental ou grave enfermidade. deixar. Nesse caso a de>--herdação terá o 

Art. 2.108. Dão logar á. desherdação dos Ao art. 2,108- Sub3titua-se o § 3° pelo etfeito d I reduzir a u on·ucto o direito_do 
ascendentes pelos descendentes, pelo mesmo seguinte : desherdado á legitima, que pas.-,ará. inteira 
modo, as seguintes : 3°, relações illicitas do ascendente com a. aos seus de~cemle11tes, si os tiver, ou, no 
. 1•, ofl'ensas physicas ao descendente; mulher do filho ou neto, ou com o genro, ou caso contrario, aos outros de~cendentes do 

2ª, grave injurfa ; · marido da neta. - Do consell1eiro Andrade testador. . 
3ª, r.elações illicitas do ascendente com a Figueira. H. Art. 2.506. Os parentes não compre-

mulhe1· ou concubina do filho ou neto, ou hendidos no artigo consideram-se des 
·com o genro, marido da. neta, ou mancebo herd11.dos pelo simples facto de não serem 
da fllha ou neta ; noml.larlos herdeiros no testamento do de 

4.a., desamparo . do filho ou neto afl'ectado cujos.-Dr. Coelho Rodrigues, 
de alienação mental ou grave enfermidade. Obsenação - 1'.::stas umendas instituem sys-

Art. 2.10g. Aquelle a quem forem devo1-1 - Supprima-seoart. 2.10g, 
vidos os bens de que foi excluído o desher- Eleve-se a quatro annos a prescripçãq do 
dado é obrigado a prestar-lhe alimentos, si art.2.110.-Do conselheiro Andrade Figueira. 
elle não tiver outros meios de subsistencia, 
mas não a.lêm dos rendimontos dos ditos 
·bens. 

.... ,, --

t -·ma divorso e consagram doutrina oppJs
ia ás acceüas pelo Projecto em outros arti
gos já votados e com us quaes deve estar de 
harmonia e~ta parte final. · 
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.. Art. 2. llO. Prescrevem em dous annos, 
contados da abertura da successão, a acção 
do intePessado para provar a causa da des
herdação e a do desherdado para impugnar 
a. desherdação. 

CAPITULO XVI 

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS 

Art·. 2.111. O testamento pôde ser revo-1 Substituam-se os arts. 2.111 e .2.112 pelo 
gado no todo ou em parte: seguinte : 

l 0 , por outro testamento posterior, qual-
quer que seja. a fórma. deste ; · 

2º, por declaração feita pelo testador, pes
soalmente, perante qualquer oflicial publico, 
que exerça as funcçfüs de tabellião ou de no-
tario, com as formalidades do testamento 

Ao art. 2.1 Il-Substitua-se pelo seguinte : 
Art. O.i tes~amentos podem ser expres

samente revoga.dos pur outro posterior ou 
pur escl'iptura publica.-Do relator. 

publico. . 
Art. 2.112. Si na occasião não houver' Art. O testamento pódo ser revogado! Supp1•ima.-se o art. 2.112.-0lovis Bevila

oflicial publico eo testador correr_imminente pelo mesmo modo e fórma por que pôde ser qua.-F. Borges. 
risco de vida, poderá revogar seu testa- feito.-Do conselheiro Andrade Figueira. 
menta, mediante declaração,feita ou escripta. 
por elle perante seis testemunhas, que po-
derão ser varões ou mulheres, maiores de 
dezeseis annos. Esta revogação :ficará sem 
eífeito, si o testador convalescer da. enfermi-
dade ou vier a í'allecer passados dous mezes. 

Art. 2.114. A revogação terá eífeito ainda' Ao art. 2.114. Accrescente-se in fine-' 
-que o testamento po~terior caduque por por deficiencia de solemnidades.-Do relator. 
indi/l'nidade, incapacidade ou renuncia do 
heraeíro nelle nomeado ; mas não assim se 
for declarado nullo. 
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Texto do Projecto Emendas acceitas 

Art. ·2.111. Si o testamento cerrado appa-\ Supprimam-se 
recoer aberto ou dilacerado em poder de ter- F. Tolentino. 
ceiro presume-se que o facto não fui prati-
cado pelo testador nem com o sem conse-

os arts. 2.117 e 2.118.-

timento. 
Art. 2.118. Si perder-se al1?um testa

:mento por qualquer evento, ou foi• ·suppri
mido ou dilacerado por pes.;oa que não seja 
o testador, poderão os interessádas requerer 
seu cumprimento, no todo ou em parte, 
conforme provar-se o seu conteúdo no todo 
ou em parte. 

Art. 2.119. A· superveniencia de descen·1 Supprima-se a ultima. parte do art. 2.119. 
dente successivel ao testador, que não o -Do conselheiro Andrade Figueira. 
tinha ou ignorava tel-o quando fez o testa-
mento, ronipe-o em todas as suas disposições, 
si o descendente. supervcmente sobreviver ao 
testador. 

A inesma. disposição prevalece em relac:ão 
ao conjuga, ,si n testador, depois de feito o 
testa.manto, casar sob regimmi (lxclusivo da 
commuohão. 

1 1 > 

. . _ • Art. 2.121. Substitua-se. pelo seguint~: 
Art. 2.121. Cessam as d1sposiçoes dos ar- Art. cessam as disposições dos !1-rtigos 

tigos antecedentes quando o testador, p~e- antecedentes sempre que o testa.dor d1spuzer 
vendo o caso, resalva a legitima do herdeiro de sua. terça, sabendo da existencia de her-
necessario. deiros necessarios, ou desherdando,os .. sem,. 

declaração de causa legitima.-Do conse
lheiro Andrade Figueira. . 

Sub-emenda á .emenda supra: 
Onde se diz-terça-diga-se-metade.-Do 

relator. 

Emendas não acceitas ou prejudicadas 
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CAPITULO XVlI · 

' DO TESTAMENTEIRO 

Art. 2.122. Pódo o testador nomear um Ao art. 2.122. Substitua-se pelo seguinte: 
ou ma.is testa.menteiros, conjunctos ou se- Art. O· te3tador pôde nomear um ou 
para.dos, comta.nto que o nomeado nãq seja mais ~estam:enteiros, conjunctos ou separa
ao -tempo da·morte do testador, pessoa in- dos, para, darem $!Umprimento ás suas dis-
capàz, nos termos dos arts. 5° e 6° tlà Parte posições da ultima vontade. · 
Geral deste Codigo. · , O nome~do, . porém, só poderá exercer a~ 

suas funcçoes s1 ao tempo da. morte· do testa.~ 
dor estiver no gozo da plenitude da sua ca.
pacidade juridica..-Do relator. , ; 

Art. 2. 126. Os tosta.menteiros são obri- . Ao . art. 2.126. Accrescente-!ie in-fine
gados a. cumprir as disposições testamen- subsistindo a. sua responsabilidade em quanto 
ta.rias no irazo marcado pelos 'testadores durar a execução do testamento.- Olovis 
e a da.r contas do que receberam, e de;pen- Bevílaqua. · 
deram. ' · 

Art. 2.127. Levar-se-hão em conta aos Ao art. 2. 127. Sub3titua-se pelo seiuinte: 
testamenteiros asdospeza.s legalmente feitas, Art. Levar-se-hão em conta a.o testa
cenforme o testamen&o, até ao dia' da citação ment0iro as despezas feitas com o cumpri-
para pl'estação de .contas. ' manto do testamento e com o desempenho 

· · das respectivas fuhcções.:..... Do conselh.eiro 
Andrade Figueira. 

\ 

--.---·-------,-.-, . 1-----------
Art. 2.128. Sendo glozada.s as despezas ·Ai't. 2.128. Substitua-se pelo seguinte: 

·por illega.es·, por não confo~mes ao !esta- Art. Sendo gJozadas as despezas por il
mento, ou por terem sido .. feitas depois da lega.as, ou por na.o conformes ao testamento, 
citação para ·pi:_estação d~ contas, os t~sta- os t_estainent~iros _serã? removidos, e per
nientei'ros serao removidos, e perdera.o o dera.o .o premio de1xado pelos testa.dores. -
premio detx!!,do pelos testadores. · Do relalor. · 
· Pa.ragrapho unico . . Tambem incorre1•ão os 
testamenteiros na pEarda do premio, quando, 
tendo sido 'citados para prestação de contas, ! 
não acudirem á citação. . \ 

. \ .. \ 
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Texto do Projecto Emendas acceitas 

Art. 2. 132. Na falta de test:i.menteiro, ou Redija-se assim o a.rt. 2.132: 
porquo o tas ;ador não o nomeou, ou porque o Art. · Na. falta de testamenteiro nomeado 
nomeado não a.ooeitou o enoa.rgo, uu porque, pelo testador, a. exeoução testamentaria 
aoceita.nfio-o, foi de;tituido, a oxecuçãJ tas- compete ao cabeça de casal e, na falta 
tamentaria c.>mpeto ao oabeça do casal, e, na deste, ao herdeiro que for nomeado pelo 
falta desta, ao htirdeir.> que for nomeado. juiz.-F. Tolentino. -

Art. 2.135. As despezas com o desempe-1 Supprima-se o art. 2.135.- Andrade Fi
nho das funcções d.> testamenteiro cor1•em gueira. 
pet· conta._ da herança.. 

A1•t. 2.139 . . Si o testador tiver distribuidol Ao art. 2.139. Em vez de-o testamen
toda. a herança em legados, o testa.menteiro teiro serd cabeça de casal - diga-se - o testa
será cabeça de casal e invPntariante. mentefro exercerd as funcções de cabeça de 

casal, etc.-Do relator. 

TITULO IV 

INVENTARIO E PARTILHA 

CAPITULO I 

DO INVENTARIO 

Art. 2.140. A partilha judicial sérá pre- Ao art. 2.140 : · Substitua-se pelo se-' 
cedida da descripção e avc1oliação dos bens. guinte : 

O inventario deve começar dentro ,!e um Art. O inventario e partilha judicia.as' · 
mez, a contar da morte do autor da herança, serão procedidos,na rónma da legislação do lo
e a partilhl ultima.da dentro dos tres mezes gar do domicilio do fallecido e deverão come
seguiotes. · çar dentro de um mez a contar da morte deste 

Este ultimo prazo póde ser prorogado, si e serem ultimados nos tres mezes seguin-
houve1• li&igio ou outro motivo justo. tes, salvo pl'Orogação deste ultimo prazo 

Emendas ndo acceitas ou prejudicadas 

Art. 2.135, Supprima-se.:- Do relator. 

Art. 2. 139. Supprima-se. - Do relator. 
1 
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concedido pelo juiz a requerimento do inven
tariante e por motivo justificado. 

Paragrapho unico. Quando o ultimo prazo 
deste artigo for excedido sem que se tenha 
ultimado a pai•tilha por culpa do inventa
riante, e qualquer herdeiro o reclamar, po
derá. o ·juiz destituir aquelle do cargo e pri
vai-o do premio a que tiver direito, si for 
testamenteiro.- Do relator, 

. Art. 2. 143. O fisco só se considera parte! Supprima-se o art. 2.1'43. -F. Tolentino. 
legitima., pa1•a intervir n.1s avaliações,quan-
do chamado M qualida.de de herdeiro. 

Art: 2.144. Não e:1:cedendo a herança. a 
dous conto, rle réis, serão dispensadas as for
malidades ordinal'ia.s e 1•oduzidas .a um só 
auto ou termo a descripçã.u, avaliação ê par
tilha, a:s,ignado p 11 , jujz e partes, sem ne
cas.ii,iade dê sontença. 

Ar~. 2. 1~5. A licitsçií.o só é permittida 
ent1•e her leiros soh1·e objecto indivisivel ou 
que não admitta divisão llommoda.· 

CAPITULO II 

DA PARTILHA 

Ao art. 2. 144. Supprima-se. 

Ao art. 2.145. Supprima-se . .:.. Do relator. 

Art. 2.146. O herdeiro pôda pedir a par- Ao art. 2.146. Accrescente-se in fine-e do 
tuha ainda que o autor da herança o tivesse faUecido.-Do relator. 
prohibido. Art. 2.146. Paragrapho unico. Em vez de 

Podem. ta.mbem, pedil-a os cessionarios e 20 annos-diga-se: 30 annos--Adolpho Gordo. 
credores do,i he1·deiroil. -Fausto Cardoso. 

Pat•a.g1•apho un'co. Não obsta á. partilha. o 
facto de estar~m os hei·deiros ou algum 
delle3 na P<>SS" d,1 certos bens de herança, 
salvo si tiv~1· decor!'ido o prazo de 20 annos. 
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i 1 Te.xt0 ~·o P1·ójecto 1 Emendas acceitas 

i. 
Emendas não acceitas ou pre}iulicadas 

1 • 

' 1 
i 

't, DAS COLLAÇÕES 

'·Art. 2.1159. À cóllabão tem por fi:m fgua'. :Ao'art.-:2.159. Em vez de~e respondem Supprimam-se os arts. 2.159 a 2.177. -
lar a~ le,g-itimas (j.os hsrúeiros. Os bens con- -diga-se-mas 1·espondem.- Do relator. Aµolpho Gordo. -Fausto Cardoso.-A. Va-
feridos não augmé'ntâin a · terça e respondem · · 1 rella. 
pelas dividas e. encargo:;i 9-a mesma. Art. 2.159. Substitua-se a segunda parte 

'· ' pelo seguinte: Os bens conferidos augmentam 
a meiação do de cvjus, mas não resp1mdem 

1 1pelas dividas da herança. - Dr. Coelho Ro-
. .. . . _ drigues. 
Art, 2. 160. Os descenJentes qµ13 concor- Ao art. 2.160. Supprima-se-com os fruc l Ar t. 2.160. Supprimam-se as palavras -

rem· á ' successão do ascendente commuin ctos accrescidos desde a abertura da successão; ou dotes.-Dr. Coelho Rodrigues. 
dévern, confei·ir as doaçõe3 ou os dotes que Supprima-se- no paragrapho unico- mas 

'delle receberam em vida com ,os fructos nõio são obrigados a conferir os fructos. - Do 
:accrescidos desde a abehura de successii'o conselheiro Andrade Figueira. 
· Paragrapho unico'. Si ao tempo do falleci-
mento do doador ou doadores, os donatario3 
já não possuírem o;; bens d,oâdos, trarão á 
collação o seu valor, 11rns náo são cbrigados 
a co.nf_erir, os fructos. 

:Art. · 2.161. Os filhos dota.dos pelo pae ou Art. ·2. 161. Subtituar-se pelo seguinte: · Arts. 2. 161 a 2 .164 - Supprimam-se. 
pela mã;e, ou poe ambosjuntamente, ou que Art. Os filhos dotados pelo ·pae ou Dr. Coelho Rodrigues. 
delles receberam doações, podem abster-s~ pela mãe ou por ambos juntamente ou que 
da herança ou concorrer á partilha com delles receberam doações concorrerão á par- Supprima-se a ultima parte do art. 2.161 
seus irmãos. tilha.-Do conselheiro Andrade Figueira. - ou concorrer á partilha com seus irmãos. 

Paragrapho unico. Quando se abstiverem ' -F. Tolentino. 
da herança, as dpações só prevalecem não 
desfalcando as legitimas dos outros filhos. . 

Art. 2. 162. São di~pensados da collação Art. -2.162. Substitua-se pelo · seguinte: 1 Ao art. 2.162=onde se diz-de sua terça 
as doações ou dotes que o doador determi- Art. Bão ' dispensados ida collação as diga-se-da metade disponível. - Do relat0r. 
nar que saiam de sua terça, devendo confe- .doações ou dotes que o doador determinar 
rir-se, porém, o que exceder desta. · que saiam de. sua terça, comtanto que se 
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contenham nas forças della. e não a exceuam. 
para o que será cómputado o seu valor ao 
tempo da doação.-Do conselheiro Andrade 
Figueira. 

O' 

~; 

-<:l .... 
Sub-emenda - onde se diz: de sua terça -

diga-se: de seu quinhão disponível. - Do 
1·elator. · ' 

Àrt. 2.163. A dispensa da collação pôde 
ser dada ou por testamento ou no proprio 

' titulo da doação. · 
Art. 2.164. O que repudiou a herança oul Ao art. 2. 164 - Onde se diz no paragra

foi della excluido· deve, não obstante, confe, pho_- e mais a terça -diga-se - e mais a 
ríl" as doações recebidas para o fim de repor metade disponivel. - Do relator. · 
a parte inofficiosa. 

Pa.rageapho unico. Considera-se inofficiosa 
a parte da doação ou do dote que exceder á 
l9gitima e mais á terça di.spopi.vel. 

Art. 2.165. Quando os .netos succederem 
aos avós, representando seus paes, trarão á 
collação o que os ditos seus paes deviam 
conferir, ainda que não hajam herdado. · . 

Art. 2.166. Não são obrigados os paes a Art. 2.166. Substitua-se pelo seguinte: 
trazer á collação, na herança de seus-ascen- Art. Os bens doados ou dota.dos, quer 
de:mtes, o que. por e$tes foi doado a seus s2jam immoveis, quer sejam moveis, serão 
filhos, nem os filhos o que lhes·foi doado conferidos pelo valor certo, ou pela estima
pelos ascendentes, quando succedern por dl.- ção que delles houvee sido feita na data da 
reito de representação. ' doação. · 

§ l . 0 Si não constar o valor certo do acto 
da doação, serão os bens doados avaliados 
com relação ao tempo em que ella -foi feita 
e por esse valor conferidos. 

, .• 
Arts. 2.165 a 2.171 -Supprimam-se.

Clovis Bevilaqua.- F. Borges. 

§ 2. 0 As bemfeitorias accrescidas aos. bens 
doados pertencerão ao herdeiro donatario e 
como taes não ent1·aeão em collação, mas 
sómente o valor dos ditos bens; assim como 
correrão po1• conta do herdeiro as éeteriora
ções e perdas que sofl'rerem. 

g Art. 2. 167. A collação deve see feita dos\ Supprimam-se os arts. 2.167, 2.168, 2.169,, Ao art. 2.167. · Accrescente-se depois da 
proprios bens da doação e só na falta delles 2.170, 2.171 e 2.172. palavra doação-si: forem immoveis. 
se fará pelo seu valor, nos termos dos ar-
tigos seguintes. 
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Te:i:to do Projecto 

Art. 2. 168. Dá-se opção ao filho donatario 
que fez bemfeitorias nus immoveis doados, 
ou pal'a trazer á cullação os proI,>rios. be_?s, 
cumo se acharem, uma. vez que os 1rmaos 
lhe::1 paguem as bemfeitoria.~, ou pa.l'a con-
ferir o re~pectivo valor ao tempo da doação. 

Art. 2.169. Si os immoveis estiverem 
damniflcados, tambem compf'te opção aos 
irmãos para exigi1·em a collação dos pro
p1'io,; hons com in1.l.imnização do damno, o• 
a do valor que tinham ao tempo em que 
fo1•a.m doados. 

Art. 2.170. A opção de que se trata só 
tei•á logar quando as bemfeitorias, ou dete
rio1•ações, forem da quarta parte do que os 
bens valiam ao tempo em que foram doa
dos. 

Art. 2. 171. Quanto aos moveis, si o do
na.ta.rio ainda os po;suir, virão á collação no 
e~tado em que si ach,trem, mas si já não os 
tiver, serão c"nfericlos pelo valor ao tempo 
da duaçã I ou sulJs;ituidos por outros da 
mesma qualiJ.ade. 

A"t, 2.172. Não se1•ão trazidos á <'Ollação 
os bens que tivei•em perecido s.m culpa do

1
, 

herdeiro. 
Todavia, si estavam seguros, deve ser con

ferido o valor destes. 

Emendás acceitas Emendas nao acceitas ou prejudicadas 

Ao a.rt. 2.168. Depois da. palavra-Dá-se, 
accrescente-se - porém. 

Art. 2.171, Substitua-se pelo seguinte: 
Art. A collação dos bens moveis f'ar-

se-ha sempre pelo valor que tinham ao 
tempo em que foram doa.dos. 

A1•t. 2,173. Não virão tambem â coll~.ão No art. 2.173-depois da palavra-desce Art. 2.173. Accrescente-se depois da pa-
os gastos ordinarios que u a.,cendente foz dente-accrescente.-se - emquanto menor lavra estudos-feitos com aproveitamento-e 
com o descont.lente na sua educação, estudus e supprimam-se a palavra - estabelecimento antes da. palavra estabelecimento-primeiro-

. e estabelecirnan .,o, alimentação, vet-ltuario, -e a segunda parte do artigo. supprimindo-se as palavras-livramento até 
tratimento nas enfJrmidade1, enxoval e o fim. 
ilespezas de casamento, e livramento de 
c1•irne de que foi absolvido. 
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Si, porém, os referidos gastos tiverem 
acarretado grande detrimemo do patrimo
niJ do ascendente, deve o excesso ser confe
rido pelu herdei:•o. 

Ar'&, 2.174. As doações remuneratorias de 
serviços feit.,s ao a~cendente não estão sujei-
ta~ á collação. 

Tambem o não estão quaesquer iucros, 
que teve o descendente, de contractos feitos 

Supprima-se a ultima parte do art. 2.174, 

· com o ascenden.;e, si estes não furam- só no 
intuito de propo1•cionar áquelle alguma van
tagem irnmediata. 

Art. 2.175. Sendo feita a doação por am-1 Supprimam-se no art. 2.175 as palavras! Art, 2,175, Accrescente-se depois da pa-
bos os conjuges, no inventario de cada um -si por um tiver sido, etc. etc. lavra oonjuge,-casados pelo regímen com-
delles far-se-ha a colla.çào da metade ; si por . · muro. 
um tive1• :<ido feita, virá á collação no inven-
tario deste. · 

Art. ~.176, Si o valor dos bens doados! $1;1pprima-se o _art: 2.176. - Do conse-1 Ao art. 2.176. Onde se diz: a terça-diga. 
excederá legitima e á terca, a reducção das I beiro Amlrade Figueira. · . se: a metade,-Do refator. 
doar;ões inufficioi,,as começará .pelvs legados ' 
e só se es ;ender·á ás doar;ões entre vivos si 
aquelles não chegarem. · 

Si bastar a redoeção parcial dos legados. 
será esta rateada entre us legatarios, a me
nos que o testador tenha ordenado que sej:i. 
preferido pa1·a este efl'elto um delles, ou que, 
alguem fique is1mto de tal encargo. · 

Si for necessario rec.irrer a doações entre 
vivos, começar-se-ha pt1la ultima, 110 todo ou 
em parte, e, iii nãu bas&ar, pa.ssa.r-se-ha á im
med1at •, e assim por deante emquanto doa
çõ0a houver. 

Havendo diversas doações, feitas nomes
mo acto ou da mesma data, far-se-ha a re
ducção en;,re ellas rateadamente. 

Paragrapho unico. Si o autor da herança 
houver dispusto da terça em proveito de 
outrem, nãJ terão e/feito estas disposições. 

A1•t. 2. 177. Si o herdeiro que tróuxer 
bens á collação for devedJr ao autor da he
rança, o debito será imputado ao seu qui
nhão. 

Ao art. 2. 177. Cessará a collação: 

1°, quando for dispensada no acto da 
doação ou por testamento ; 
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Texto do Projecto 

CAPITULO V 

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS 

Art. 2 .178. A herança responde pelo pa
gamento das dividas do seu autor; mas, 
depois da partilha, os co-herdeiros só re· 
spondem na proporção da parte que lhes 

Emendas acceitas 

coube na herança. , 
Art. 2.179. As despezas do funeral sa- Art. 2.179. Onde se diz: a terça, diga-se:' 

hirão do monte da herança, haja ou não her· a metade disponi.vel. · 
deiros legitimos. As outras despezas com ' 
suffragios por alma do fallecído não obri-
garão à herança ou a terça si não foram 
ordenadas em testamento· ou em codicillo. 

Art. 2.180. Nos inventa.rios judiciaesl · Arts. 2.180, 2.181, 2.182. Supprimam-se. 
serão só ·attendidas as dividas em que con- - . Do relator. 
sentirem expressamente todos os interes-
sad~s~ 

Emendas não acceitas ou prejudicadas . 
2'>, quando o filho doado se abstiver da 

herança; . 
3°, quando a doação tiver sido feita para 

o casa.manto da. :filha ou neta do doador e 
ella preferir o dote á. herança. 

Art. Si as doações comprehendidas nos 
§§ l O e 2° do arti~o antecedente impor
tarem em lesão da qumta parte ou mais das 
legitimas dos outros herdeiros que não tive
rem recebido doações do fl,e cujus ou que of
fereçam á. collação os recebidos,serão reduzi
dos proporcionalmente até inteirarem essas 
legitimas, de conformidade coro as regras do 
art. 2.176. - Dr. Coelho Rodrigues. 
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Paragrapho _unico. Os credores que con

correrem ao inventario requerendo o paga
mento de seus creditos, deverão apresentar 
os títulos em que se funda o seu direito. 

Art. 2. 181. O pagame!-lto, nos . C/l,sos em 
que for admissível, será feito, nos inv,m
tarios· de maiores, em dinheiro on em bens 
para esse fim separados. 

Paragrapho unico. Si o credor não quizer 
receber os ditos bens serão estes vendidos 
em hasta publica e será pago pelo producto•· 
delles. . 

Art. 2.182. Nos inventarios de menores ou 
de pessoas semelhantes será . o pagamento 

. :f.eito em dinheiro, ou, não o havendo na 
herança, 'em moveis ou immoveis; mas, em 
tal caso, serão os bens postos em praça, e só 
não havendo lançador. serão adjudicados ao 
credor; querendo ·este recebel--os .pela ava- . , . 1 ·- • 

l . 

,-

~k . . . 
, Art. 2.183. Si os immoveis da herança se Suppr•imam-se os a.rts. 2.183, 2.184 e a,. 
acharem onerados com hypothecas ou presta- 1 a parte do art. 2.185, e do paragrapho unico 
ções remíveis, qualquer· dos co-herdeiros deste artigo faça-se um artigo assim re
poderá exigir, havendo dinheiro disponível digido : 
na herança, que os ditos encargos sejam Art: Sempre que houver acção r.egres
remidos antes da partilha. siva de uns contra outros co-herdelros. a 

Az:t. 2.184. Si os im~oveis entrarem .em parte do co-herdeiro insolvav~l será repar
partilhas com os sobredltos encargos ou com tida entre os demais proporcionalmente. -
quaesquer outros, serão estimados como si Do conselheiro Andrade Figueira. 
taes encargos não tiv.essem ; deduzir-se-ha 
depois o valor correspondente ao encargo 
e o herdeiro que ficar com o immovel ·pa-
gará. exclusivamente o dito encargo. 

Art. 2.185. O co-herdeiro que, por e1feito 
da hypotheca de que se não fez descooto, nos 
ter:r;nps·. do artigo antecedente, .-.pagar mais . 
que a parte que lhe competir· da divida! 
commum, só terá regresso · con tra-·os outros 
co-herdeiros pela parta que a cada um delles 
tocar, em proporç~o da s_ua. quota heredi
taria, e isto quando o co,herd01ro 41;10 ,houver 
pago se tiver feito subrogar nos direitos do 
credor. 
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Texto do Pi·ojecto Emendas acceitas 

Paragrapho unice. Em caso de insolvencia 
de algum dos co-herdeiros, será a sua parte 
repartida entre todos proporcionalmente, si 
ao tempo da partilha o encargo era desco
nhecido, ou questionada a sua existencia. 

Art. 2,186. Os titulos de execução appare-1 Art. 2.186. Supprima-se.--Do relator. 
Ihada contra o autor da herança terão a 
mesma força contra os herdeiros, mas não 
poderão o!! credores proseguir na execução 
sem que estes estejam devidamente habili
tados e sejam novamente citados. 

Art. 2.187. Si as dividas attendiveis exce-1 Art. 2.187, Supprima-se.- Do relatoi·. 
derem á massa da herança e os credores con-
cordarem no rateio ou nas preferencias, 
conforme houver, observar-se-ha entre elles 
o que for accordado; no caso contrario, re-
correrão aos meios ordinarios. 

Art. 2.188. Os credores e os legatarios Art. 2.188. Em vez de sobre aquelle te
podem pedir que o patrimonio do defunto réío preferencia-diga-se:, serão pagos de pre 
seja separado do do herdeiro, e sobre aquelle ferencia em concurso com os credores do her
terão preferencia em concurso com os cre- deiro.-Do conselheiro Andrade Figueira . 
dores deste. 

Art. 2.189. Os credores ou Iegatarios que Supprimam-se os arts. 2.189, 2.190 e 
pedirem a separação do patrimonio dentro 2.191.- Do conselheiro Andrade Figueira. 
dos tres mezes seguintes á abertura da sue-
cessão . poderão inscrever a sua acção no 
respectivo registro predial. 

§ 1. 0 Depois desta inscripção todas as 
alienações ou hypothecas de bens da herança 
presu_mem-se feitas em fraude dos credores 
que a tiverem promovido. 

§2.0 E', todavia, licito ao herdeiro espe
cializar hypotheca para pagamento dos 
mesmos credores ; pagar-lhes a importan
cia de seus creditas ou deposital-a . em juizo 
e fazer can.cellar a inscripção. 

,-S ~-

Emendas não acceilas ou prejudicadas 
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Art. 2.190. O credor ou legatario que 
fizer renovação ou transigir com o herdeiro, 
perderá o direito que lhe garante o artigo 
antecedente. 

Art. 2.191. A inscripção de que trata o 
mesmo a1•tigo só terá effeito até tres annos 
contados de sua data. ,, 

Art. 2. 192. Os credores do herdeiro não Supprima-se o art. 2.192.- Do conselhei
são admtttidos a pedir a separação dos pa- ro Andi·ade Figueira. 
trimonios contra os da successão. 

CAPITULO VI 

DA GARANTIA DOS QUINHÕES HEREDITARIOS 

Art. 2.197. A acção pela garantia inen-1 Art'. 2.197. Supprima-se.-Do conselheiro 
cionada nos artigos precedentes prescreve Andrade Figueira. 
conforme as regras geraes, contando-se desde 

· o dia da e vieção. 

CAPITULO VII 

,DA RESCISÃO DA PARTILHA 

1 Art. 2.198. A partilha pôde ser rescindida Art. 2.198. Em vez de um anno depois 
nos casos de violencia ou dolo, bem assim de partilhados os bens, diga-se : um anno 
quando um dos co-herdeiros provar que foi depois de passado em julgado a sentença de 

- lesado em mais de um quarto de seu partilha.-Do relator. 
quinhão. 

A acção de rescisão prescreve um anno 
depois de partilhados os ,bens. A lesão se 
determina pelo valor dos bens ao tempo da 

• partilha. 
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TeaJto do Projecto Emenclas acceitas 

,AI'.t. 2.199. A acção de rescisão cabe con- 40 art. 2.199,. Sµbsti~ua- sepelo.seguinte: 
tra qualquer acto que tenha por :fim fazer Art ... Não dará ~ogar :á. acção de rescisão 
cessar entre os co-herdeiros a communhão á transacção que faça cessar entre os her
das bons da successã.o, ainda que se lhe dê o deiros a communhão dos bens da successão, 
:nome de venda, trocu., transacção ou outro quando feita para resolver difficuldades ou 
semelhante. · · · questões supervenientes á partilha anterior, 

Não cabe, porém, contra a transacção feita embora não tenha sido ella precedida ou de
para resolver difilculdades ou questões super- ~erminada pOl' litigio. -Do relator. 
venientes á partilha; anterior, ainda que : 
esta transacção não f,Jsse precedida nem de- ' 
terminada por litígio.-

Art. 2.201. Si alguns bens forem'omittidosJ ; Art. 2,201. Substitua,se pelo seguinte: 

Emendas nlto acceitas ou prejudicadas 

na partilha,será esta., não obstante, mantida Art. Si alguns bens forem omittidos na 
e far-se-ha uma sobre-partilha. partilha, e si por serem illiquidos não tive

Do mesmo modo se procederá quando al- rem sido contemplados, a partilha será, não 
guns bens, por illiqui<,los, · não tiverem sido obstante, mantida e proceder-se-ha á sobre
contcmplados. pa1•tilha. - Do conselheiro Andi·ade Fi

gueira. 
Art. 2.202. Si, de boa fé, tiver havido Art. 2.202. Supprima-se.-Do conselheiro Ao art. 2.202. Substituam-se as palavras 

omissão de algum herdeiro, cada um dos ou- Andrade Figueira. cada um dos outros e obrigado pelo seguinte: 
tros é obrigado, na proporção de sua quota, os outros, por accordo que fizererp,1 poderlío, 
a compor o quinhão do herdeiro não contem- o mais como está. ;__Do relato,·. 
plado, sem necessidade de se rescindir a par-
tilha. ' 

Art. 2.203. Ficam revogadas todas as leis, Art. 2.203. Substitua-se pelo seguinte : Art. 2.203. Substitua-se pelo seguinte : 
decretos, usos e costumes que constituem o Revogam0se as disposiçõf3l! em contrario.. Art, Ficam revogadas as ordenações, al
direito . civil brazileiro sobre cada uma das -JuUo dos Santds. · · · ' varás, leis, decretos, resoluções, usos e cos
materiçi,s que fazem objecto deste Codigo. Observação-Acc~itei esta emenda de pre- tumes relativos ás matarias do direito civil, 

ferencia á do illustre S1•. conselheiro An- que são reguladas por este Codigo.- Do con
drade Figueira, por me parecer desnecPs- selheiro Andra4e Figueira, 
sario fazer a especifl.ca<;>ão das leis e decretos 
que elle indica como vantagon; aprecia.veis. 
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EMENDAS AVULSAS 

< 
~ DOS HERDEIROS LEGITIMOS 

~ SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. A. Succedem ao intestado, em pri-
meiro logar, os seus parentes legitimas, se-
gundo a ordem ela sua vocação, estabelecida 
neste capitulo. 

Art. B. A precedencia entre os parentes é 
regulada conforme as linhas e os gráos de n respectivo parentesco . , o 

§ 1. º A linha recta exclue a collateral e, t:, 

na mesma linha, os descendentes excluem os -Cjl 

ascenclentes, s:tlvo o disposto no artigo se- o 
guinte. n ..... 

< 
§ 2. º Em cada uma das linhas o gráo mais 

..... 
I:"" 

proximo exclue o mais remoto, salvo o di- to 
reito de representação dos herdeiros deste, :,:l 

quando tiverem de concorrer com os da- ;i.-
N. 

quelle. r=: 
Art. C. Quando os unicos representantes tII' 

do· grá-o mais proximo forem desherdados ou :i1 
excluídos da herunça por indignos, os do gráo 

o 
inferior immedbto succederão por direito 
proprio e in capita. 

Art. D. São equiparados aos filhos legiti-
mos os legitimados e os na.turaes reconheci-
dos espontanea ou judicialmente e os ,Ldupti-
vos ; mas estes não teem direito á successão 
legitima dos ascendentes ou collateraes do 
adoptante, nem vice-versa. 

Art. E. Os parentes naturaes maternos 
succedem entre si como legítimos, na fà.lia. 
destes, ou mesmo em concurso cam estc<1, si 

s • 1 Iª maternidade estiver legalmente provada. 
Art. F. O irmão unilateral do de cujus con- l ~ corre á successão delle com os germanos, IB. 
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mas só tem direito á metade do quinhão de 
cada um destes. A mesma disposição appli
cu.-se aos filhos do primeiro, ou concorram 
só com primos ou com tios, ou com uns e 
com outros, simultaneamente-. 

Art. G. Quando ao ascendente, que sue
ceder a algum descendente, sobreviver irmão 
ou sobrinho deste, sua herança reverterá a 
um ou a outro, ou a ambos, si sobreviverem. 

''ao mesmo ascendente. , 

Art. H. Tambem reverterá aos parentes do 
conjuge fallecido a herança ou legado que 
delle houver o sobrevivente, logo que este 
passe a outras nupcias, salvo clausula 
expressa em contrario. 

Art. I. Considera-se o herdeiro empos
sado dos bens e dfreitos do. de c~jus desde o 
momento do fallacimento deste. Todavia, si 
a qualidade de herdeiro for contestada, com 
fundamento plausível e começo de prova, 
ao presumido possuidor legitimo da suces.
são, o juiz deverá ordenar o sequestro della, 
até que se decida a preliminar do titulo. 

SECÇÃO II 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Art. J. A representação confere aos 1:e
presenfantes o mesmo lugar, gráo e direito 
que teria o representado entre os herdeiros 
legítimos, si concorresse á successão. 

Art. K. Este direito compete: 
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§ 1.0 , Na linha recta, a todos os descen

dentes successiveis que, pela regra geral do 
§ 2° do art. B, teriam de ser excluídos, por 
outro mais proximo, da successão do ascen
dente commum. 

§ 2. 0 Na linha collateral aos descendentes 
em primeiro gráo do irmão ou irmã do de 
cujus, para concorrerem com outro irmão ou 
irmã ou pa.1•a. excluirem os tios do mesmo. 

Art. L. A partilha entre os herdeiros di
rectos se faz na razão das respectivas cabe
ças, e entre os representantes na razão do 
numero dos respectivos troncos, quer estes 
sejam todos do mesmo gráo, quer de grãos 
dilferentes. 

Art. M. Podem ser representa.dos por 
seus descendentes successiveis tanto os inca
pazes, como os indignos e os desherdados; 
mas não a pessoa ainda viva que renuncia á 
herança. do de cujus. 

. Art. N. E', porém, permittido represen
·ltar uma pessoa, a cuja successão directa se 
· haja renunciado na successão de outra. 

Observação-Estas emendas referem-se á 
parte do Projecto de que foi relator o illus
trado collega Dr. Alfredo Pinto, em cujo 
parecer deviam ser consideradas. 

... 1 1 

Sala da Commissão Especial do Codigo Civil, 3 de janeiro de 1902.-Alencar Guimaraes, relator. 
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VOTAÇAO 

DOS 

Arts. 1829 a 1897, 1898 a 2020 
e 2021 a · 2203 

22ª REUNIÃ.O EXTRAORDINARIA EM 4 DE 
JANEIRO DE 1902 

(Presidencia do Sr J. J. Seabra) 

El. A' 1 hora da tarde começa a reunião, es
tando presentes os Srs. J. J. Seabra, F. To
lentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Bor
ges, Camillo de }iollanda, Araujo Góes, Sá 
Freire, oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, 
Alencar Guimarães e Rivadavia Correia (14). 

Faltam, com causa participada, os Srs. 
Arthur Lemos, Tavares de Lyra, Teixeira de 
Sá, ,Tosé Monjardim, Benedicto de Souza, 
Azevedo Marques e Hermenegildo de Mo
raes(7) . 

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

ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO DA MATERIA 
ENCERRADA 

O Sr. Sá Peixoto {_pela ordem) diz 
que o substitutivo que propoz ao art. 177'.< 
não contém uma disposição draconiana, 
como ·pareceu a maioria da Commissão. 

Não se trata ahi da fiança convencional, 
mas sim da legal e judicial, em que não se 
cogita da confiança pessoal sómente, mas 
dos reursos de que a pessoa dispõe para 
satisfazer os encargos assumidos, porque a 
fiança prestada por um insolvente é uma 
fiança ili uso ria • 

E' isso o que quer tambem o projecto 
quando exige que o fiador seja não sómente 
pl}ssoa iclonea, mais ainda su fficientemente 
abonada 1J.tra salis/azer a obrigação. O que 
pretende o substitutivo é, portanto, tornar 

claro o que se deve entender; rio caso, por 
pessoa abonada, definindo como tal aquella 
que é proprietaria de bens bastantes. 

EJse é o direito vigente no paiz e a interpre
taçao consagrada pela jurisprudencia dos 
tribunaes. E' a _doutrina dos cod1gos que 
consultou, doutrina aceita com maior rigor 
pelos demais projectos de codigo civil. 

Assim o projecto primitivo do Dr. Clovi,!l 
dispunha no art. 1608:- « A pessoa obri
gada a dar fiador deve offerecer como tal 
uma pessoa capaz, domiciliada n.o municipio 
onde houver de prestar a fiança e _proprie~ 
taria de bens bastantes para satisfazerem a 
obrigação.» 

Felicio cios San tos expressa-se do seguinte 
modo no art. 2470 do seu projocto: -
« Quando algum devedor, por lei ou por con
tracto, é obrigado a dar caucão, não póde o 
credor ser obrigado a acceitar fiador que 
não tenha: 1°, capacidade para obrigar-se ; 
2°, bens sufflcientes q.ue garantam a obri
gação da fiança ; 3°, domicilio na comarca 
do domicilio do principal devedor.» 

Mais exigente ainda é o projecto Coelho 
Rodrigues, art. 1146:- € O devedor obri~ 
gado a dar fiador deve offerecer como tal 
uma pessoa capaz domiciliada no município 
onde houver de prestar a fiança, possuidora 
de bens bastantes, susceptiveis de hypotheca, 
livres, desembargados e não situados em 
logar que torne muito difflcil a execução.» 

Na fiança legal, escreve Carlos de Car• 
valho (Direito Ci'Vil recopilado ou nova con
solidação das leis civis vigentés em 11 de 
agosto de 1899,art. 1370): «O fiador, além da 
livre administração de seus bens, deve pos
suir bens de raiz livres e desembaraçados, 
situados na circumscripção · judiciaria, onde 
se obl·iga. Ord. L [, t. 62, § 38.)> 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 533 

Dispensa-se da leitura de disposições con
generes de outros codigos, mas releve a 
Commissão que recorde o Codigo Civil Portu
guez e o do Chile. 

IHz o primeiro no art. 824: « Quando al
gum devedor é obrigado 'a dar tiador, n'io 
póde o credor ser o'brigado a acceitar fiador 
que não tenha: 1°, capacidade para obri-

' gar-se; 2°, ben~ immoveis livres e desem
bargados, que cheguem para segurança da 
obrigação, e sejam situados na comarca 
onde o pagamento deve ser feito.» 

Veja-se agora o Codigo Civil do Chile, 
art. n. 2350: 

Tambem pensei em harmonisar esta clispo
fição do projecto com outfü que já votámos 
sobre tutores. 

Não acho absolutamente redundancia no 
art. 1773 do projecto entre as palavras -
idoueo e abonado. 

Idoneo quer dizer que· o individuo é capaz 
moralmente de administrar, e abonado quer 
dizer que elle é capaz pecuniariamente. 

Desta sorte, sem fazer questão de ser ou 
não sustentada a doutrina que nestas poucas 
palavras emitto e que é a do projecto, julgo, 
entretanto, que nenhum mal poderá advir da 
votação que hontem fizemos. 

< El obligado a prestar fianza debe -dar un 
fiadei' capaz de obligar-se como tal; que O Sr. Presidente - A Commissão 
tenga biens mas que sufficientes para hacer- acaba de ouvir as ponderações feitas pelo 
la efectiva y que esté domiciliado o elija illustre relator, o Sr. Sá Peixoto, sobre o 
domicilio dentro de la jurisdicdon de la re- parecer hontem votado. S. Ex. pede que a 
spectiva Corte de Apelaciones. Commissão reconsidere o seu voto com relação 

« Para calificar la suficiencia de los bienes• á emenda substitutiva que apresentou ao 
solo se tomarán en cuenta los inmuebles• art. 1773, emenda em que se define o qus 
escepto en ma teria comercial O imando la seja pessoa abonada como. aquella que possua 
deuda afianzada es módic:i.. · . bens bastantes pi!.ra a satisfação da obrigação. 

Hontem, a Commissão resolveu recusar o 
< Pero no se tomaran en cUenta los inmUe· substitu tivo e acceitar o artigo do projecto, 

bles embargados o litijiÓsos, o que no eX:istan e s, Ex. hoje, citando codigos que consultou, 
en el territorio dei Estado, o que se h11,Uen citando nosso direito vigente, escriptores 
sujetos a hipotecas gravosas e a condiciones que compulsou e ainda os -nossos praxistas, 
resolutorias. pede á CommJssão que tome em consideração 
· «Si el duedor estuvier recargado de deudas o allegado para adoptar o substitutivo. 
que pongan en peligro aun los inmuebles no O Sr. Oliveira Figueiredo mostrou o pensa
hipotecados a ellas, tampoco se contará con meato que teve, pedindo a approvação do 
estos.> artigo e não,do substitutivo. A Commissão 

resolverá como entender, si convem ou não Si alguma censura se póde. consequente- d fi · 1 ., 
mente fazer ao substitutivo é a de benevo- e mr a pa avr11. abonacho, 
leocia e não. a de exces3ivo rigor, embora O Sa. ALFREDO PINTO - Achava melho1• 
sustente que o pensamento do projecto é O deixar isto para a redacção final. (Ha outros 
mesmo do substitutivo. · · apartes.) 

Ao passo que O • direito vigente~ acompa- O Sa. PREHDENTE - Ha uma differença, 
nhanclo os codigos estrangeiros, que citou, que é esta: - segundo o Sr. Oliveira Figuei
faz a exigenr:ia de ter O fiador bens .de raiz e redo, ao juiz ficava. livre julgar ser ou não o 
serem estes situados no município·, comarc2,, fia.Jor àbonado, ao passo que o .Sr. Sá Peixoto 
ou circurnscripção, em· que deve ser prestada exige que elle de ante-mão tenha provas da 
a fiança, limitou-se O orador a pedir que O existencia de bens. 
fiador seja proprietario de bens sufficientes Vou tomar oa. votos, desde que podemos 
para corrir a obrigação , sem distinguir entre alterar o que fizemos até o ultimo momento, 
bens moveis ou immoveis e a situação delles. comtanto que fique bom. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela oi·dem)- Sr. Presidenté, peço a p,\
lavra porque fui eu quem propoz que se sus
tentasse a disposição elo projecto ~m deJri
mento do substitutivo do nobre relator. 

Tive em vista, apenas, e digo-o para re
sponder ás observações que S. Ex. acaba. de 
enunciar, deixar ao paiz certa latitude na 

_ ,apreciação da capacidade do fiador, de sorte 
que lhe fosse permittido não exigir prova 
de ser este possuidor de bens, desde que o 
julgasse sufücientemente abonado, 

Tendo a Commissão concordado com a 
observações feitas pelo Sr. Sá Peixoto, fica o 
art. 1773 subEtituido pela seguinte emenda; · 

« Quando alguem for obrigi1do a d;,r fiador, 
· deve otl'erecer pessoa idonea, domiciliada no 
município onde houver de prestar a fiança e 
proprietaria de bens basfa,ntes para satisfazer 
a obrigação. » · 

~ ~r. Presidente - I)eclaro que o 
pr1me1ro parecer a votar, l).oje, pela ordem, 
era o do Sr. Sá Freire, mas que este não se 
acha impresso. 
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O Sr. Sá Freirê (pela ordem) pede 
que seja o seu ·parece~ <U11pe?sado da impres
são para ser votado 1nuned1atamente, o que 
não traz inconvenients algum, por ser e,!se 
parecer muito pequeno. 

Tendo a Commissão accedido ao pe<lido do 
Sr. Sá Freire, o Sr. Presidente declara em 
votação o parecer relativo aos arts._ 1829 
a 1897. 

E' posta a votos a emenda do Sr.~Andrade 
,Figueira ao art. 1829, emenda que o Sr. rela
tor entende füiver figurar como p.ara,grapho 
do art. \833. · _ 

E' approvada a emenda com a c,ollocação 
indicada pelo relator. -

São approvados sem emendas os arts. 
1829 a 1831. 
· o art. 1832 é supprimido, por emenda do 
relator. 

Q al't. i833 é approvado com o additivo 
do Sr. Andrade Figueir11 ao art. 1829. 
Outro additivo do mesmo Sr. Andr11,de Fi
gueira ao art. 1833 ficii, prejudicll,rlo por 
já estàr contemplada. no projecto a mataria 
nelle contida. 

O art: 1834 é approvado com duas emen
das do relator, uma ao n. l, s1,1bstituindo as 
pt1,lavras - tratamento do offendido por estas 
- teritati1'a de cura do fa,llecid.o ; 01,1tra. ao 
n. 2, dizendo - defunte as dei,ia - em vez 
de - defunto as presta"'ª· 

O art. 1835 é approvado com a emenda da 
Sr. Solidonio Leite dizendo - conva,l~scetlça 
em vez de - molestia. 

O art. 1836 é approvado sem emendas. 
O art. 1837 é approvado com a emenda do 
Sr. Clovis Bevilaqua, supprimindo as pala
vras - ou impeUido por medo irresisti1'el de 
perigo imminente. 

O Sr. Sá Freire (pela ordem) -
O Sr. conselheiro Andrade Figueira propoz 
a suppressão do art. 1838, mas o Sr. Clovis 
Bevilaqua sustentou que o mesmo art;go 
devia permanecer e que devia ser restabele
cido o projecto primitivo. O Sr. Solidonio 
Leite, á vista disto, a.presentou a emenda a 
que dei parecer favoravel, accrescentando as 
palavras - por lei, e defendeu esta emenda, 
mostrando que ella estava de accordo com o 
projecto primitivo e que servia para se evitar 
um perigo. De facto, declarando-se que a 
disposição refere-se a obrigações existentes 
por lei, evita-se que entrem na prestação de 
serviços os contractos ou as relações jurídicas 
de outra ordem que digam respeito á pessoa 
offenllida. 

Foi por isto que opinei que fosse mantido 
o artigo do projecto ; entretanto, não me 
opponllo a que seja approvada a emenda do 
Sr. Anirade Figueira, eliminando o mesmo 
artigo. 

O Sr. President.e - A Commissão 
acaba de ouvir as pondt•rações teitas pelo 
Sr. relator. Si não houver reclamação, darei 
como approvada a emenda e p_or sup~rimido 
o artigo. (P:iusa.) 

Foi a,pl?rovada. 
Vão ser votados os additivos. do Sr. An

drade Figueira, que são constituídos pelos 
arts . 24, 25 e 26 do Codigo Penal de 1830, 
relativos á satisfa_ção do damno. O Sr. rela
tor declarou na discussão que acceitava as 
emendas i,.dditivas. 

Si não hóuver observações, darei por ap-
pro.vados os additivos. (Pausa.) · 

Estão approvados. · 
O art. 1839 é approvado sem emendas. 
O art. 1840 é approvado com a emenda do 

Sr. Solidonio Leite supprimindo as palavras 
- que não tiver as habilitações necessarias. 

Votando a preliminar ha dias proposta 
pelo Sr. relator, a Commissã<>. resolveu sup
primir do projecto os artigos ou secções 
que tratam da insol-vencia do de1'edor, da 
insolvencia declarada judicialmente e da cessão 
de bens. 

A Commissão approva a emenda do relator, 
p.ropondo para epigraphe da secção IV do 
projecto - Conciwso de c1·edores ~ Preferer,,
cias e privilegias. 

Para esta secção IV i,.presentou o relator 
varios additivos. 

E' approvado o l O additivo : - « -Pd-se o 
concurso de credores, etc.>> . 

E' retirado pelo relator o 2° addit{vo, que 
diz : « O concurso de credores ou de preferen
cia sera regulado, etc. » 

E' approvado o 3° additivo que diz : « A 
discussão entre os credores, etc.» 

E' retirado pelo relator o 4° additivo, que 
dizia: ~sendo atheios em parte os bens, etc.> 

O Sr. Preli!liden.t.e-Creio que o Sr. 
relator deixou de considerar algumas emendas 
que deviam resultar- da discussão havida 
sobre o assumpto. 

O art. 1892 estabelece quaes os credores 
que gozam de privilegio especial pela ordem _ 
em que 1Jão enum!lrados. 

O art. 1895 por sua vez diz quaes são os 
creditos que gozam de privilegio geral sobre 
os bens do devedor. 

O Sr. Andrade Figueira mandava retirar 
a expressão-pela ordem; em que vão enu
merados - no· art. 1892 e no art. 1895 
mandava estab~lecer-pela ordem enumerada 
-Sf:\ndo considerada a Fazenda Publica em 
ultimo logar. 

Convém notar isto, e para a assumpto 
chamo a attenção do nobre relator. 

O Sr. Sã ~reh;-e-No meu parecer, 
realmente, Sr. Presidente, deu-:se um casp 
es:peci11il, 
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Nenhum dos preopinantes que discutiram regulada pela lei vigente nesse tempo.- Do 
o parecer .apresentou emendas: apenas lem- relator. » 
bravam idéas. Vot>i.m contra o quinto destes srtigos sub-

No diséurso do Sr. Andrade Figueira, que stitutivos os Srs. Rivadavia Corrtlit, Sá Pei
é apenas um resumo, foi que pude apanhar xoto e Araujo Góes, por sere111 h.voraveis á 
as emendas, mas agora lembro-me etrectiva- plena liberdade de testar. Fi<lam prejudica
mente de que S. Ex. alludiu a este facto. das ,11,s demais emendas apresentadas a esses 

artigos. 
O Sr. President·e-Portanto, a o Sr. Presidente-Aos,ar-ts. 1904 

Commissão, no art. 181)2 supprime as pala- e 1905 tambem apresentou o Sr. relator ose
vras-pela ordem em que vão enuiimerados ;- guinte substitutivo : 
e no art. 1895 estabelece - gozam de privi- « Art. A successão a bre-fle no lagar 
Zegio especial sobré os bens do deve.dor pela · do ultimo domicil io do füllecido. 
ordem em que vão ennumerados. Art. Aberta a successão, e, domínio e 

A emenda do Sr. Oliveira Figueiredo ao posse da herança transmittern-se, desde logo, 
art. 1892 fica prej urlicada. aos herdeiros Je.!.(·itimos e testament(!.rios. » 

Os aets. 1893 e 1894 são approvados sem o Sr. Alfredo P _i:Q.to- Depois de 
emendas. · 

d org-anisadas as minhas emendas, ju-lguei con · 
O art. 1895 é app-vova 0 com 0 accres- veniente llpresentar á consirleraçiio dos di-

óimo: -pela ordem em que vão enumerados. gnos collegas as seguintes diS"OSfçõ.es do Ca-
os seus numeras de ordem ficam tal qual ,.. 

constam do Projecto, contra o voto do Sr. digo Civil Portnguez, art. 2009, que são 
Oliveira Figueiredo, que queria a Fa3enda muito claras e podem concorrer par~ comple" 

tar o artigo. Nacional em qm1rto lagar. 
o art. nl896 é approvado sem emendas_: . Si a Comrnissão julgar conveniente, appro-
0 art, 1897 está prejudicado na sua pri- vará a emenda; no caso contrdrio, fi cará 

meira .parte e na ultima, ficando delle apenas mantido o nosso direito vigente, 
as palavras: « A 1'àzenda Fede1·al · prefe,re á O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-· E si não 
EstadoaZ e esta d Municipa~. » · tiver domicilio, não tiver bens na patria, e 

não tiver fallecido no paiz 1 
O Sr. Presidente-Está termi- OSR. ALFREDoPINTo-Estáreguladopela 

nada a votação de~ta parte do projecto e lei prelimiuar : não ha inventario. 
peço á Cornmissão, de Redacção que apre-
sente com urgencia o seu trabalho, de accordo O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Ha inven-
com 0 vencitlo. tario, tive até de fazer o do Barão de 

Vamos votar agora os arts. 1898 a 2020 Alhandra, fallecido na Italia. 
do projecto, com parecer elo Sr. AlfreJo O Sa. ALFREDO PINTO - Então deixemos 
Pinto sobre as emendas. . corno está no projecto. · · 

Os arts. 1898 .!I, 1903 do projecto são o SR, SÁ FREIRE-No ultimo domiçilio. 
substituídos pelo~ segqiqtes, apresentados 
pelo Sr. Alfredo Pinto1 relator:· · O SR. OLIVEIRA FI(¼UEIREDO - Não tinh~ 

Art. Pela· morte de uma · pessoa, ou nenhum, era ministro em Roma. ' · ... 
pela installação dá successã() provisoria do o SR. ALFREDO PINTO -Não está no nosso 
ausente, o seu patrimonio passa, como Uni- ·direito · actual, mas como estamos Iegi-s-
versalidade, a seus herdeiros. !ando .•. 

Art. A successão tem lagar ou pôr 
disposição de ultima vontade, ou em virtude O Sa. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Ef' só accres-
da lei. cantar : . o Districtõ Federal. 

Art. Si a pessoa morrer sem testa~ O SR. ALFREDO PINTO -Ou na Ml.lta de çjp-
mento, ou neste não dispuzer de todos os micilio abrir:se-ha .a successão no lagar onde 
bens, transmitte-se a herança a seus herdei~ o fallecido tiver bens immoveis. 
ros legítimos. O Sr. Sá Peixot.o (pela ordem)-

Art. Tambem · subsiste a successão Sr. Presiclente, proporia que, quando a pes-
legitima si o testamento caducar ou for jul- soa fallecesse fóra do territorio n teional, em 
gado nullo. vez de se abrir a successão na Capital Fe-

Art. Aos herdeiros nomeados em tes- ,lera!, se a abrisse no ultimo Ioga!· em que a 
tamento transmitte-se a herança na sua tota- mesma pessoa tivesse tido residencia. 
lidade · mas, si houver herdeiros necessarios, 
o testador só p_oderá dispor da metade da . O SR. PRESIDENTE -Ou no Estado do seu 

nascimento. herança. , 
Art. A capacidade para succeder é a O S:a. SÁ. PEIXOTO - Acho melh.or que seja 

do tempo da abertura da suceessão, que será no ultimo lagar de residencia no Jl.~iz. 
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O SR. ALFREDO PINTO - Póde ser na Ca
pital do"Estado de sua ultima residencia. 

O S r. Presidente - E' est,.,, a 
emendíi que o Sr. relator acaba de redigir: 

« Acerescente-se : 
§ 1. 0 Na, falta de domicilie, abl'ir-se-ha a 

successão no logar onde o fallecido tiver bens 
immovcis. ~ 

§ 2. 0 Si os immoveis forem situados em 
(jiversos logare!l, no logar onde se achar a 
maior parte desses bens. 

§ 3. 0 Si o fallecirfo . não tiver domicilio 
nem bens immoveis em parte alguma, 
abrir-se-ha ~ successão no logar onde elle 
falleceu e quando fóra do territorio nacional, 
na capital do Estado de sua ultima resi
dencia.- Alfredo Pinto. » 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
( peta ordem )-Peço licença para pond@rar 
que na emenda não se trata dos herdeiros 
necessarios a quem cabe a herança, e 
sim .•• 

o SR. ALFREDO PINTO - Isto está. expli
cito na parte relatada pelo meu illt1stre 
collega. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-•.. e sim 
falla-se em pacto ante-nupcial. 

Ol'a, em geral, o pacto nada dispõe a 
respeito. 

Além disto, aqui se falta no regímen legal, 
qnando o facto é que o Codigo não creou 
ainda para esse regime-:1 disposição 11,lguma. 

O Sr. Alencar Gui1narã.es 
( pela ordem )-A questão a que se referem 
as observações do illustre collega Sr. conse
lheiro Oliveira Figueiredo está prevista na 
disposição do art. 2132 do projecto. 

E approvado o substitutivo do relator aos 
arts. 1904 e 1905, com o additivo lido pelo 
Sr. Presidente. A este artigo o nosso collega Sr. Fran

cisco Tolentino apresentou emenda.. que 
O Sr. Presidente - Tambem ao acceitei, e que generaliza a disposição, de 

art. 1906 apresentou o Sr. relator um sub- tal modo que fica previsto o que diz respeito 
stitutivo, assim redigido,: ao caso. 

«Art. Ao conjuga sobre-vivente, sendo o O SR.. PRESIDENTE -O Sr; conselheiro 
casamen'.o ~ob o regimen da communhão de Andrade Figueira quer que haja providenciª1 
bens, é garantida a posse da berança e, si- a respeito do caso. 
mul~ane:,,m~nte, o cargo de cab~ça do casal, o SR.. OLIVEIRA FrnUEIREDo-Póde ser e 
contm~s.>~do nelle a pos_se anterwr_. mesma relativa aos testamenteiros, mas a 

§ 1. &1, perém_, o conJuge sob~ev1vente f?r preciso que isto fique expresso . . 
a mulhe,', devera concorrer a c1rcumstancrn.- · _ 
de estar vivendo com o marido ao tempo da O SR.· PRE:,IDENTE - Qnaado nao houver 
morte deite. pacto ante-nupcial •. o que entende o nosso 

2. o Não tendo ~ido os conjugas casados collega dever ser feito 1 
pelo regimen ila communhão, guardar-se-ha o SR.. OLIVEIRA FIGUEIR.EDG:...:Entendo 
o estipulado ao pacto ante-nupcial e as dis- que a attribuição deve ser do herdeiro ma.is 
posições corresponderttês ao regímen legal velho, ou então, si quizerem, para haver 
dos bens. harmonia com o que está disposto Fobre tes-

§ 3. 0 Hávendo testamento será observado tamento, do herdeiro .necessario que o juiz 
o artigo... designar. 

Art. Na ralta do conjuga sobrevivente 
e de herdeiros necessarios, a nomeação de São approvados os · artigos do substitutivo 
inventariante rer.ahirá no co-herdeiro que se do art. 1906, mas por proposta do Sr. Oli-. 
achar na posse corporal e administração dos veira Figueiredo, um delles-o que diz: «Na 
bens. falta do conjuge sobre-vivente e de herdeiros 

Pa.ragrapho unico. Entre co-herrleiros a necessarios, a nomeação de inventariante reca
preferencia se estabeleee pela idoneidade.- hira no co-herdefro que se achar na posse cor
Do relator. » · porat e administi·ação dos bens»-é adaptado 

com eliminação das palavras-e de. he1·deiros 
necessarios. E' posto a votos e approvado o 
paragrapho unico do mesmo substituto. 

O Sr. Alfredo Pinto- Devo 
declarar que não Mceitei a disposição do pro
jP.cto, ne:n mesmo apresentei emenda, e sim 
acceitei as considerações do Sr. Andrade 
_Figueira, que propoz o restabelecimento do 
direito actual sobre os direitos peculiarés 
ao cabeça. do casal. Apenas transferi para 
aqui, com ligeiras mo:tificações de redacção, 
o que diz a Consolictação do Sr. Carlos de 
Carvalho . 

E' posta a votos e approvada a redacção 
dada ao paragrapho unico rlo art. l.907, fi. 
cando prejudicadas ail emendas dolil Srs. Fa
bío Leal e Adolpho Gordo. 

O art. 1907 .é, approvado, substituído o 
paragrapho unico pelo seguinte: 

· << A "terceiro que esteja de posse da he
rança, sem direito a ella, póde cada 11m dos 
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co-herdeiros pedil-a em sua totalidade, sem 
que a elle seja licito oppor a excepção . de 
que a herança não lhe pertença pot' inteiro. 
-Viltelo. dos Santos.-F. Tolentino.» 

Ficam prejudicadas as demais emendas. 
O art. 1908 é approvado com a seguinte 

emenda do relator: · 
« Em logar das palavras indica-las no 

art. 210 diga-se - de trinta annos. - Do 
. 1·elato1·. » 

Os arts. 1909 e 19!0 são approvados sem 
emendas. _ 

E' approvada a emenda do Sr. Villela dos 
Santos, mandando dizer na epigraphe do 
capitulo III-Da acceilação e renuncia da he
rança.--em vez de-a acceitaçcio e repudio da 
herança. 

O art. 1911 é approvarlo com a seguinte 
emenda: 

« Art. 1911. Em yez de-i·epudial-os
d_iga-se - renuncial-os. 

A mesma substituioãó deve sel' feita nos 
arts. 1912, 1915, 1917, 1918, 1919, 192il, 
1921 e 1922.-Villela dos Santos.-F. -To-
leiJtino, » · 

E' approvado o seguinte substitutivo . do 
relator ao art. 1912: 

« Quandõ alguem tiver interesse em que o 
herdeiro declare si acceita ou renuncia a he
rl),nga, poderá requerer, passados vinte dias 
da abertura da successão que o juiz do domi
cilio do mesmo herdeiro assigne a esse um 
prazo razoavel, que não excederá de trinta 
dias, para que, dentro des,e prazo, faça sua 
declaração, sob pena de haver-se a herança 
por acceita. - Do 1·el1,tor. » 

São approvados ·serri emendas ·os artigos 
·1912 a 1923 do projecto. 

E' approvado o seg-uin te súbstitutivo do 
Sr. relator ao art. 1924, Sllpprimido o :para
grapho deste artigo: 

« Art. Não havendo testamento, a he-
rança é jacente: 

§ 1.0 Si o fallecido não deixar conjuge, 
nem herdeiro descendente, ou ascendente, 
nem collacteral dentro do 3° gráo, notoria
mente conhecido. 

§ 2. 0 .Si os herdeiros, descendentes ou ascen
dentes, renunciarem a herança e não l10Uver 
conjuge ou collateral dentro do 3° gráo, no·
toriamen te conhecido. 

Art. Havendo testame2to, a herança é 
jacente: · 

§ 1.0 Si o fallecido não deixar conjuge ou 
herdeiros descendentes ou ascendentes. 

§ 2. 0 Si o herdeiro instifuido não existir ou 
não acceitar a herança. 

. , § 3. 0 Si, occorrendo qualquer dos casos.in
dicados, não houver colfateral dentro do 
3° gráo, notoriamente conhecido, 

Vol, VI 

§ 4.0 Si não houver testamenteiro no
meado ou o nomeado não acceitar a testa
mentaria ou não existir, verificando-se, além 
disso, qualquer das hypotheses dos paragra
phos anteriores.» 

O art. 1925 é approvado sem emendas. 
E' approvado o seguinte substitutivo do 

relator ao art. 1925 ( contra o voto do Sr. 
Sá Freire): 

« Art. A declaração de vacancia da he-
rança não prejudica aos herdeiros que le
galmente se habilitarem ; mas, decorridos 
30 annos da abertura Lla successão, o Estado 
onde ella se verificou adquire o domínio do$ 
bens arrecadados, os quaes passarão ao do
mínio da União sómente quando no Districto 
Federal ti ver sido aberta a successão. -Do 
relator.» 

Ficam prejudicadas as demais emendas. 
E' approvada a emenda que substitua a 

epigraphe do capitulo V - Dos indignos de 
succeder, pela seguinte:-Dos que não podem 
succeàer, suh,tituiudo-se tambem as palavras 
indigno e indignidade nos artigos do capi
tulo por estas-excluídos e exclusão. 

E' approvado o sul.Jstitnti vo do relator ao 
art. 1927, prejudicadas as demais emen
das. 

E' approvada a emenda rlo Sr. Villela dos 
Santos ao art. 1928, supprimindo a pa.lavra 
-contencios;i e fic1tndo o artigo assim redi
gido, como propõe o relator: 

«A exclusão do herdeiro deve ser decla
rada por sentença em acção movida por in
teressado na successão da pessoa fallecida. 

Paragrapho unico. Esta, acção prescreve 
no prazo de 10 annos.-Do relator.» 

O Sr. Presidente-Ao art. 1922 
apresentou o Sr. relator emenda suppres
siva ;e, para o caso de não passar esta, uma 
substitutiva. 

O Sr. Luiz DoD1ingues (pela 
o·rdem) pede preferencia para o substitutivo, 
por ser cqntrario á suppressão elo artigo. 

O Sr. Alfredo Pinto-Nas mi
nhas observações declarei que não acoeitava 
a doutrina de qu0 cessava a indignidade do 
autor da herança com o perdão, porque, 
tra t,ando-se ele um acto que tem de ser 
julgado mediante acção eapecial, não com
prehendo o perdão desse acto, que não cabe 
na vontade do testador. 

Sustentando esta doutrina, pedi a suppres
·são do artigo. Mas no caso de não ser anceita 
a su ppressão, propuz a disposiQão do 
art. 720 do Oodigo Italiano, que não falla em 
perdão, mas do indigno ou do exclui1lo da 
successão quando o de cujiis faz constar por 
testamento ou acto authentíco a·admissão do 
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indigno. O projecto falla em pei·dão, mas 
não explica rle que modo deve Eer elle ex
presso. A Commissão ha de recordar-se de 
que o autor do projecto, sustentando diversos 
systemas sobre indignidade, pediu que se 
approvasse o systema romano. Ora, tal 
systema é defeituoso porque veda a succes7 
são dos herdeiros do indig·no emquanto e 
este vivo. Ora, a suspensão do direito here
ditario produlirá 'não pequenas dilticuldades 
n!J,~ partilhas, e não posso comprehender tal 
suspensão de direito em quanto -o indigno. é 
vivo para admittil-o após o seu fallec1-
mento. 

O systema italiano não admitte que a culpa 
ultrapasse a pessoa do indigno. Ne~fos c?n
dições, por coherencia, acceitando a doutrma 
italiana, transcrevi o preceito do respectivo 
codigo, que espero SPja acceito quamlo não 
julgue a Commissão preferível a emenda 
suppressiva. 

Nesfas condições, desde que a Commissão 
decirla sobre este ponto, terei de apresentar 
as emendas do digno autor do projecto que 
dizem respeito a este ponto, sendo que eu 
não os contemplei no meu parecer, não 
porque deixassem de merecer toda a con
sideração, mas porque foram . apresentadas 
depois , quando se discutia a parte de que é 
relator o meu digno collega Dr. Alencar 
Guimarães. · 

O Sr. Oliveira · Figueiredo 
(pela ordem)-Abundo nas considerações do 
meu nobre collega; estou de _accordo com a 
doutrina; mas acho qm, a redacção do ar
tigo não torna bem claro que só se exige a 
readmissão com certeza da exclusão havida. 
O testador ou autor de acto authentico deve 
manifestar que, apezar da indignidade, ape
zar da exclmão, deseja que o individuo con
tinue na herança. 

o SR. ALFREDO PINTO - V. Ex. redigirá 
então. 

o SR. OLIVEIRA .. FIGUEIREDO-Estou apenas 
lembrando. 

E' approvado o substitutivo do relator ao 
art. 1929, salva a redacçâo : 

« Art ... Aquelle que tenha .sido excluido 
da hera,nça póde ser a ella admittido, si_ a 
pessoa cuja successão é devolvida assim o 
tenha resolvido por acto authentico ou por 
testamento. > 

Fica prejudicada, portanto, a emenda sup
pressiva. 

São approvadqs sem emendas os arts. 1930 
até 1934. . . 

O Sr. Presiden.t;e - O relator 
propõe a suppressão dos arts. 11135, 1936 
e 1937. 

O Sr, Alf"redo Pinto (peZa, ordem) 
-Sr. Presi leute, peço licença para repetir a 
observação que fiz a respeito desta emenda: 

I;;' logica a suppl'0Ssão em face de deHbe
rações anteriores da Comm1ssão. 

O art. 1935 dispõe sobre um facto que 
já está comprehendido no art. 4° da Parte 
Geral (redigida) : · 

« A personalidade civil de ser humano co
meça úo nascimento com vida; más, desde 
a concepção, a lei garante os direitos do nas- · 
cituro. » 

O art. 1936, além de estatuir uma provi
dencia de excessivo rigor no direito mo
derno, tambem não pôde subsistir em conse
quençiia da doutrina acceita pela Commissão, 
de que o conjuge que contrahe segundas nn
pcias, sem pruceder a inventario dos bens do 
fallecido, perde apenas o usufructo dos b(:)ns 
dos filhos menores. 

O art. 1936 em hypothese alguma póde 
constituir um caso de incapacidade para sue
ceder ab-intestato. E' hoje insustentavel a 
ord. liv.4°,tit. 112,§§4°e6°. 

E' approvada a emenda suppressiva dos 
arts. 1935 a 1937, 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
relator ao art. 1938: 

« A successão legitima é deferida na se-
guinte ordem: 

1 °, aos descendentes ; 
2°, aos ascendentes ; 
3°, ao conjuge sobrevivente ; 
4°, aos collateraes ; 
5°, aos Estados ou á União.- Do relator. » 
O art. 1939 é approvado sem emenda. 
O art. 1940 é approvado com o seguinte 

additivo do relator (pre}udicadas as demais 
emendas) : 

« Paragrapho unicõ. O filho natural, reco
nhecido ri.a constancia do matrimonio de que 
proveia prole legitima, só tem direito á me
tade da herança partilhada ao filho legitimo .. 
ou legitimado.-Do relator. 

O Sr. Presidente- O relator pro
põe a suppressão do art. 1941. 

O !Sr. Alfredo Pinto (pela or
dem) - Acceitei a mel-hor classificação du 
conjuga sobrevivente na ordem da vocação 
hereditaria; mas, em vista das considBrações 
aqui feitas de que a concurre'ncia . do con
juge com os ascendentes ou descendentes, no 
momento da p ,rtilha, portia trazer grandes 
embaraços na pratica, estabeleci o re~imen 
successorio simples, sem · as complicações 
apontadas, que aliás, são çol4idas em muitos 
outrós codigos. 
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Não repudio a doutrina, apenas 
regimea successorio que o Codigo 
tabelecer. 

faculto ao consanguíneos ou só uterinos, herdarão em 
venha es- partes iguaes. - Do 1·elator. » 

O art. 1953 é approv,ido sem emendas. 
E' approvada a suppressão do art. HHl, 

ficando prejudicadas as demais emendas a 
elle apresentadas. 

O art. l942 é approvado com a seguinte 
emenda do relator (prejudicadas as demais): 

« Art. 1942. Supprimam-se as palavras: 
e o conjuge sobrevivente, etc., até final. - Do 
re&ator, » 

O art. 1943 é supprimido por proposta 
do relator, ficando prejudicadas as demais 
emendas. 

Sãoapprovados, sem emendas, os arts. l\H4 
a 1947. 

O·ai!t, 1948 é suppr·imido por emenda do 
Sr. Andrade Figueira, contra os votos dos 
Srs. Oliveira Figueiredo e Sá Freire. Tam
bem é supprimido o paragrapho uuico d~ste 
artigo. · 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
:relator ao art. 1949 (prejudicadaf as demais 
emendas) : 

« Na falta de descendentes e ascendentes, é 
deferida. ii-successão ao conjuge sobrevivente, 
si ao tempo do falJAéimento do outro cohjuge 
com elle cohabitar.- Do relator. » . · 

E' approvado o seguinte substitutivo do 
relator ao art. 1950 (prejudicadas as outras 
emendas) : · · 

·« Na- falta de conjuge· sobrevivente, ou no 
caso q~ incidir elle na incapacidade prevista 
no artigo aµterior, serão chamados á suecas
são os collateraes até o 10° gráo. » 

O art. 1951 é approvado sem emendas. 
O art. 19)2 é substituído, como propõe o 

relator, por artigos· correspondentes do pro-
jecto Felicio dos Santos, a saber : _ . · 

« Art. Concorrerido á herança dof!),llecido 
irmãos bilateraes com irmãos unilateraes, 
cada um destes herdará metade do que herqar 
cada um dos irmãos bilateraes. • 

Art. · Si com tio ou tios concorrerem filhos 
de irmão unilateral ou bilateral, terão elles, 
por direito de representação a pa.rte que 
caberia a seu pae, si fosse vivo. 

Art. Concorrendo á herança só irmãos 
unúateraes, consanguíneos, ou só uterinos, 
herdarão em partes iguaes. · 

Art. Na falta de irmãos herdarão os 
filhos destes. 

§ 1. ° Concorrendo á herança sómente filhos 
de irmãos fallecidos, herdarão por cab::iça. 

§ 2. 0 Si conriorrerem ftlhos de il'mãos blla
teraes, com filhos de irmãos unilateraes, 
cada um destes . herdará a metade do que 
herdar cada um daquelles. 

, , § 3. 0 Si todos forem filhos de irmãos uni
lateraes, consanguineos e uterinos, ou só 

E' approvado, contra o voto do Sr. Si 
Freire, o seguinte substitutivo do relator ao 
art. 1954: 

« Não sobrevivendo coujuge n~m parente 
algum successivel, ou tendo elles renunciado 
á herança, eda se devolve ao Estudo onde 
era domiciliado o faHecirlo ou á União, si era 
o seu domicilio o Districto Fe:ieraL - Do 
relator. » 

Ficam prejudicadas as demai~ emendas. 
São approvados, sem emenda,s, os arts. 1955 

a 1958 do projecto. 
O Sr. Presidente - Ao art. 1959 

apresentou o Sr. relator um additivo. 

O Sr. Alencar Guilll.arães 
(pela ordem)-Por occasião da discussão da 
parte do projecto que tive a honra de rela
tar, o illustre Sr. conselheiro Coelho RQ~ 
drigues apresentou emendas a este ca:!)i
tnlo. 

No meu parecer deixei de rrie pronunciar 
sobre as mesmas por não haver cabimento, 
mas aproveito a opportunidade para dar 
conhecimento á Commis,ão ,la apresentação 
dessas emendas que estão impre~_sas e passo 
ás mãos do Sr. Pre3idente. 

O Sr. Alf'redo Pinto (pela ordem) 
vem apenas dedarar que a emenrla. ao 
art. 1959 t'oi suggerida pelo Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues. Ella estabelece· a igualdade, desde 
que concorram á herança só os netos do de 
cujus. A emenda mantem a igualdade na dis
tribuição da herança. 

Acceitou-a pela justiça da providencia que 
consigna. 

Posto a votos, é approvado o art. 1959, 
com o seguinte additi vo do relator : 
· « Art. 1959 - Accrescente-se : 

Paragrapho unico. Quando, porém, COO• 
correrem á herança, do ascendente commum, 
sómente filhos de irmãos falleci,los, 8ucce
derão elles por cabeça e não por direito de 
representação. - Do relator. >> 

São rejeitadas as emendas do Sr. Coelhó 
Rodrigues, que não constam do avulso por 
terem sido apresentadas ao parecer do Sr. 
Alencar Guimarães. 

São approvados, sem emendas, os artigos 
1960 e 1961. 
_ O art. 1962 é ãpprovad.o com a seguinte 
modificação : 

« Art. 196B. Deve ter o n: 1967, rece
bendo esse o n. 1.968,- Vitelta dos Santos.,> 

E' rejeit,..,da a emenda suppressiva do Sr, 
Moreira A.l v es. 
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E' approvada a emenda do Sr. Viliela dos 
Santos á epigraphe do cap. II do tit. 3° : 

« Em vez de. - Capacidarle testamentaria 
activa - diga-se - capacidade para fazer tes
tamento, - Vitlela dos Santos. » 

O art. 1963 é approvado com as seguin
tes modificações aos seus numeres: 

« I. 0 Substitua-se pelo seguin.te - as mu
lheres menore,; de 14 annos e os homens 
menores de 16 - (Disposição irlentica a do 
n. 11 do art. 226, já approvada). - Vilella 
dos Santos. » 

2. 0 Supprimam-sa as palavras - ea:cepto, 
etc •.. até o final. - Do relator. 

Accrescente-se: 
3. 0 Os surdos-mudos que forem inhibidos 

de fazer conhecida a sua vontade. - Do 
relator. 

O n. 4 é supprimido por emenda dos] Srs. 
Alfredo Varella e Adolpho Gordo. 

São approvados, sem emendas, os arts. 1964 
e 1965. 

O art. 1966 é substituído por emenda do 
Sr. Adolpho Gordo, modifica.da pelo relator, 
para ficar assim redigido : 

« Este codigo reconhece como tesfamentos 
ordinarios : 

I O , o publico escripto por tabellião; 
2°, o cerrado ; 
3°, o particular. i> 

Votam contra e substitutivo os Srs. Oli
veira Figueiredo e F. Tolentíuo, que dese
javam manter o testamento nuncupativo ou 
feito de viv..i voz. 

A emenda do Sr. Villela dos Santos sobre 
o testàmento ho"lographo é rejeitada. 

O art. 1967 é approvado sem emendas. 
O nrt. 1968 é approvado, supprirnido o 

n. 4 e tiradas do n. I as palavras - varões 
maiores de quatorze annos, tlca.ndo prejudi
cada a emenda do Sr. Adolpho Gordo. 

O art. 1969 é approvado com a seguinte 
emenda: 

« Ao art. 1969. Supprimam-se as pala
vras - declarando a raziio por que o faz.
Moreira Ati;es. » 

O art. 1970 é approvado na sua primeira 
parte, substituída a segunda pelo seguinte: 

« Faltando algumas das sobreditas forma
lidades, será nullo o testamento e o official 
publico civil e crimimtlmeute responsavel. 
Do relator. » 

São approvados, sem emendas, os arts. 
1971 e 1972. 

O art. 11)73 é approvado com a seguinte 
emenda: 

« Art. 1973. Em vez de - aberto-diga-se 
-publico 01i feito por tabeUiiío, {De acco:rdo 

com a Iettra a do art. 1966).- Vilella dos 
Santos, » 

O art. 1974 é approvado apenas com a 
substituição do n. 4 pelo seguinte: 

« Que o testador o entregú.e ao offfoial pu
blico, perante cinco testemunhas. » 

São approvados, sem emendas, os arta. 
1975 e 1976. . 

Rejeitada a emenda. suppressiva do Sr. 
Villela dos Santos, é mantido o art. 1977. 

Sã<T approvados,/ sem emendas, os arts. 
1978 e 1981. 

O art. 1982 é approvado apenas com a 
seguinte modificação ao n. 2° : 

« Supprimam-se as palavras:- varões e 
maiores de quatorze annos .- Do relator.» 

São approvados, sem emendas, os arts. 
1983 e 1981. 

Rejeitada a emenda do Sr; Villela dos 
Santos, é approvado o art. 1 !185. 

O art. 1986 é approvado, supprim.ida 
apenas a palavra - be,ii. · 

São supprimidos os arts. 1987, 1988 e 
1999, cootra os votos dos Srs. Oliveira Fi- " 
gueiredo e F. Tolentíno. 

Rejeitada a emenda suppressiva do Sr. 
VílleJa dos Santos ao n. 7 do art. 1990, é 
este artigo approvado com os ns. 1, 2 e 3. 
Os ns. 4 a 7 são substituídos pelos se-
guintes : , 

« 4n, o herdeiro instituído, seu -conjuge, e 
os filhos sob o patrio poder do instituto ; 

5°, o pae ou mãe, sob cujo poder estiver o 
instituído ; 

6°, os irmãos do herdeiro instituído, si · 
todos estiverem sob o patrio poder.» 

E' approvado o seguinte additi vo do re
lator ao mesmo a!'t. 1990: 

« Art. Os legâtarios p:idem ser teste• 
temunhas e bem assim as pessoas que esti, 
verem sob seu poder.- Do relator,.,, 

Contra o voto do Sr. F. Tolentino, · é 
appl'ovado o seguinte substitutivo do re
lator aos arts. 199 l até 1999. 

« Art. · Por um simples acto particular, 
escripto, datado e assignado por pessoa 
rapaz de testar, poderá ella deixar determi
nações especiaes sobre o seu enterro ou sobre 
pequenas esmolas a certas e determinadas 
pessoas, ou aos pobres de certo logar inde
terminadamente, assim como faz~r legados 
de roupas, moveis ou joias não muito va
liosas de seu uso particular. 

Art. Esses actos, salvo direito de ter-
ceiro, valerão ' como codicilo;i, quer o autor 
deix.e. testamento, quer não. 

Art. Do mesmo modo tambem se pode-
rão nomear ou substituir testamenteiros. 
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Art. Os actos uesta especie podem rnr 
revogados por outros iguaes, ou por qual
quer especie de testamento posterior, que 
não lhes faça referencia, confirmando ou 
modificando. 

Art. Si o codicillo estiver fechado, de
verá ser aberto do mesmo modo que os testa
mentos. -Do relator. 

E' approvada a suppressão da secção I do 
cap. V sobre testamento feito em tempo de 
peste ( art. 2000). 

O art. 2001 e approvado, ficando o para· 
grapho unico com a seguinte redacção: 
· « Si o testadoe não puder escrever, as

signará por elle uma das testemunhas, de
clarando que o faz a seu rogo.-Do relator.» 

São approvados, sem emendas, os arts. 2002 
e 2003: 

Os arts: 2004 até 2008 são supprimidos 
por emendas do relator. · 

São approvados,sem emendas, os arts. 2009 
e 2010. 

O art. 2011 é supprimido por emenda do 
relat.or. . 

Tambem é supprimido o art. 2012. . 
E' approvado, sem emendas,_ o art; 2013. 
O art. 2014 é ap_provado, apenas com· a 

modificação _ do paragrapho unico, sup
primidas as palavras finaes : dando-se ao 
tes.tamento, etc . 

São suppr-imidos os arts. 2015 e 2016, por 
proposta do relator. 

O art. 2017 e approvarlo sem emendas. 

São tambem .supprimidos os ai·ts. 2019 e 
2020, passando o art. 2018 a constituir 
novo artigo no cap. -3° secção l"- Disposições 
geraes, depois das explicações ~o relator. 

O Sr. Al:f'redo Pinto (pela or
dem)-Póde parecer á primeira vista que 
devem ser mantidas as disposições .dos ar
tigos 2018 a 2020 do projecto ; mas a illustre. 
Commissão, reflectindo bem, cb.egará á se
guinte conclusão: que o testamento feito em 
paiz estrangeiro não constitua uma excepção, 
um testamento extraordinario, tratando-se 
apenas de uma competencia, que é conferida 
aos consuies e vice-consules, para fazerem 
as vezes de tabelliães de. notas. De facto, no 
estrangeiro o brazileiro póde füzer testa
mento cerrarlo, publico ou particular. 

Nessas condições, não pos~o comprehender 
em capitulo especial o testamento feito em 
paiz estrangeiro, como si elle não fosse testa
mento ordinario . E a prova de que penso 
-acertadamente, ácha-se no, direito actual, con
solidado pelo Dr. Carlos de Carvalhoi onde 

n~o se falla especialmente em tes.tamento 
feito em paiz e~trangeiro, e sim das attri
buições conferidas aos consules o vice-con
sules. 

Por isto, pedi a suppressão dos arts. 2019 
e:2~20, passando o art. 2018 para as dispo
s1çoes geraes sobre testamentos. 

O Sr. Presidente- Esta teminada 
a votação do parecer do Rr . - Alfredo Pinto. 
Vamos votar o parecer do Sr, Alencar Guima
rães, arts. 2021 a 2203. 

O Sr. Alencar Guhnarã.es 
(pela 01·dem) declara que o impresso, ÇJ_Ue 
acaba de chegar, contem muitas incor
recções! e que, si duvidas apparecerem, 
prompt1fica-se a esclarecei-as. 

Rejeifada a emenda ,é approvado o art.2021. 
São supprimidos os arts. 2022 a 2024, , 

por emenda do Sr. Clovis Bevilaqua. 
São approvadossem emendas os arts. 2025 

e 2026. 
O art. 2027 é approvado com a seguinte 

emenda: 

« Ao art. 2027. Depois da palavra-condi
çao-accrescente-se: - captatoi·ia.-Do conse
lheiro Andrade Figueira,» 

São approvadas sem emendas os arts. 2028 
e 2031 

O art. 2032 é supprimido por emenda 
do relator. · 

O art. 2033 é approvado com a seguinte 
emenda do relator: 

« Ao a.rt. 2033. Onde se diz:-só torna in
effi,caz - diga-se:_ - sd anriulla. - Do re
lator.» 

O art. 2034 é approvado com a seguinte 
emenda: 

«Ao art. 2034. Onde se diz-nós termos 
do art. 3°, etc.-diga-se: - nos termos do 
a_rt. 28, etçi,-Dorelator.» 

São approvados sem emendas os a1•ts. 2035 
a 2038. 

E' approvado o art . 2039 e rejeitado o 
additivo do Sr. Adolpho Gordo. 

O art. 2040 é approvado com a seguinte 
emenda: 

« Ao art. 2040-Supprimam-se as palavras 
mas, si do testamento até o tlm. -Do relator.» 

São approvados sem emendas os arts. ~041 
e 2042. 

O art. 2043 é substituído pela seguinte 
emenda: · 

« Art'. Si a cousa sómente em parte per
tence ao testador, ao herdeiro ou legatario, 
sómente vale o legado em relação a essa 
parte.-Do relato-,·.» 
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São approvados. sem emendas os arts. 2044 O l,\rt. 2086 é substituido pelo seguinte . 
e 2045. (prejudicadlls outras emendas): 

O art. 2046 é substituído pelo seguinte: 
« Art. O legado de uma cousa ou quanti

dade que deve ser tirada de um logar de
terminado, só tem eífeito si ella for achada 
no referido lagar e, achando-se em quanti
dade inferior, sómente a respeito desta va-
lerá o legado.-Do relator.» ... 

São approvados sem emendas os art. 2047 
até 2055. 

R.e,ieitacla uma emenua, é approvado o 
art. 2056. 

São approvados sem emendas os arts. 2057 
até 2060. 

O art. 2061 é approvado com a seguinte 
emew.la: 

«Ao art. 2061 - Onde se diz: - na con
formidade do artigo antecedente - diga-se: 
que o. exercerá na fórma do artigo antece
dente .-Do conselheiro Andrade Figueira.» 

.São approvados sem emendas os arts. 2062 

« Art. O testador que tiver descendente 
ou asc~ndente successivel, não poderá dispor 
de mais da metade de seus b~s ; a outra 
pertencerá de pleno direito ao primêiro, e 
na falta delle ao segundo. - Dr. Coelho Ro
drígues. » 

O art. 2087 é approvado com a seguinte 
emenda, salva a retlacção : · 

« Ao art. 2087.~ Onde se diz, na segunda 
parte- aos dous terços dos bens existentes - · 
diga-se - á metade dos bens existentes~. 

Supprima-se in ·fine - e ao conjuge sobre
vivente. - Do relator. 

O art. 2088 é approvado sem emendas. 
O art. 2089 é approvado com a emenda 

do relator, que substituea palavra-terça por 
metade disponi1Jel. ' 

O art. 2090 é approvado sem emendas. 
O art. 2091 é substitui.do pelo seguinte 

(prejudicada a emenda do Sr. A; GÓrdo): 

até 2070. 
O art. 2071 é approvado com 

additivo (salva a r,3dacção): 

« Art. Entende-se que o testador ·insti-
tuiu os herdeiros necessarios ilo restante da 

o seguinte. terça quando houver disposto sómente de 
parte della.» ,.. 

« AcreEcente-se in fine: 
4°, si o legatario se tornou indigno nos 

termos do art. 1927. -Do relator.» 
O art. 2072 é approvado sem emendas. 
E' rejeitada a emenda suppressiva. dos 

arts. 2073 a 2080, apresentada pelo Sr. F. 
Tolentino. 

O art. 2073 é approvado na primeira 
parte, ficando 'd. se6unda · substituida pelo 
seguinte: 

« Este direito compete igualmente aos 
legatarios nomeados conjunctamente em uma 
mesma cousa individu1<la ou quando o· ob-. 
jecto legado for iususceptivel da divisão sem 
risco de tleteríoridade.-Do relator.» 

O art. 2092 é approvado cóm os additívos. 
do Sr. Sergío Loreto e a seguinte redacç/µ> 
dada aos mesmos additivos pelo relator: ., ' 

« Art. Entende-se que o testador instituiu 
os herdeiros necessarios no restante de sua 
quota disponível quando houver- disposto 
sómente de parte deli a. 

Art. As disposições que· excederem á me
tade disponível serão reduzidas nos limites 
desta. 

§ l. 0 Ve1•ificado que as disposições exce- · 
dem a essa metade, serão reduzidas propor
cionalmente as quotas do herdeiro ou her
deiros nellas instituídos, quanto bastar ; e 
si não bastar, tambem as dos legãfarios 
entre si-, na proporção do valor de cada 

O art. 2074 é approvado, supprímíndo as uma. 
palavras finaes - as expressões, etc, § 2. 0 Todavia, si o testador, prevenido 0 

O art. 2075 é approvado com a seguinte caso, dispuzer que certos herdeiros ou lega. 
emenda: ta.rios _sejam inteirados de preferencía, a 
· Substituam-se as palavras - salvo no caso reducçao far-se-ha nos outros quinhões ou 
de representação - pelas seguintes - s,alvo o legados, observando-se a respeito destes a 
direito do substituto.- ·no relator. ordem estabelecida no paragrapho anterior~ 

São approvados, sem emendas, os artigos Art. Quando o legado sujeito â. redu-
2076 até 2082. cção consistir em um predío commodamente 

o art. 208& é approvado, supprimindo o divisivel, far-se-ha a reducção pela divisão 
§ 3° e o 4°, substituindo-se o primeiro pelo proporcional do mesmo predio. 
seguinte: § 1.0 Si it divisão não for possível commo-

damente e o exces;io do legado for de mais 
« N. 1 - O escriptor do _tea~amento, , seus de um quarto do valor do predio, o leo-a

ascendentes, de~cendentes, irmaos e conJuge. tario deve deixar o immovel inteiro na he· 
-Do relator.» -rança, salvo o direito de p·edir aos herdeiros ' 

São approvados, sem emenda, os artigos· o valor da parte que couber na metade dis-
~084 e 2085, ponivel ; e, no caso contrario, pôde tlcar 
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com o immovel, tornando-lhes o excesso em 
dinheiro. 

§ 2. 0 Si o legatario for ao mesqio tempo 
herdeiro necessario, poderá inteirar sua le
gitima no mesmo immovr.ll de preferencia 
aos outros, sempre que ella e parte subsis
tente do legado_ absorverem o valor do 

_ O art. 2107 é approvado-, com a suppres
sao da palavra grave no § 2•, com a· sup- · 
pressão das palavras - ou concubin(4 do pai 
e ou mancebo da mãi no § 4° e com a sub· 
stítuição do § 3° pelo seguinte : 

mesmo.» 
O art. 2093 e approvado sem emendas. 
O art. 2094 é substituído pelos se

guintes: 

« § 3. 0 Deshonestidade da filha que vive 
na casa paterna.» 

O art. 2108 é approvado sem emendas. 
O art. 2109 é supprimido. 
O art 2110 é approvado com a emenda do 

Sr. Andrade Figueira, elevando a quatro 
« Art. E' licito substituir outra pessoa annos a prescripção. 

ao herdeiro ou legatario nomeado para o Os arts. 211 l e 2112 são substituídos 
caso de um ou outro não querer, ou não pelo seguinte: ' 
poder acceitar a herança ou legado. Esta ai· 
ternativa se presume ainda que O testador só <r Art. O testamento póde ser revogado 
se refrra a um dos dous casos. pelo mesmo modo e tôrma por que póde ser 

Art. E' t"mbem licito substituir muitas feito.-Andrade Figueira,}> 
pessoas a uma só ou vice-versa e ainda suh- O art. 211°3 é approvado sem em'lnd.as. 
stituif com reciprocidade ou sem ella. - O art. 2114 é approvado com emenda do 
Do relator.» relator, accrescentaudo in fine a phrase: 

São approvados, sem emendas, os arts. 2095 por defioiencia de solemnidacles . 
e 2096. Os arts. 2115 e 2116 são approvados sem 

O art. 2097 é approvadó com emenda- do emendas. . _ . . 
Sr~ Clovis Bevilaqua, supprimiridoaspàla- , . Os arts. 2117e2118sa?supyr1m1dos por 
vras -·ou o que rest.ar deUes. · emendas do Sr. F. Tolentmo. 

é - O art. 2119 é approvado na sua primeira 
O: a;rt. 2098 approv~do co~ ? segumt_e parte. A segunda é supprimida por emenda 

a~ditlvo -e. sub-emenda ,_ao a_dd1t1vo supp}'l· do sr. Andrade Figueira. 
mu~do as pala:7ras:_- gi:,e _sei-ao como taes in- O art. 2120 é approvado sem emendas. 
sc_riptos no registro pr~diY-~. . O art. 2121 é substituído pelo que se 
, « Accrescente-se o segurnte paragrapho: segue, apenas mudada a palavra terça para 

Paragrapho unico. Tem obr·igação de fazer metade. 
o inventario dos bens gravados, que serão, A t e d' . - d . 
como taes, inscriptos no registro predial, e si « r · essam as isposiçoes os _artigos 
lh'o exigir o fidei-commissario, de prestar antecedentes ~empre que O ~esiad?r d1spuzer 
caução em garantia da restituição dos de_ ~ua terça, sa~endo da exrntenc1a de her
mesmos .-Clovis Bevilaqua.~F. Borges.» deno~ ~ecessar10S, ou de_s~erdando-os sem 

Votam · contra este additivo os Srs. Oli- dec]araçao de causa_ legitrma.-Do conse-
veira Figueiredo e Frederico Borges. · -lheiro Andrade Figueira.» 

São approvados, sem emendas, os: arts; 2099 O art. 2122 é substituidq pelo seguinte 
até 2102. (prejudicada a outra parte do substitutivo, 

O art. 2103 é substituído pelo seguinte: por inutil) : 
<<Artl Sãonullososfidei-commissosalém «_Art. O te~tador p_óde nomear um ou 

d s g ndo ráo · mais testamente1ros. conJuntos ou separados, 
0 e u g .» . . . . - para darem cumprimento ás suas disposições 
o paragrapho passa a constituir artigo, e de ultimá vontade.» 

assim redigido : São approvados, sem emendas, os arts. !?123 
« Art. A nullidade da substituição não e 2125. . . 

prejudtcà a instituição, que valerá sem o O ar~. 2126 e approvado com o seguu~te 
encargo resolutori().» . ·accresc1mo: 

o art. 210~ é approvado com einen?a «Accrescente-se in·fine: subsistindo a sua 
que supprime as emendas finaes - como in- responsabilidade emquanto dul'ar a execução 
dignos . do testamento.-Otovis Bevilaqua. 

A emenda do sr. Coelho Rodrigues substi- 0 t 2127 · b t't ºd 1 . 
tutiva dos arts. 2105 a 2107 é rejeitada. ar ' e SU s 1 m O pe O segumte: 

Os arts. 2105 e ,2106 são approvados sem « Ar.t. Levar-se-hão em conta ao testa. 
emendas, contra os votos dos Sr_s. Riv_ad~via menteiro as despezas feitas com o cumpri
Corrêia e Sá Peixoto, que queriam ellmmar mento do t~stamento:: com o _desempenho 
as palavras- e com expressa declaração da das respectivas funcçoes.- Do conselheiro 
causa. Andrade Figi,eira. » 
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O art. 2128 é substituido pelo seguinte: 
« Art. Sendo glozadas as despezas por 

illegaes, ou por não conformes ao testamento, 
os testamenteiros serão .removidos, e per
derão o premio deixado pelos testadores.
Do relator.>> 

São approvadol:l sem emendas os artigos 
2129 a 2131 . 

O art. 2 132 é substitudo pelo seguinte: 
« Art. 1-{a falta de testameiro ' nomeado 

pelo téstador, a execução testamentaria com
pete ao cáb3ça de casal e, na falta deste, ao 
herdeiro que for nomeado pelo juiz. - F. To
lentino . » 

Os arts. 2133 e 2l34 são approvados sem 
emendas. 

O art. 2135 é supprimido por emenda do 
Sr. Andrade Figueil'a. 

São approvados sem emendas os arts. 2136 
a 2138. 

O art. 2139 é approvado com a seguinte 
emenda: 

« Ao art. 2139. Em vez de - o testamen
teiro serà cabeça do casal - diga- se - o testa
menteiro exercera as funcções de cabeça de 
casal, etc.- Do relator.» 

O art. 2140 é substit uído pelo seguinte : 
« Art. O inventario e partilha judi-

ciaes serão procedidos na.fórma da legislação 
do Jogar do domicilio do fallecido e deverão 
começar dentro de um mez a contar da. morte 
deste, e serem ultimados nos tres mezes se
guintes, salvo prorogação deste ultimo prazo 
cone11dido pelo juiz a requerimento do in ven-· 
tariante e por motivo justificado. 

Pa,ragrapho unico. Quando o ultimo prazo 
deste artigo for excedido sem que se tenha 
ultimado a partilha por culpa do inventa
riante, e qualquer herdeiro o reclamar, po
derá o juiz destituir aquelle do cargo e pri
val-o do premio · a que tiver direito, si for 
testamenteiro.-' Do relator.» 

Sã.o approvados, sem emendas, os arts. 2141 
e 2142. 

Os arts. 2143, 2144 e 2145, são suppri
midos por emendas dos Srs. F. Tolentino e 
relator. 

O art. 2146 é approvado com as se
guintes emendas: 

« Ao art. 2146 - Accresce'nte-se in fine
e do fallecido,-Do relator. 

Art. 2146. Paragrapho unico-Em vez de 
20 annos- diga-se 30 n,nnos.-Adolpho Gordo, 
-Fausto Cardoso.» 

Sã.o app1'ovados sem emenda os arts. 2147 
até 2158. 

O art . 2159 é approvado com uma emenda 
ele redacção-- mas ·responclen.i- em vez de
e respondem , 

O art. 2lô0 é approvado com as seguintes 
emendas: 

« Ao -art. 2160 - Supprima-se -com os 
fructos accrescidos desde a abertiira da suc-
cessão. , 

Supprima-se-no paragrapho unico-Mas 
não são obr.igados a conferir os fructos. -
Andrade Figueira.» 

O art. 2161 é substituído pelo seguinte: 
« Art. Os filhos dotados pelo pae Oll pela 

mãe ou por ambos juntamente ou que delles 
receberem doações concorrer-ão a partilha.
Andrade Figueira; 

O art. ~lti2 é substituido pelo seguinte 
( subatituida nelle as pal t vras-sua ,terça por 
seu quinhão dísponivet). 

« Art. São dispensados da collação as . 
doações ou dotes qu':l o doartor determinar 
qtie saiam de sua terça, comtauto que se 
contenham nas forças della e não a excedam, 
para o que sera computado o seu valor ao 
tempo da doação.- Do conselheiro Andrade 
Figueira,> 

O art. 2163 é approvado sem emendas. 
O art. 2164 é approvado com a seguinte 

emenda: 
« Onde se diz no paragra.pho - e mciis a 

terça-diga-se-e mais a metaclg clisponívei. -
Do relator.» '· 

E' rejeitada a emenda do Sr: Clovís Bevi-
laqua suppressiva dos arts. 2165 a 2 171. 

O art. 2165 é approvado sem ··emendas. 
O art. 2166 é substituído pàlo -seguinte: 
« Art. , Os bens doados ou dotados, quer 

sejam·immoveis, quer sejam moveis, serão 
conferidos pelo valor certo, ou l'ela ordena
ção que delles houver sido feita da data da 
doação.» 

§ 1 . 0 Si não constar o valor certo do acto 
da doação, serão os bens doados avaliados 
coin relação ao temyo em que ella foi feita 
e por esse valor conferidos. 

§ 2. 0 As bemfeitorias accrescidas aos bens 
doados pertencerão ao herdeiro donatario e 
como taes não entrarão em collação, mas 
sóm-ente o valor dos ditos bens; assim como' 
correrão por conta do herdeiro as deteriora· 
ções e perda que soffrerem.» 

São supprimidos os artigos desde 2167 até 
2172, prejudicadas as emendas. 

O art. 2173 é approvado com a seguinte 
emenda: · 

« No art, 2173- depois da palavra - des
cendente - accrescente-se - emquanto meno,, 
- e supprima,se a palàvra - estabelecimento 
- e a segunda parte do artigo. » 

O art. 2174 ' é app!!Qvado na sua primeira 
parte é supprimida _a segunda. 
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O art. 2175 é approvado com emenda que 
supprime as palavras finaes - si por itm 
tiver sido, etc. 
. E' supprimido o art. 2176, co:no propõe 

o Sr. Andrade Figueira. 
E' rejeitada a emen la do Sr. Coelho Ro· 

drigues ao art. 2177, ficando o artigo ap· 
provado. 

O art. 2178 é approvado sem emendas. 
O art. 2179 é approvado, substituida a 

palavra - terça - por - metade disponi11el. 
São supprimidos os arts. 2180, 2181 e 

2182, por proposta do relator. 
Os arts. 2183, 218t. e primeira ,parte do 

ar_t. 2185 são · supprimidos por emenda do 
Se. Andrade Figueira.. · . 
· O parag.rapho unico do art. 2185 é trans
formad9 em artigo, assim redigido : 

Art. · Sempre que houvet' acção regres-
siva de uns contra outros co-herdeiros, a 
parte do· co-herdeiro insolvavel será rep:ir
tida entre -os demais proporcionalmente. -
Uo conseHteiro Anclrade Figueira. » 

São snpprimidos osarts. 2186 e 2187, · , 
O art. 2188 é approyaclo com a seguinte 

emenda ·: : · · , 
«. Em vez de sobre aquelle terão preferencia, 

diga-se : serão pagos de preferencia em .con
curso com os credores do herdeiro. - Andrade 
Figueira. » · 

São supprimidos os arts. 2189 até · 2192, 
por emendas do Sr. Andrade Figueira. 

São approvados 'sem emendas os arts. 2193 
a 2196. . 

E' supprimido o art. 2197, por proposta 
do Sr. Andrade Figueira. 

O art; 2198 é approvado com a seguinte 
emenda: ' _ 

« Art. 2198. Em vez de -úm .anno depois 
de partilhados os bens, diga-sé-: úm anno' de
pois de passxda em jitlgado a sentença de par-

. tilha - Do relator. » · · · · . 
O art. 219g é substituído pelo seguinte : 
« Art. Não dará Jogar á acção de rescisão 

a transacção que · faça cessar entre os -her
deiros a cc,mmunhão dos bens da successão, 
quando feita para resolver difflculdades ou 
questões supervauientes á partilha anterior, 
embora não tenha sido ella precedida ou de
terminada por litígio. - Do relator. > 

O art. 2200 é approvado sem emendas. 
O art. 2201 é substituído pelo seguinte : 
« Art. .Si alguns bens forem omittidos na 

partilha, e si por serem illiquidos não tive
rem · sido contemplados, a partilha será, não 
obstante, mantida e proceder-se :ha á sobre
partilha - Andrade Figueira.-» · 

E' .supprinüdo o art. 2202,.por emenda 
do . Sr. Andrade Figueira. 
· O. ar~. 2203 é substituído pelo seguinta 

(preJud1cadas outras emendas)~ 
Vól. Vl 

«Art. Ficam revogadas as ordenações, al
varás, leis, decretos, resoluções, usos e cos
tumes relativos as matarias do direito civil, 
qne ~ão rn,5uladas por este Codigo.~ Do con
SJI heiro Anclrade Figueira, » 

O Sr. Presidente - Estão termi.: 
natlas as votações das ultimas partes do pro
jecto. 

Trata-se agora da votação final. 
Peço aos illustres relatores dos pareceres 

approvados que preparem a redacção final 
até terça-feira pela manhã. 

Para a Commissão rle redacção geral 
nomeio os Srs. Oliveira Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Luiz Domingues, Anizio de Abreu e 
Alencar Guimarães. 

E' preciso, porém, resolver sob1•e este as· 
sum pto. Sendo os relatorios parciaes apre
sentados terça-feira e, por consequencia, pu
blicados quarta, desejaria saber quando a 
Commissão de redacção poderia dar conta de 
sua tarefa, para então ser convocada sessão. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO~ Não trouxe 
hoje o meu trabalho por motivo do força 
maior : pretendo trazei-o terça-feira, mas é 
para apresentai-o aos companheiros. 

o SR. PRESIDENTE - Sendo V. Ex. mem
bro drt Commis~ão de redacção final, não 
precisa fazer esta apresentação, porque na 
Commissão far-se-ha o exame das dilferentes 
partes do projecto. 

Em todo o caso, precisamos saber quándo 
se poderá convocar sessão para a discussão 
do parecer, o qual precisa ser distribuído 
pelo menos com 48 horas de antecedencia, 
para que possa ser estudado conveniente
mente e para que possam ser convocados, 
não só os membros da Commissão como os 
dignos convidados. ... 

UMA Voz - E a quem devem ser apresen
tados os relatorios parciaes ? 

o Sa. PRESIDENTE - A' Secretaria. 
' o SR. RIVADA VIA CORREIA - Para que ser• 
vem as redacções parciaes ? 
. O SR. PRESIDENTE - Para o estudo. 

o SR. RIV ADA VIA CORREIA - Bem; pensei 
que ellas tivessem de ser discutidas aqui. 
. o SR: PRESIDENTE - Não ; entrará em dis

cussão apenas a · redacção geral, indo as 
parciaes fa1.er parte dos volumes que estão 
sendo impressos. 

Nessas condições, a Commissão de reda
cção geral tratará de preparar o seu traba
lho, sendo opportunamante convocada a 
sessão para a discussão do mesmo. 

Termina a rrmnião ás 4 horas da tarde. 

69 
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REDAGÇÕES PARCIAES 

LEI PRELIMINAR E PAR'fE GEI{AL 

A commissão nomeada pelo illustre P~e~i- 2.a. 
dente dá Commissão Espeoial p:i.ra red1g1r, 
conforme . 0 vencido, a Lei Preliminar e a PAR'.i'E GERAL - LIVRO 11 - DAS CoUSAfS 
Parte Geral do Projeoto de Codig-o Civil, vem - Inscreve-se agora: Dos bens. 
desempenhar-se dessa missao ofl:"erecendo ao 

3 
•• 

juizo dos illustrados collegas o resultatlo do 
trabalbo _que organif!ou com escrupulosa at- LIVRO m - DA .AOQUIStçÃ.o, CONSEl.WAçÃ.o lll 
tenção. . EXTINÇÃO DOS DIREITO3. Está substituída a 

Cumpre salientar o valioso concursG pre- inscripção pela forma generica: Factos Juri
stado pelo digno representante do Estado de clicas. 
s. Paulo, o Dr. Azevedo .Marques, q_ue, em- Com a transcripção dos arts. 183 a 189 
bora ausentà por motivo dà força maior, en- para. o Titulo I do citado livro, conforme de
viou redigida toda a materia que lhe coube liberação da Commissão Especial, devel'iam 
relatar comprehendendo a Lei Preliminar e ficar aquelles artigos e os de ns. 97 a lOl 
os arts: 1° a ~6 da Parte Geral do Projecto. subordinados ás epigraphes: AcTos Juarmcos 

Mantendo as deliberações tomadas em sue- - D1sposrçôEs GERAES, que abrangeriam na 
cessivas votações do mesmo Projecto na sua parte dirigida os arts. 78 a 88. _ 
parte ma.is complexa., e &obre a qu9:l se es- Supprimida, porém, a inscripção do p1•O· 
teiam os quatro livro_s da parte_-~spectal, · cor- jBcto e cessando a razão de ser doa titulas ca• 
respondentes ao di1·eito dafamili,a, dasco_usas, pitulos e epigraphes que indicavam as ma
das obrigações e das successõe-1'. · pr~curou ,a terias contidas no arts. 183 a. 189, é claro 
Com missão, tanto quanto lhe foi_ poss1 vel, s ys- que os dispositivos agora expostos nos arts. 78 
tematísar as diversas disposições; em grande a 84, e referentes á acquisição de direitos e 
numero alteradas, e supprimidas · pelas ao perecimento da cousa, não podiam perma
emendas approvadas!_conforme O te~te!!lunho . necor subordinados ao titulo - AcTos JURI· 
das actas das reumoes da Commrssao_ Es- moos. _ 
pecial. · · . Em face .dessa difflculdade, que o methodo 

Dessa systematisação resultou que os 41. ar- scientifico mandava dirimir, a Commissão 
tigos do Titulo Preliminar ficaram reduzidos resolveu subordinar os arts. 78 a 84 à cpi
a 17, e os 217 da Parte Geral a 191. graphe - Disposições Preliminares-:- e creat• 

Era natural que, da~a. ~ nature~a ~as suas a seguinte para os arts. 85 a 89 :- Titulo I -
attribuições, a Commrssao subst!tmsse '.11· Aétos Jurídicos-CAP. 1- DISPOSIÇÕES GERAES. 
guns termos que lhe pareceram 1m_µroprros Ju~tificam essa orientação o Projecto Fe.· 
o dissonantes, i;em, entretanto, vwlar os licio dos Santos, na Parte Geral - Livro III, e 
princípios <le doutrina. já assentados, ou al- 0 plano adoptado no Projecto Coelho Rodri
terar disposições já cônsagradas pelo voto da gues , tambem na Parte Geral - Livro Ili, 
Commissão Especial. · . que 'consif1e1•ou o perecimento dei coi1sa na 

Destacam-se, porém, as segm~te~ altera- classe dos füctos juridicos e euentuaes: 
ções resolvidas pela mesma Comm1ssao. E é de notar que a emenda, substituindo 

a epíg1•aphe do Livro Ill do projecto, foi 
l_.a. da lavra do mesmo illustre jurisconsulto. 

TtTuLo PRELIMINAR - Passa a insere- Delineada assim a divisão das matarias 
:ver-se: Lei preliminar._ referidas, os Capítulos VI-do Titulo I ( Act~a 
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lllicitos) e o II ilo Titulo III ( Da Prescripçilo}, 
passaram a Títulos, sendo excusado do
monstrar quo taes matarias não podiam 
constituir uma. dopendencia do Titulo -
Ar.tos Juridicos. 

E' devet• da Commissão formular ainda 
algumas observações de incontestavel valor 
para a boa redacção do projecto. ~ 

Approvado o substitutivo do illustre rela
tor, que alterou profundamente o 1'itiilo Pre
liminar do projccto, a Commissão Especial 
poz em relevo o prmsa.mento de que tofas 
as disposições refer·entes a publicação das 
leis em geral deviam sol' eliminadas do pro
jecto, da.da a feição pa.rtionlar que assu
miam de regras propria.mento de Direito 
Publico, e que deviam ser concrotisadas em 
uma lei ordinaria e não no corpo de um 
Codigo Civil. 

Não se afigurou 11 inda regular á Commis
são Especial est!l.belecer no Codigo - rigoro
samente obrigatorio em toda a ltopubfica -
dispo~ições restrictas ás leis federaes, pois 
só a estas podiam c:õtender-se os prazos da 
publicação, em conscquencia da propria iil
dole do nosso regimen político. 

Ora, si tal doutriua ficou acertadameD.te 
estabelecida, não _é logico que nR redacção 
da Lei Preliminar p:irmaneçam o art. 1°·( ex
ceptuado o paragrapho unico) e o art. 2°, re
lativos aos prazos de publicação elas leis e 
regulamentos em geral- leis e regulamentos 
que não dizem respeito sómente ao direito 
civil, mas a todo~ os ramos da administração 
1mblica. 

Foi essa a doutrina do esboço Teixeira de 
Freitas, do Codigo CiYil Allemão, na :ma lei 
de introducção, e do conselheiro f\ndrade 
Figueira., no seu substituitivo que a Commis
são Especial preferiu, na quasi totalidade, 
ás disposições do Titulo Preliminar do pro
jeeto. 

Serít, portanto, de bom alvitre que em &ua 
sabedoria a Commissão E~pecial evite a anti
nomia apontada, acceitaudo a seguinte 
emenda de redacç.'i.o: 

EMENDA 

LEI PREI.JMINAR-Suppeimam-se a epigra.
phe e os arts. 1° e 2°,passando o paragrapho 
unico do 1° a conslituir este artigo, e o 8° 
a constituir o 2°, substituindo-se as expres
sões : as leis fecleraes seio obrigato,·ias, pelas 
seguintes - ,i f.ei é ol,rigatoda. 

E' claro que a expresüo lei synthetisa as 
leis do Codigo, a exemplo das outras disposi
ções da Lei Prelimim~r. concernentes aos 
e1feitos 11 applicação das leis civis. 

Uma outra duvida apresenta-se á Com
missão. 

O projecto na parte redigida, art. 49, con
si~e~a immoveis para. os etreitos Jegaes- os 
dweitos reaes sobre immO<l/eis, inclusive o pe
nh,r agrícola; e, no art. 142 torna substan
cial o instrumento publico nos contractos 
tendentes . a constituição ou tranlaçelo de di-
1·eitos reaes sobre immo,ieis. 

Confrontadas essas disposições com as que 
se comteem no art. 910, verifica-se que nas · 
disposições geraes sobre o Penhor, o projecto , 
facultou o con lracto po1· instrumento parti
cular, apezar do principio geral do art. 141, 
tambem referente ao mesmo instituto, que é 
um direito real, comquanto particularmente 
distincto dos demais direitos reaes. 

Ora, si não lia no confronto uma antino• 
mia propl'Íamente dita, delle résa.lta e. du
vida- sempre funesta na pratica do direito. 

Parece intuitivo, portanto, quo a.o art. 141, 
da parte redigida, acrescente~se ili fine a 
seguinte · 

EMlilNDA 

... salvo os de penhor agrícola. 
A excepção proposta. terá ainda a vanta- " 

gem de ueixar incontroverso -um assumpto 
que diz respeito ao credito agricola e assi
gnala uma conquista.· do nosso direito '·vi
gente. ( Decreio 11. 370, de 2 de maio de 1890. 
art. 364. ) 

São estas as ligeiras considerações que à 
Commissão cabe adduzir sobre o trabalho 
que submette á. critica da illustra.da Com• 
mis~ão Especial, nomeada pa.t·a estudar o 
Pro1ecto do Cod.igo Civil Brazileiro. 

Sala da Commissão, 2 de dezembro de 1901. 
_, Frederico Ro,·ges.- Lufa Domingues.
Alfredo r'into, relator. 

Projecto do Coclig;o Civil 
Brazileiro 

- LEI PRELIMINAR 

DA EXECUÇÃO, EFFElTOS E APPLICAÇÃO DA<; 
LEIS CIVIS 

Art. 1, 0 A obrigato1'.iedade das leis que não 
fixarem outro momento, começará: nas ca
pitaes, tres dias depois de offi.cialmente publi
cadas, e nos municípios, quarenta dias uepois 
da referida publicação. · 

P~ragrapho un\co. O presente Codigo en~ 
tr?-ra ~m v1g_or setR ,m~zes depois d1L sua pu- · 
blwaçao offlcial na Cap_ital -da füipublicu.. 

At·t. 2. 0 Quando a execução das leis depen• 
der de regulamento, sua obrigatoriedade só 

.• 

" 
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terá logar depois de feita a publicação do prietario, ou os que este levai• sempre com~ 
regulamento, confor·me a regra do artigo an- sigo, bem como os destinn.dos a ser transpor• 
terior. tados para outros Jogares, são sujeitos a ler 

Art. 3. 0 A lei não prejudicará em caso a!- pessoal do proprietario. 
gum direitos adquiridos, actos jurídicos per- Paragrapho unico. O, moveis, cuja situa-
feitos e a cousa julgada. ção fJr mudada, na pendencia de acção real 

§ 1. ° Consideram-se adquiridos não só o sobre ellas, _continuam .sujeittos á lei da si
direito que o titulai', ou alguem por elle, póde tuação que tinham no inicio da mesina 
exercer, como aquelles cujo exercicio de- acção. 
pende de prazo prefi.ixado, ou de condição pre- Art. I 1. A fórma extrinseca dos actos pu
estabelecida não alteravel a arbilrio de b!icos ou particulares se:•à regulada pela lei 
outrem. · do logar e do tempo cm que forem pra-

§ 2.° Considera-se acto juridicQ perfeito o ticados. 
que estli, consummado na conformidade dá Art. l2. os meios de prova serão regula-
lei vigente, ao tempo em que se etl'ectuou. dos pela leis do togar onde se passou O acto 

§ 3.° Considera-se cousa julgada a decisão ou facto aprovar. Si, porém, a lei commum 
judiciaria contra a qual já não cabe recurw ·das partes auctorisar meios mais amplos, 
ordinario. · serão estes admissiveis. 

Art. 4.0 A lei só póde ser derogada ou re-
vogada, po1' outra lei posterior em coutrario. Art. 13. A materia e os effeitos das abri
Mas a disposição especial posterior, não re- gações serão regulados pela lei do logar 
voga a g~ral anterio1•, nem n, geral poste- em que foram contrahidas, salvo expressa 
ríor rev·oga a e3pecial anterior, sinão quando convenção dos contractantes. 
a ella referir para alterai a explicita ou Paragrapho uni_co. Serfto, comtudo, regu-
im1Jlicitamente. . lados e julgados sempre pela legislação bra-

Art. 5. 0 Ninguem ·póde \)xcµ.,ar-se com a zileira: 
ignorancia da lei; .nem o juiz póde eximir- a) os contractos em paiz extrangeiro, 
se de.decidir as cousa$ submettidas ao seu mas exeq11iveis no Brazil; 
conheciment_o po1• motivo de silencio,· obs- .b) as obrigações cont?·ahidas entre brazi-, 
curidade ou ambiguidnde da lei. leiros cm paiz e:draugeil'o ; 

Art. 6. 0 A lei que faz excepção ás regras e) .os actos relativos a immoveis situados 
ger.aes, ou restinge direitos, só póde ser ap~ no Brnzil ; · 
plicada aos carns nella 0s pecifiectd0s. cl) os actos refati vos ao regim1m hypothe• 

Art. 7. 0 Nos casos omissos app!icJm-~e as cario brazileiro. 
disposições reguladoras dos casos aoalogos e Ai•t. 14 • As successões, legitima e testa
n,i fülta destas, os princi pios geraes de di~ menta ria, a ordem da vocação hereditaria, 
reito. 
· Art. 8.º As leis federaes sãq obrigatorias os direitoi'l dos herdeiros e a intrinseca vali

em todo O territorio lírazileiro, nas su&S daiJe das disposições, serão regulados pela 
aguM territor-iaes, e 110 extrangeiro, até onde lei nacional do defunto, s,11 voo disposto uesto 
se oxtomler a sua extraterritoria lidade re- Co:ligo sobre heranças vagas abertas no 
conhecicht pelo direito ou pelas convenções Brazil. · , 
ioteruacionaes. Art. 15. A competench~. a fórrna do pro-

Art. 9. 0 Alei nacional da .pessoa, rege o cesso e 0s.meios de defez;t são regidos pelli 
seu estado e capacidade civil, as rell!,ções Jei do togar onde se mover a acção, resalvada 
pe~soaes dos conjugas e o reg1men do3 bens a competencia dos tribund.es brazileiros pará 
no casamento. Si, porém, os conjugas forem conhecerem de demandns contra os domici
de - nacionalidade di1Terente, prevalecerá a ·liados ou residentes no Brazil por obrigações 
lcl nacional do mal'ido. . contrahidas ou responsabilidades assumidas , 

Paragrapho unico. Sera, entretanto, appli- dentro ou fóra do paiz . 
cada, sú.bsitliariamente, a lei do domicilio e Art. 16. As sentenças dos tribunaes ex
na falla deste, a tltt residencia: - quando.a trángeiros serão exequíveis no Brazil, me
pessoa não tiver patria por havei-a perdido diante as condições estabelecidas pela lei 
em um paiz e não adquirido em outro; ou ·brazileira. 
q~ando tiver dilas patrias em razão de con- Art. 17. Em nenhum caso as leis, os actos 
f!Jcto não resolvida, entre as leis do pa.iz do e as sentenças de um paiz extrangeiro e as 
nascimento e do paiz de origem. Neste ulti- disposições e convenções privadas, poderão 
mo C!J,SO, si uma das patrias for o Brazil, derogar as Iei3 rigorosa:nente obrigatorias 
prevalecerá a lei bl'azileira. do Brazil, concernentes ,Ls pessoas, aos bens 

,Art. 10. Os bens moveis, osimmoveis são eaos actos,nem as leis ·por qualquer modo 
sujeitos á lei do Jogar da sua situação. relativas á soberania nacional, á ordem pu-
Comtuclo, os moveis de uso pessoal do pro- blica e aos bons costumes. , 
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PAR'ht'E GERAI, 

TITULO UNICO 

DISPOSIÇÕES GERARS 

ArtJ l. 0 Este codigo regula· os direitos e 
obrigações de caracter privado das pessoas, 
quer naturaes, quer jur idioas, entre si e em 
relação nos bens. 

LIV.ROX 

:Pas 11essoas 

TITULO I 

DIVISÃO DAS PESSOAS 

CAPITULO I 

DAS PESSOAS NATURAES 

Art. 2. 0 Todo ser humano é capaz de · di
reitos e obrigações. na ordem civil. 

Art. 3.~ A lei não reconhece distiocção 
e~~re nac1onaes e extrangeiros para a acqui
s1çao e gozo dos direitos civis. 

Art. 4. 0 A personalidade civil do ser 
humano começa do nascimento com vida ; 
mas, desde a concepcão, a lei garante os 
direi tos do nascituro. 

.Art: 5. 0 São _absolutamente incapazes de 
exercer por si os actos da vida civil: 

l º, os menores de 14 annos ; 
2º, os loucos de todo o genero ; 
3•, os surdos-mudos, que torem inhibidos 

de fazer conhecida a sua vontade ; 
4°, os ausentes declarados taes emjuizo. 
Art. 6. 0 São incapazes relativamente a 

certos actos, ou ao modo de tilxercel-os : 
1°, os maiores de 14 annos, emquanto não 

completarem 21 ; 
2°, as mulheres casadas, cmquanto subsistir 

aysociedade conjugal ; 
-3•, os fallidos, por taes declarados em juízo ; 
4°, os prodigos. 
Art. 7. 0 A incapacidade absotuta ou rela

tiva. é supprida. pelo modo estabelecido na 
Parte Especial deste Codigo. 

Art. 8. 0 Na protecção que o Codigo Civil 
<lispensa aos incapazes não se comprehende 
o beneficio de restituição. 

Art. 9. 0 Aos 21 anoos completos termina 
a menoridade e a pessoa fica habilitada. para. 
o exercício de todos os actos da vida civil. 

Pararrapho unico. Tambem cessará a in
capacidade: 

1°, para os menores que tiverem comple
tado 18 annos, por concessão do pae ou da 

mãe, si aquelle for fallecido, e por sentenç.'\ 
do juiz, ouvido o tutor, si o menor estiver . 
sob tutella ; 

2°, pelo casamento. 
Art. 10. A pessoa natural termina com a 

morte ; .esta se presume no caso de ausencia 
nos termos dos arts. da Parte Especial. 

Art. 11. Si duas ou mais pessoas falle
cerem na mesma occasião, sem que se possa 
averiguar qual dellas morre em primeiro 
Jogar, presume-se que morreram simulta~ 
neamente. 

Art. 12. Serão inscriptos em registro pu
blico, não só os nascimentos, casamentos e 
obitos, como tambem a emancipação por 
concessão do pae ou da mãe, ou por sentença, 
do juiz. 

CAPITULO II 

DAS PESSOAS JURIDICAS 

SECÇÃO II 

Dl'.SPOSIÇÕES GERAES 

Art, 13. As pessoas jurídicas são de direi.to 
publico ou de direito privado. ,-

Art. 14. São pessoas jurídicas de chreito 
publico interno: 

a ) a federação dos Estados do l3razil ; 
b ) cada um dos Estados d.omponentes do. 

federação b1·azileira ; 
e) cada um dos municipios constitucional

mente organisados no territorio brazileiro. 
Art. 15. As pessoas juridicas de direito 

publico EÓ responderão pelos damnos causa
dos por seus representantes, quando estes·, em 
nome dellas, praticarem actos de direito 
privado dentro dos limites das suas attribui-
ções. ~ 

Art. lô. São pei,:soas juridic11s de direito 
privado: as sociedades civis e as fundações, 
quando devidamente inscriptas, bem como 
as sociedades mercantis, observadas quanto 
a estas as disposições do direito commercial. 

Art. 17. São reconhecidas as pessoas jurí
dicas ext rangeiras; mas, as de direito publico 
não podem adquirir ou possuir, por qualquer 
titulo, propriedade immovel no Brazil, nem 
direitos suscepti veis . de desapropriação. 

Paragrapho unice. As pessoas juridicas 
extrangeiras da direito privado, para terem 
no Brazil estabelecimento, agencia ou sue
cursai que as represente e serem equipa
radas ás nacionaes, devem subordinar-se ás 
leis e aos tribunaes brazileiros. 

Art. 18. E' applicavel ás pessoas juridicag 
o di8posto no art. 8". 

Art. 19. As pessoas j uridicas serão repre
sentadas, activa e passivamente, nos actos 
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judiciaes e .extrajudíciaes pelos. seus dire
ctores, si os estatutos não especiflca1•em 
outros representantes, os quaes poderão no
me ar procuradores. 

.SECÇÃO II 

REGISTRO CIV[L DAS PESSOAS JURIDICAS 

Art. 20. Começa a existencia legal das 
pessoas jurídicas com a inscripção, no re
gistro publico regulado por lei especial, dos 
seus contractos ou actos constitutivos, esta
tutos ou compromissos e da auctorisação ou 
approvaçiio do Governo, quando estas forem 
necessarias. 

Serão; · outrosim, averbadas no referido 
reg\strcias altérações que sotrrerem os ditos 
actos. 

Art. 21. O registro conterá as seguintes 
declarações: 

Ja, a qenominação fins e séde da associação 
ou fundação : 

2", o modo pelo qual é . administrada . e 
representada acti va e pas3i vamente errijuízo, 
e, em geral, as relações com terceiros; 
. 3>, si . os· estatutos, contracto ou compro

misso são reforma veis no tocante a admiiliS· 
tração, e de que modo ; · 

4ª, si os membros respondem subsidiaria
mente pelas obrigações <la ~ssociação ; 

5", os casos de extiricção e o· destino do 
réspectivo patrímonio. 

SECÇÃO III 

União; si, pórém, em um só Estado, pelo 
governo respectivo. 

Ar·t. 24. A sociedade, como pessoa jurí
dica, deixa de existir, procedendo-se a respe· 
ctiva liquidação: 

1°, quando a maioria dos socios tiver re
solvido sua dissolução, resalvados os direitos 
da minoria e de terceiros ; 

2°, quando cahirem em estado de insolven
cia judicialmente verificada; 

3'', quando expirar o prazo estabelecido 
para a sua duraç-.ão ; 

4,0 quando realisado o fim para que fôra 
organisada ; . 

5", quando decretada a sua dissolução pela 
auctoridade competente; 

6°, quando o numero de socios ficar redu
zido a menos de sete, si tiver constituído sob 
a fórma anonyma, e a menos de tres, nos 
outros casos. · 

Art. 25. A dissolução só póde ser decre
tada pela auc~orldade, nos casos dos ns. 2°, 
3°, e 6° do artigo antecedente, ou quando a 
direcção da sociedade comprometter o inter-
esse publico. · 

Paragrapho unico. A dissolução das so
ciedades de fins economicos, não comprehen
didas no art. 23, rege-se pelos preceitos 
estabelecidos na secção competente da Parte 
Especial deste Codigo. . 

Art. 26. Extinguindo-se uma sociedade de 
fins ideaes, cujos estatutos não disponham 
sobre o destino ul.tertor de seus bens, e não· 
tendo os socios tomado a respeito uma de
liberação válida, será o patrimonio social de
volviào a um estabelecimento no município 

SOCIEDADES CIVIS C()M PERSONALIDADÊ JURIDICA do Estado, que prosiga o mesmo fim , 
Paragrapho unico. Não havendo no muni-

Art, 22. As sociedades serão consideradas cipio nem no Estado estabelecimento algum 
como pessoas inteiramer1te distinctas das que nas condições indicadas.terá togar a devolução 
as compõem. · · em favor do fisco estadual. 

§ I. 0 Aquellas · que não tiverem perso- Art. 27. Extinguindo-se uma soaiedadG de -
nalidade jurídica serão regidas pelas dispo- fins economicos, o remanescente do patrimo
siçõés do livro III, da Parte -Especial deste nio social partilhar-se-ha entre 0s socios ou 
Codigo, relativas a sociedade, valendo, ape~ seus herdeir(s. 

SECÇÃO IV 
nas, como contracto entre os socios. Os actos 
jurídicos praticados em nome dellas obri
garão pessoalmente o seu autor em relação 
a terceiro. · FUNDAÇÕES 

§ 2. 0 Havendo mais de um autor, are-
sponsabilidade será soiidaria, salvo o direito Art. 28. O instituidor de fundação fal'a, por 
regressivo contra os demais socios, para a escriptura publica ou por acto de ultima von
devida in!lemnisação. tade, dotação especial de bens livres, especi• 

Art. 23, Não poderão constituir-se, nem . fica,rá o fim a que ella se destinar declara.ndo, 
funccionar no Brazil, sem prévia auctorisà· si quizer, o modo de sua administração. 
ção, as sociedades, agencias ou estabeleci- . Art. 29. Quando insufficientes para a con
mentos de seguro, ou de montepio, nem as stituição da fundação, os bens doados serão 
destinadas ao fornecimento de generos ali- convertidos em títulos da divida publica, si 
mentraes. outra oousa não determinar o instituidor, até 

Si tiverem de fü.ncciona,r na Capital Fe- que, augmentados pelos rendimentos accumu• 
· deral ou em mais de um Estado a dita att- lados ou por novas dotaçõés, constitu.am oca
ctoi'isação será concedida pelo Gov01'no da pital nécessario áquelle fim. 
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Art. 30. As fundações ficarão sob a in
specção do Ministerio Publico do Estado onde 
estiverem situadas. · 

Si extenderem sua acção a mais de- um 
Estado, ficarão sob a inspecção do Ministerio 
Publico de cada um delles. 

Paragrapbo unico. O disposto em relação 
aos Estados tem applicação ao Districto Fe
deral. 

Art. 31. As pes5sas encarrega.das da appli
cação dos fundos, logo que tiverem conheci
mento da instituição, formularão, de accordo 
com as bases desta, os estatutos pelos quaes 
se ha de reger a fundação, submettendo-os, 
em seguida, á approvação d.t auctoridade com
petente. 

Paragrapho unico. Si for denegada a appro
vação, poderá esta ser supprida pelo juiz com
petente do Estado ou do Districto Federal, com 
os recursos legaes. 

Art. 32. Os estatutos da fundação .só po
derão ser modificados sob as seguintes con-
dições: ' ~ 

Iª, que a modificação S(lja decidida pela 
maioria absoluta da corporação ou das pessoas 
que teem direito de gerir e representar a fun• 
dação; , 

2a, que não contrarie o fim da fundação ; 
3•, que seja approvada pelo respectivo in

spector. 
Art. 33. A'minoria vencid,t na modificação 

dos estatutos poderá, dentro de um armo, re
correr ao juiz competente pam pedir a annul
lação della, ficando salvo o direito de terceiros. 

.Art. 34. Verificando-se que é nociva ou im• 
· possível a manutenção de uma fundação, ou 

vencido o prazo da sua duração, serão os seus 
bens, salvo disposição em contrario, do acto 
constitutivo ou dos estatutos, incorporados 
as outras fundações que sé destinem ao mesmo 
ou analogo fim. 
. Art. 35. Esta, verificação poderá ser promo
vida pela minoriit ele que trata o art. 33, ou 
pelo inspector da fundação, medhnte acção 
competente. 

TITULO II 

DOMICILIO CIVIL 

viagens sem ter um ponto central de negocios, 
o Jogar onde for ella encontrada. 

Art. 39. A mudança do domicilio de uma 
pessoa opera-se pela transferencia da sua re
sideucia com intenção manifesta de fixar-se 
em outro logar. 

Paragrapho unico. A prova da intenção 
resultará das declarações feitas pela pessoa 
mudada ás muúicipalidades dos lagares de 
onde sahe o p3ra onde vae e, 1m falta dessas 
declarações, do facto da mudança e das cir
cumstancias que o acnmpanharem. 

Art. 40. O domicilio das pessoas jurídicas 
é quanto á União, na Capital Federal; quanto 
aos. Estados, nas respectivas capitaes; quanto 
ao municipio, no logar onde funcciona a Ga
mara Municipal; e quanto ás demais pessoas 
jurídicas, na séde onde estiverem estabele
cidas ou funccionurem as respectivas direcções 
ou administrêições, salvo o domicilio especial 
que escolherem por seus estatutos on actos 
de constituição, 

§ I. 0 Tendo, porém, a · pessoa juridica di- . 
versos estabelecimentos em circumscripções 
juridícionaes differentes, cada um delles será 
considerado domicilio paea os actos prati
oodoo. n 

§ 2. 0 Si a sé de da administração ou direccão 
da pessoa jurídica se achar no extrangeiro, 
os estabelecimentos situados no Braztl são 
havidos por domicilio para as obrigações 
contrahidas pelas respectivas agencias. . 

Art. 41. Os incapazes teem o mesmo dó• 
micilio de seus representantés. : 

Paragrapho unico. A mulher casada tem 
por domicilio o do marido, salvo o caso de 
estar judicialmente separada, ou de llie con- · 
petil• a administração do casal; ou quando, 
estando separada de facto, ti.ver de accionar 
o marido ou ser por este accionada. 
· Art. 42. Os funccionarios publicas consi· 

deram-se domiciliados no logar onde exer• 
cem suas funcçõ,es, não sendo estas tempo
rarias, periodicas ou de simples commissão. 

No caso destas ultimas, · os respectivos 
funccionarios conservam o domicilio habitual 
anterior. 

Art. 43. O domicilio do militar em ser
viço activo é o logar onde o estiver prestando, 
salvo o direito de opção pelo anterior, quanto 
aos actos praticados antes da transferencia 

Art. 36. O domicilio civil d'1 pessoa natu- da sua residencia . 
ralé o logar onde ella estabelece ele, moclo de- Paragrapho unico. As pessoas com praça 
finitivo a sua residencia. na armada leem o seu domicílio na respectiva 

Art. 37. Si, porém, a pessoa natural estação naval, o_u no logar que for n sede do 
tiver diversas. resideucias, onde viva alter- 'emprego que estrv:r.e:n exercend? em te~ra. 
na!lamente ou tiver differentes centros de Art. 44. O dom1c11Io dos officmes e tnpu
occ_upai,ões' babituaes, qualquer daquellas ou lantes da m_arinhà mercante_ é o loe-ar onde 
destes será. considerado como seu domicilio. estiver matrwulado o l'espectrvo navio. 

Art. 38. Será domicilio da pessoa .natural Art. ·45. O logar da ·prisão ou do desterro 
que não tiver nenhuma residencia habitual, é_odomicilio do preso ou do desterrado em 
ou daquella que empregar a sua, vida em cum·primento de sentença ; mas, nm e outro 
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poclem optar pelo domicilio anterior à pri~ão 
ou ao desterro. 

Art. 46. O ministro ou agente diploma~ 
tico do Brazil que, citado no· extrangeiro, 
allega sua extraterritorialidade, sem declarar 
o domicilio patrio, poderá ser demandado 
no ultimo que teve em territorio nacional 
ou na Capital Federal. · 

Art. 47. Nos contractos escriptos poderão 
as proprias partes, expressamente, designar 
domicilio especial, no qual sejam exercitados 
e cumpritlas, . especiflcatlamento, os seus di
reitos e obrigações. 

LIVRO II 

D'.>s bens 

TI'.I'ULO UNWO 

·.nrFFF.REN'l'ES CLASSES m: BENS 

CAPITULO I 

DOS TIF.NS CONSIDERADOS EM sr MESMO 

SECÇÃO 1 

Bll:NS lMMOVE1$ 

Art. 48. São bens immoveis: 
1 o, o ·solo, no qual se comprehendem: a 

·supe1•flcie· com as arvores e fructos penden
tes ; o espaço aereo e o subsolo ; 

2°, tudo quanto for pelo homem incorpo· 
ra<lo permanentemente ao solo de modo a 
não poder ser dello retfrado sem destrnição, 
t'ractura ou ·modific,ição, .taes corno: a se
mente lançada na terra, os .edificios e con
strucções; 

3°, tudo. quanto no immovel o proprieta
. rio mautivor propositalmente, destinado a 
· exploração industrial, embellesamento·· ou 

commodidade. 
· Art. 49·. Consii.leram-se immoveis para 
os effeitos legaes: 1°, os direitos reaes · so
bre immoveis, inclusive o penhor agrícola e 
as acções garantidoras desses direitos; 2°, as 
apoiices d,t divida publica consolidada, que 
f?rem immobilis,1das perpetua ou tempora
riamente ; 3°, o direito á successão abarta. 

Art. 50. Os bens moveis ele que tratii o 
art. 48, n. 3, pó.iam, em qualquer tempo, 
ser mohilisados pelo proprietário e distrahi
dos do seu destino, salvo direito de terceiro. 

Art. 51. Não perdem a qualidade de irri
moveis os materiaes pt•ovi5oriament) sepa, 
rados de um predio para reparos e melhora
mentos deste. 

Vol. VI 

SECÇAO II 

BENS llíOVEIS 

Art. 52. São moveis os bens susceptiveis 
de movimento prbprio ou de transportação 
por força alheia. 

Art. 53. São considerados moveis para os 
effeitos Iegaes. 

1°, os direitos reaes sobre objectos moveis 
e as acções correspondentes ; 

2°, os direitos de obrigação e as acções 
respectivas ; 

3°- os direitos de autor. · 
Art . 54. Os materiaes destinados a alguma 

coastrucção, emquanto não forem emprega
dos, conservam a sua qualidade de moveis e 
readquirem-n'a os que proviere.in da demo• 
lição totnl _de algum preclio . 

SECÇÃO III 

COUSAS FUNGlVEIS E CONSUMIVEB 

Art. 55. São fungíveis os bens moveis que 
poclem rnr substituídos por outros do mesmo 
genero, qualidade e quantidade ; e não fun
giveis os que não se prestam a esta substi
tuição. 

Art. 56. São consumiveis os bens moveis 
cujo uso importa dest1•uição immediata, da 
p1•opria substancia, sendó considerados taes 
os destinados (L alimentação. 

SECÇÃO IV 

COUSAS DlVISIVEIS E I NDIVISIVKIS 

Art. 57. Cousas di v isiveis são as que se 
podem partir em1)Jrções reaes e distinctas, 
formando cada uma dellas um todo perfeito~ 
No CilSO contrario são iodivisiveis. 

Art. 58. São intlivisiveis: 
1°, os bens que não se podem partir sem 

damno ; 
2°, .0s que, embo1;a naturalmente divisíveis, 

a lei ou a vontade das partes consiüera in
divisíveis . 

SECÇÃO V 

COUSAS SI~OULARES E COLLEOTIVAS 

Art. 59. As cousas simples ou compostas, 
materiaes ou immateriaes, podem ser singu-
lares ou col!ecti vas: . · 

a) singulares, quando, embora reunidas, 
são consideradas de per si e ·iodependento- . 
mente das demais; 

b) collectivas, ou uoiversaes, qmindo se 
consideram formando um todo. 

Art. 60. Nas cousas collectivas o de3ap
parecimeoto dos individuo; não importa o da 
collectividade, salvo quando reduzitl,i a um. 

70 
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Art. 61. Na collectivídade fica subrogado 
no individuo o respectivo valor e vice-versa. 

Art. 62. O patrímonio e a herança são 
cousas universaes e subsistem ainda que não 
constem de cousas materiaes. . 

CAPITULO II 

DOS BENS CONSinERADOS UNS EM RE
LAÇÃO AOS OUTROS ~ 

Art. 63. Cousa principal é a que tem 
existencia propria, abstracta ou concreta, 
mas independente de outra. Accessoria é 
aquella · cuja existencia suppõe a da prfo-
cipal. _ 

Art. 64. Salvo disposição especial, a cousa 
accessoria segue a principal. 

Art. 65. Oil fructos e prodll.ctos, assim 
como os rendimentos, entram na classe das 
cousas accessorias. 

Art. ô6. São accessorios do solo: o espaço 
aereo acima da suà superficie, os productos 
organicos desta, o subsolo com os mineraes 
nelle incluídos; e bem assim quaesquer 
obras feitas, acima ou abaixo da superficie, 
ar:lherentes de modo permanente. 

Art. 67. Tambem se consideram acces
sorios da cousa todas as suas bem feitorias, 
ainda que de maior valor, excepto: 

l", a pintura ·em relação á tela ; 
20, a, esculptura em relação ó. mataria 

prima; 
3°, a escriptura e quaesquer trabalhos gra

_phicos em relação ao papel, pergaminho, 
panno, pedra, madeira ou met!l.l em que se 
acharem fixados. · 

Art. 68. As bemfeitorias podem ser vo
luptuarias, uteis ou necessarias: 

§ 1. 0 São voluptuarias as de mero deleite 
ou recreio, que não augmentam o uso habi
tual da cousa, ainda que a tornem mais 
agradavel ou sejam de elevado valor; 

§ 2, 0 São uteis as que augmentam ou faci• 
litam o µso da cousa; 

§ 3. 0 São ilecessarias as que teem por fim 
conservar a cousa ou evitar a sua deterio
ração. 

· Art. 69. Não se cosideram bem feitorias 
os melhoramentos sobrevindos a cousa sem 
a intervenção do proprietario, possutcíor ou 
detentor. 

CAPITULO III 

pos BENS EM RELAÇÃO ÁS PESSOAS 

SECÇÃO I 

. BENS PUBLICOS E PARTICULARES 

Art. 70. São publicos os bens do dominio 
nacional pertencentes á. União Federal, a 

cada um dos·E1tados e aos Mnnicipios. São 
particulares todos os outros bens perten
cente& ás demais pessoas, naturaes ou jnri-
dicas. · 

Art, 71. Os bens publicos podem ser: de 
uso commm do povo, taes como os mares, 
rios, estradas, ruas e praças; de uso especial, 
taes como os editicios ou terrenos applicados 
a ser'viço ou estabelecimentos federal, esta
du1:1l ou municipal ; e, finalmente, dominiaes, 
isto é - os que comprehendem no patrimo· 
nio da Uaão, dos Estados ou dos Municípios, 
como objecto de direito real ou pessoal do 
res pesti vo ti talar. 

Art. 72. O;; bens de que trata o -artigo 
anterior sómente perderão a inalienabili
dade que lhes e peculiar nos casos e pela. 
íórma que forem decretados por leis dos pó· 
deres competentes. 

Art. 73. O uso commum dos bens pu
blicas póde ser gratuito ou l'etribuido, con· 
forme for estabelecido nas leis da ·União, dos 
Estados ou dos Municípios, ti, cuja administra- . 
ção pertencerem. 

SECÇÃO II 

BENS DA UNJÃ.O 

Art. 74. Comprehendém-se nos bens per• · 
tencentes ú União : 

§ l. 0 A zona de que trata o art. 3° da 
Constituição; 

§ 2. 0 As ilhas formadas nos n l_are~ do Bra-
zil ou nos rios navega.veis que banharem 
dous ou mais E~tados, ou ligarem algum 
delles á Capital Federal, ou desaguarem no 
oceano, ou servirem de limite entre o terri
torio da União e o de outro paiz; 

§ 3.0 Os terrenos de marinha e accresci
dos, salvos os direitos adquiridos ; 

Considera-se terreno de marinhas uma faixa 
de terra de trinta m(:}.tros, contados do ponto 
attingido pelo preamar médio na costa ou 
nas margens dos rios que desaguam no mar, 
até onde soffrerem a influencia do respectivo 
fluxo e refluxo; . , 

§ 4. 0 Os despojos tomados ao inimigo e as 
presas tomadas a piratas e corsarios ; · 

§ 5. 0 os · proprios nacionaes que forem 
pela União julgados necessarios aos seus ser
viços; 

§ 6. 0 As forta.lezas, _fortes, castellos, ba
luartes, cidadellas, com todos os seus per
tences e todo o material do exercito ; bem 
como os navios e material da marinha e de 
todos os ministerios civis; 

§ 7; 0 O territorio indis·pensavel para a de
feza das fronteiras com os paizes extrangei
ros limitrop·hes, para fortificações, constru• 
cções_militares, fundação de arsenaes e estra
das de ferro federaes e _outros estabeleci-
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mentos ou instituições de conveniencfo, fe- pelos limites territoríaes do municipio e 
deral ; excluidos do dominio da União, dos Estados 

§ 8. 0 Os mares territoriaes, cQmprehendi· e dos particulares; bem como as feiras, mer
clos entre a costa e a linha ele respeito, os cados, theatros, ruas, praças, passeios, jar• 
golphos, bahias, enseadas, portos e ancora- dins e quaesquer logradouros ou estabeleci
douras e os lagos interiores· navega veis; · mentos, feitos ou adquiridos pelo município 

§ 9. 0 O.:! rios navega veis e os de que se por qna.lquer titulo legal ; 
fazem osuavegaveis, se forem caudaes que § 4. 0 Os ccmiterios publicas e os partícula· 
corram em todo o tempo, contanto que ba- res que forem desn,propriados pelas municí
nhem os territorios de mais de um Estado palidades. 
ou da Capital Federal, que desnguem no 
occeano ou se estenrlam oil sirvam de limites 
a territorios extrangeiros; 

§ 10. As estradas e caminhos publicas que 
communicarem dous Estados da União entre 
si, ou algum delles _ com a Capital Federal, 
ou _com a fronteirct do paiz; 
. § II. Os telegraphos e telephonos estabe
·1ecidos, desapropriados, ou adquiridos por 
qualqúer tituln, pela União. 

SECÇÃO III 
BENS DOS ESTADOS 

Art. 75. Comprebendem-se rios bens per
tencentes aos Estadog: 

§ 1. 0 Os bens de toda especie que con
stitub,m o patrimonio das antigas provin· 
cias elevadas á categoria de Estados ; 

§ 2. 0 Todos os que _tenham adquirido ou 
venham adquirir por qual que!.' titulo ; 

§ 3. 0 Os bens que lhe foram attribuidos 
pelo art. 64 da Constituidã,o; 

§ 4.0 Os bens vagos e heranças vacantes; 
§ 5. 0 Os rios e lagos navega veis e os de 

que se fazem os navega veis, si forem caudaes; 
as estradas e caminhos publícos_ que não 
estiverem comprehe11didos no dominio da 
União, ou dos Muufoipios ; . . . 

§ 6. 0 Os te1egraphos estabelecidos na ci:m
forqiidade do árt. 9°, § 4° da Com.,1;it11ição; 

§ 7. 0 Os proprios nacionaes, situados nos 
seus territorios, que já. lhes ténhani sido 
transferidos por leis federa.es ou por decretos 
do Governo Federal e os que forem por·este 
ou pelo Congresso Nacional, declarados des
necessarioJ definitivamente ao serviço da 
União, 

SECÇAO IV 

BENS MUNICIPAES 

Art. 76. Comprehendem-se nos bens pei•. 
tencentes a cada município: · 

§ 1. 0 Os bens que o municipio houver 
adquirido ou venha a adquirir por qualquer 
titulo legal; 
. § 2. 0 Os bens do even tô e os moveis a 
que não for achado senhorio certo; 

§ 3. 0 _ ·As estro.das ou caminhos publico;;, 
os rios e lagos navegn,veis, circumscriptos 

CAPITULO IV 

DAS COUSAS QUE ESTÁO FÓRA DO COM· 
MERCIO 

Art. 77. São cousas fóra do commercio 
aquellas que não são susceptiveis de apro
priação individual e aquella.s cuja alienação 
for probibida por lei. 

LIV.aO III 

Factos juriclicos 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
. . 

Art. 78. Na adquisição dos direitos vigo
ram llS regras seguintes : 

ia., adquirem-se os direitos, quer por neto 
proprio, quer por intermedio de outrem ; 

2ª, é permittido adquirir direito para -si_ 
ou para terceiro ; 

3ª, os direitos completamente adquiri
dos dizem-se presentes ; aquelles, porém, 
cuja acquisição não se operoü completamente 
dizem-se futuros. 

O direito futuro é deferiu.o quando a ac
quisição só depende da vontade do respectivo 
sujeito; e _não deferiu.o quando depende de 
füçto ou condições que podem falhar. 

Art. 79. Totlo direito é provido de_ uma 
acção que lhe garante o exercício. 

Ar.t. 80. Para propor a acção em juízo, 
assim como para contestal-a, é necessarío tc1' 
nella interesse legitimo, seja .economico ou 
de ordem moral. ·· 

Pa1;agl'apho unico. O interesse moral só 
auctorisa a acção, quando se referir dire
ctameo te ao autor ou a sua familia. 

Ar. 81. O perecimento do objecto de um 
direito impoeta a extincção deste. 

Art. 82,. Considera-se perecida a cousa: 
1 °, quando perde suas qualidades essen-

ciaes ou seu valor economico ; . 
2°, quando se confunrle com outra, de 

modo que as duas se não possam distin-
guir; · 

3°, quando fica em logar de onde não pótle 
ser retirada. 

Art. 83. Si o perecimanto da cousa resul
tar de facto contrn.rio á v1:mtarle do dono; 
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este tem acção pelos prejuízos causados, sal
vas as hypotheses dos arts. 165 e 166. 

Art. 84. A mesma obrigação de indemni
sar contrabe aquelle que, sendo in~umbido 
de conservar a cousa, a deixa perecer pot' 
negligencia. Fica-lhe, entretanto, garantido 
o direito regressivo contra terceiro culpado. 

TITULO I 

ACTOS JURIDICOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 85. Todo acto licito, que tenha por 
fim immediato adquirir, conservar, modifi
car ou extinguir direitos, denomina-se acto 
jurídico. 

Art. 86. Pa1•a validade do aclo jurídico 
exige-se: capacidade no agente, objecto li
cito e fórma prescripta, ou niio prohibida 
por lei. · 

Art. 87. A incapacidade de uma das par
tes não póde ser invocada pela outra eni 
proveito propl'io, salvo.si _for indivisível o 
objecto do direito ou da obrigação commum. 

Art. 88: As pessoas ab,olutamente inca
pazes devem ser representadas por seus 
paes; tutores ou curadores em todos os actos 
jurídicos e as relaiivamente incapazes, nos 
casos declarados na Parte Especial. 

Art. 89. Nas declarações de vontade ele
ve-se attender majs á intenção de quem as 
faz do que aos termos que emprega. 

CAPITULO II 

DOS DEFEITOS nos ACTOS .JURlDICOS 

SECÇÃO I 

VJCIO3 DA VONTADE 

A 

Erro ou ignorancia 

Art. 90. Os actos juridicos podem ser an
nullados, quando as tleclarações de vontade 
houverem sido feitas por erro substancial. 

Art. 91. Considera-se erro subatahcial ou 
que versa sobre a natureza do acto sobre o 
objecto principal da declaracão, ou solJre al
guma das qualidades essenciaes do mesmo 
objecto. 

Art. 92. Reputa-se igualmente erro sub
stancial o que recahe sobre qualidades essen
ciaes da pessoa a quem se refere a declaras 
çüo. 

Art. 93. A transmisE.ão erronea da von
tade, por intermedio de algnem ou de algum 

instrumento, póde ser arguida. de nullidade, 
nos mesmos caso3 referentes a declaração 
directa. 

Art. 94. A falsa causa sómente vicia o 
acto, quando for expressa com'o razão deter
minante ou sob a fórma de condic;ão. 

Art. 95. O erro na indicação da pessoa 
ou da cousa a que se referir a declaração da 
vontade não vicia o acto, quando, por seu 
contexto e pelas circumstancias, se puder 
verificar a identicla!fe. 

B 

Dolo 

Art. 90. Os actos jurídicos pódem ser 
annullados por dólo, quando este for causa 
do acto. · 

Art. 97. O tlólo accidental dá apenas loga1• 
á inderr.nisação por perdas e da_mnos. 
E' accidental o dólo, quan,Jo a despeito delle, 
o acto teria sido efl:ectuado, embora por modo 
àiverso. 

Art. 98. Nos actos bilateraes o silencio 
proposital de uma das partes-sobre facto ou 
qualidade essencial, que a outra tenha igno
rado, constitua omissão dolosa, si provado 
for que, sem elle, o acto não se teria reali- . 
sado. 

Art. 99. Póde lambem ser annullado o 
acto por dólo de terceiro, quando tiver lm
vido sciencia de uma das partes, 

A1•t. l00. O dólo commettido pelo repre
sentante de uma das partes, obriga o repre
sentado sómente para o e:ffeito de responder 
este civilmeote até a concurrente quantia 
do proveito que teve. 

Art. 101. Si ambas as partes tiverem 
procedido com dólo, nenhuma dellas poderá, 
nJlegal-o para annun,lla1• o neto, ou pa.ra pe
dir indemnisação . . 

e 

Coacçâo 

Art. l02. A coacção, para viciar a von·. , 
ta!le, deve ser tal que inspire ao paciente 
receio fundado de damno imminente á sua 
pessoa, familia ou bens, igual, pelo menos, 
ao que po5S.t resultar do acto a que é co
agido. 

Art. l03. Na apreciação da coacção ter
se-ha em vista o sexo, a idade, a condição, a 
sande, o temperamento do paciente e quaes
quer outras circumstancias que a possam, . 
ou não, fazer parecer grave. 

Art. l04. Não se considera coacção a 
ameaç(l, do exerQicio normal de um direito, 
nem o simples temor reverencial. 

Art. 105. A coacção vicia o acto ainda 
quando exercida por terceiro, 
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§ 1. 0 Si a coacção exercida por terceiro ti ver 
sido préviamente conhecida ~a parte ª. qu~m 
ella aproveitar, respondera esta sol1dar1a
mente com o auctor da violencia por todas as 
perdas e damnos causados. 

§ 2.0 Si a parte prejutlicada com a annul
lação do acto não tiver tido conhecimento 
da coacção exercida por terceiro, será este 
responsavel para com ella por perdas e 
damnos. · 

SECÇAO II 

OUTROS DEFE11'0S 

A 

Sinai lação 

Art. 'iü6, Have:·,L simulação nos actos ju-
1·idicos em geral : 

1°, quaddo constituírem ou trn,osmittirem 
direitos a pessoas que não forem aqnellas 
para quem realmente se constituem. ou trans-
mittirem ; · ' 

2°, quando coritrverem qualquer declaração 
confissão, condição oü o!aU:sula que não for 
verdadeira. 

· Art._ 107. H:.\'verá simuiação rios actos 
entre vivos: . 

1°, quando .as partes os tiverem celebrado 
. sem intenção de realizar o acto apparente, 
ou qualquer outro: haveaá em tal caso si
mulação absoluta; 

20, quando as parles os ttvcrem disfar
çado, na int.enção de realizarem outro acto 
de diversa natureza: haverá em ta1 ·caso si
mulação relativa ; 

3°, quando a data dos instrumentos parti
culares tambem nãó for verdadeira. 

Art. 108. A simulação, todll.v1a, .não se 
·considerara defeito em qual.quer· dos casos 
dos dous artigos antecedentes, sem .que tenha 
havido má fé, isto é - intenção de prejudicar 
a terceiros ou de violar disposição d~ lei. ·. 

Art. 109. Si a simulação for absoluta, sem 
que tenha havido intenção de prejudicar a 
terceiros ou .de violar disposição da lei; o 
assim se provar a requerimento de algum 
aos contrahentes, julgar-se-ha que nenhum 
acto existira. 

A rt. li O. Si a simulação for rela tiva e 
tambem não tivtlr havido ioteoç;.'ío de preju
dicar a terceiros ou de .violar disposição da 
lei, os actos não valerão com o caracter appa
rente que tiverem, mas com o seu caracter 
verdadeiro, desde que, como tae,;, possam 
11revalecer. 

Art. 111. ·Sempre que tenha havido in
tenção de prejudicar a terceiros ou de violar 
disposição da lei, os contrahentes nada po
derão requerer on allegar em juízo sobre a 

situação dos· actos, quer em acção de um 
contra o outro, quer contra terceiros. 

Art. 112. Terceiros prejudicados pela si
mulação, ou os representantes competentes 
do poder publico, no interesse da lei ou da 
fazenda, poderão demandar a nullidade dos 
actos simulados. 

B 

F,·aiide contni credores 

Art. 113. Os actos de trásmissão gratuita 
de bens, ou de remissão de divida, pratica
dos pelo devedor já i usol vente, ·ou tornado tal 
em consequencia da sua liberalidade, poderão 
set• ann)lllados pelos credores chirographa
rios, como lesivos dos seus direitos. 

Pnragrapho unico. Sómente os credores 
que ja. o eram ao tempo da realisação dos 
actos considerados fraudu lentos podem pedir
a rescisão del\es. · 

Art. 114. Tambem se consideram lesivos 
dos credores cuirographarios o, por isso, au
nulla veis, os contractos enerosos do devedor 
insolvente, quando os pactuantes tiverem 
procedido de má fé. Esta presume-se, quando 
a · insolvencià. for notoria, ou pelo menos, 
houver razão para ser conhecida d,, pessoa 
que contracta com o insolvente . 

Art. 115. Si o adquirente dos bensilo de· 
vcdo1• insolvente ainda não ti ver pago o 
preço e este for, aproximadamente, o cor
rente, desobrigar-se-ha fazendo depositai-o, 
em juízo, com citação edital de todos os in· 
teressados. 

Art. 116. A acção rescisoria, nos casos dos 
arts. 112 e 113 sómente procederá contra o 
devedor insolvente e a pessoa que com elle 
r,elebrou estipulação consíderada fraudu· 
lenta, não será admittida contra ulteriores 
adquirentes. 

Art. 117. O credor clürographario, que 
recebe do devedor insolvente o pagamento 
da divida ainda não vencida fica obrigaclo 
a repor á massa tudo quanto recebeu. 

Art. 118. Prasumem-se fraudatorias dos 
direitos dos outros credores as garantias de 
dividas ainda não vencida!. que o devedor 
insolvente tiver dado a algum credor chi
rographario. 

Art. 119. Pres'umem-se, porém, de boa fé 
e valem: · 

l O , os negocios ordinarios indíspensaveis 
á manutenção de estabelecimento mercantil, 
agricola ou industrial do devedor ; 

2°, os pagamentos de divida vencida; 
3°, os actos pelos quaes o devedor contrahe 

novas dividas, ainrla· que estas sejam ga
rantidas. 
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Art. 120. Annullados os aétos fraudu
lentos, a vantagem resultante reverterá em 
proveito da massa. 

Paragl'apho unico. Si os actos revogados 
tinham por unico objecto attribuir direitos 
de preferencia, por hypotheoa, antichrese ou 
penhor, a sua nullidade importará sómente 
a perda da preferencia. . 

CAPITULO III 

DAS MODALIDADES DOS ACTOS JURIDICOS 

Art. 121. Considera-se condição a clausula 
que faz depender de algum acontecimento 
futuro e incerto a efficacia do acto jurídico. 

Art. 122. São permittidas, em geral, 
todas as condições que não forem expres
samente probibídas por lei. Entre as prohi· 
bidas incluem-se aquelJas que tirem tod_o o 
eifeito ao acto, ou tornem subo1•dinado ao 
arbítrio de uma das partes. 

Art. 123. As condições physicamente im
possi veis e as de não fazer uma cousa im
possível reputam-se inexistentes; as juridi
mente impossíveis invalidam os actos a ellas 
subordinados. 

Art. 124. Não se considera condição a 
clausula que não deriva, exclusivamente, da 
vontade dos agentes, mas decorre, necessa
riamente, .da natureza do direito a que 
accede. · 

Art. 125. Si a efflcacia de um acto juri
·dico depender de condição suspensiva, em
quanto esta não se cumprir, não se tem 
adquirido o direito que o acto visa esta
belecer. 

Si depender de condição resolutiva, em
quanto esta se não realisar, o direito tem-se 
por adquirido p~ra poder ser desde logo 
exercido. 

Art. 126. Reputa-se realisada, para os 
eft'eitos juridicos, a condição cujo imple
mento for maliciosàmenje impedido pela 
parte em cujo detrimento se realizar.. -

Aó contrario, reputa-sé não realizada a 
condição maliciosamente cumprida pela parte 
a quem aproveita o seu impedimento. 

Art. 127. O titular do direito eventual, 
no caso de .condição suspensiva, é permi tticlo 
exer•cer os actos destinados a conserval-o. 

Art. 128. Si alguem dispuzer de uma. 
cousa, sob condição suspensiva, e, pencleute 
a condição, fizer outras disposições sobre a 
mesma, estas invalidar-se-hão com o imple
mento d,t condição, si forem com esta incom
patíveis. 

Art. 129. O termo iuicial suspende o ex
ercício, mas não a acq nísição do direito. 

Art. 130. Ao termo inicial applícam-se as 
disposições dos arts. 126 e 127, referentes il. 

condição suspensiva e ao final do art. 125, 
relativo á condição resolutiva • . 

Art. 131. Salvo disposição em contrario, 
computam-se os prazos excluindo o dia de 
seu inicio o de seu vencimento. · 

§ 1.0 Si este cahir em dia feriado, 
considerar-se-ha prorogado o prazo até o 
seguinte dia util. 

§ 2. 0 O decimo quinto dia de cada mez 
é considerado sempre o meiado delle. 

§ 3.° Consilera-~e um mez o tempo de
corrido de um clia qualquer de um delles, até 
o dia de ·igual numero no seguinte. 

§ 4. 0 Os prazos fixados por hom serão 
conta.dos de minuto a miuuto. 

Art, 132. Nos testamentos o prazo pre
sume.se em favor . do herdeiro ; e nos con
tractos em favor do devedor, salvo si do 
teor do instrumento ou das circumstancias 
resultar que foi estabelecido em favor do 
credor ou de ambos. 

Art. 133. Os actos entre vivos sem prazo 
são exequiveis desde logo, salvo si a eid 
ecução dever ser feita .em logar diverso ou 
depender de tempo para se realizar. 

Art. 134. O encargo não suspenderá a .. 
acquisição, nem o exercicio do direito, exce
pto quando for imposto como condição s11s
pensiva por declaração expressa do d.ispo· 
nente. 

CAPITULO I.V 

DA FORMA DOS ACTOS JURIDICÔS E DA SUA 
PROVA 

Art. 135. As declarações de vontade não 
dependem, para a sua validade, de fórma 
alguma especial, sinão nos r.asós em que a 
lei expressamente o exigir. 

Art. 136. Prescrevendo a lei fórma espe· 
cial para o acto, não terá elle validade si se 
-apresentar revestido de outra fórma, excepto 
quando tiver sido estahelecida sancção · di:ffe
rente contra a preterição da fórma exigida. 

Art. 137. Em relação ás partes, presu
mem-se verdadeiras as declarações con
stantes dos documentos por ellas assignados. 

Art. 138. Todavia, as enunciações que 
não tiverem relação directa com as dispo
sições principaes ou com as ligítimidades das 
partes, não dispensam de outras provas as 
pessoas interessadas na verdade da mesmas 
enunciações. 

Art. 139. Quando a lei exige certo e de
terminado meio de prova, entende-se que · 
estabelece fórma especial para o acto. 

Art. 140. O assentimento ou auctorisação 
de alguem, necessario para a validade de 
algum acto, deverá ser provado elo mesmo 
modo que este e constar, sempre que for 
possível, do proprio instrumento'-
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Art. 141. Quando as partes celebrarem Art. 14J. Não podem ser· admittidos como 
um contracto com a clausula de não valer testemunhas: 
sem instrumento publico, este será da sub- 1°, os loucos de todo genero, ainda que nos 
stancia do neto. intervallos I ucídos: 

Art. · 142. o instrumento publico é da 2°, os cegos e surdos, nos casos em que o 
ubstancia doacto: · conhecimento do· facto que se quer provar de· 

s 10 s pact~s- aute-nupciaes e nr1s ad- pender da vista ou do ouvido ; _ 
_ , no 3°, os menores de quatorze -annos; 

ºPi~es J08 c~ntractos tendentes á consti.- 1 4~, os condemnados por falsidade., furto., es-
t · !. transla"ão de direitos reaes sobre telllonato Oll_ rou~o i • • 
. mçao o~ .,, 5°, o que tiver rnteresse no obJecto do h• 
1mmovers. · tígio ou for ascenuente ou collateral em se• 

Art. 143. O instrumento particular, feito gundo gráo, por consanguinidade ou atfini
e assignado, ou sómente assignado por que_m dade, de alguma das partes ; 
estiver no· goso da livre disposição e admin1s- 611, os conjuges. 
tração dos seus bens e subscripto por duas Art, 150. Podem excusar-se lle sei• tes-
téste"iliunhas, prova obrigações con~ractuaes temunhas todas as pessoas que . por seu es
de qualquer valor_, mas os seus e!feltos, bem lado ou profissão devam ser depositarias de 
como a cessão em relação a terceiros, depen- segredo alheio. 
derã.o de sua transcripção no registro_publico. 

Paragrapho uni?º· A prova que mduz. o CA I ULO V 
instrumepto particular póde .~er supprida P T 
por confissão e por outros meios de prova 
legal. . . . DAS NULLIDADES 

Art. 144. Os actos j uri dicas a ·que.não for 
imposta fórma obrigatoria poderão ser pro- Art. 151. E' nullo o acto jurídico : . 
-vados por qualquer dos seguintes meios: . 1°, quando praticado po1• pessoa absolu· 

· 1 fi - tamente incapa,z; · 0
, c_on ssao ; . 2 d · d 

2º, actos procesimdo_s emju-izo;. º, quan o pratica o por pessoas a quem 
3°, documentos pu blicos ou particulares; a lei prohibe; 
.40, folhas publicas, offl.ciaes ou não ; 3°, quando for illicito, ou· impossível, o 
5•, testemunhas ; seu objecto; · 
6º; presumpção ; . 4•, quando não I'evesti.r a fórma prescripta 
7°, exames e vistorias _; por lei ; 
Sº, arbi-tramento. 5°, quando for preterida alguma solemni-

·dade que a lei considere essencial para a sua 
Art. 145. Farão a mesma prova que os fórma; 

originaes, as certidões verbo ad verbum de 6°, quando a leí o declarar nullo ou lhe 
a lguma peça judicial, do_ protocollo das au- negar effeito. 
diencias ou :de outro livro a.cargo. do respé- Art. 152. A nullidacles do artigo antece• 
ctivo escrivão, feitas por elle, ou sob-as suas dente podem ser allegadas por qqalquer in
vistas, e por elle subscriptas; bem assim os teressa<lo, -ou pelo ministerio publico, quando 
trasladas do autos, si forem concertados- por lhe couber intervir. 
outro escrivão. Paragraphounico. Devem ser pronunciadas 

Art. 146. Terão_ tambem a mesma força pelo juiz, quando conhecer do acto ou de 
probante ostraslados · ·e publicas-formas . ex- seus effeitos e as encontrar provac\as, não lhe 
trahidos por·offlcial publico, de instrumentos sendo_ permittido suppril-as, ainda que lh'o 
ou documentos lançados em suas notas, sendo requeiram a~ partes. 
conferidos e concertados por outro. Art. 153. Póde ser anuullado o acto juri-

Art. 147. Os traslados de que tratam os dico: 
artigos antecedentes, ainda que não concer- 1°, quando o agente for incapaz relativa• 
taclos, serão considerados instrumentos pu- mente ; 
blicos, si os originaes tiverem sido produzi- 2°, _gua1~do se ~cha1• vi"ciado por el'ro, dolo, 
dos em juizo para. prova de algum acto.- ,coacçao, s1mulaçao, fraude ou lesão. 

Art. 148. A prova de testemunha, fóra dos Art. 154. Salvo direito de terceiro, o acto 
casos exceptuados neste Oodigo, só é admis- annulla-yel pjcte ser ratificado pelas partes. 
sível nos-contractos cujo valor não exceder A rat1flCêtçao retroage á data do·acto.: 
de 1:000$000. . Art. 155. O acto de ratificação deve con-

Paragrapho unioo. Qu-alquer. que seja o .ter a substancia da obrigação e a declaração 
valo1• do contracto, a prova testemunhal é · -da vontade de ratificai-a. 
admissivel como subsidiaria ou completa- Art. 156. E' excusada a ratificação ex- -
p1.entar da prova por escripto. · -pressa, quando a obrigação jtí tiver sido 
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cumprida em parte pelo devedor que conhe
cia o vicio respectivo. 

Art. 157. A ratificação expressa, assim 
como a execução voluntaria da obrigação 
annullà.vel, nos termos dos artigos antece
dentes, importa renuncia a todas as acções 
ou excepções que o devedor podia intentar 
ou oppor. 

Art. 158. As nullidades do art-. 153 não 
teem effeito antes de julgadas por sentença, 
nem podem sei• pronunciadas de offl.cio. Só· 
mente pelos interessados podem ser alle
gadas e aproveitam só aos que as allegam, 
salvo o caso de solidariedade ou indivisi
bilidade. 

Paragrapho unico. A nullidade do instru
mento não induz á do acto, sempre que este 
puder provar-se por outro meio. 

Art. 159. A nullidade parcial de um acto 
não prejudicará a parte valida, quando esta 
for separavel. A nullidade da obrigação prin-· 
cipal implicará a das obrigações accessorias, 
mas a nullidade destas não induz a da obri-
gação principal. · 

Art. 160 As obrigações contrahidas por 
menores, entre 14 e 21 annos, podem ser au
nulladas quando resultarem: 

l 0 , de acto por elles praticado sem autori
zação de seus legitimas representantes; 

2°, de acto praticado sem assistencia do 
curador que nelle devia intervir. 

Art. 161. O menor entre 14 e 21 annos · não 
póde invocar a sua idade p:\ra eximir-se de 
uma obrigação, si dolosamente a occultou, 
quando inquirido l)ela outra parte, ou si es
pontaneamente se declarou maior na occasião 
de obrigar-se. 

Art. 162. O menor entre 14 e 21 annos é 
equiparado af\ maior cm relação ás obrigações 
resultautes dos actos illicitos pelos quacs deva 
responder. 

Art. 163. Ninguem póde reclamar o que 
pagou a um incapaz em virtude ue uma obri
gação annullada, si não provar que a impor
tancia paga reverteu em proveito do mesmo 
incapaz. · 

Art; 164. Annullado o acto, as partes serão 
restituidas ao estado em que se achavam 
antes de pratical-o; não sendo possível a re• 
stituição, serão indemnizadas de modo equi
valente. 

TITULO II 

DOS ACTOS ILLICITOS 

Art. 165. Aquelle que, por acção ou omissão 
voluntaria, negligenciti ou · imprudencfa, of
fende direito de outrem fic,L obrigado a re
parar o damno causado. 

A d~teEm\nação da violação ou offensa e 
a avahaçao da responsabilidade regulam-se 

pelas disposições dos Títulos VII e IX, . Capi
tulo II, do Livro lll da Parte Especial deste 
Codigo. 

Art. 166. Não constituem actos illicitos os 
praticados em legitima defeza .ou no exer
cício regular de um direito reconhecido. , 

Art. 167. Tambem não constitue acto 
illicito a deterioração ou destruição da cousa 
alleia, para, remover perigo imminente. ' 

Paragrapho uníco. Este procedimento serà 
legitimo, sómente quando as circumstancias 
o tornarem absolutamente necessario, não 
excedendo os limites do indispensavel para 
a remoção do perigo. · 

TITULO llI 

DA PRESCRIPÇÃO 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES GEíl.AES • 

Art. 168. A renuncia da prescripção so e 
valida, sendo feita depois de consumrnada 
esta e sem prejuízo de terceiro. 

Póde ser expressa ou tacita. 
Esta presume-se com qualquer facto do \P· · 

teressado que seja incompatível com a pre
scripção. 

Art. 169. A prescripção póde ser allegar.la 
pela parte a quem aproveita e·_ em_ qulquer 
instancia. 
Art. 170. As pessoas jurídicas de qualquer 
categoria, _felativamente aos S3uS direitos e 
obrigações, estão sujeitas aos efl'eitos da 
prescripção e podem invocai-os sempre que 
lhes a]Jroveitar 

Art. 171. Fica salvo as pessoas legal
mente privadas da administração dos seus 
bens o direito regre§sivo contra os seus re
presentantes legaes, quando a prescripção 
for devida a negligencia ou dólo destes. 

Art. 172; . A pre,cripção iniciada contra 
uma pessoa continua a correr contra o seu. 
herdeiro. · 

Art. 173. O juiz não póde supprir de offi
cio a allegação da prescripção. 

Art. 174. Com o principal, prescrevem os 
direitos accessorios. 

CAPITULO li 

CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDEM A 
PRESCRIPÇÃO 

Art. 175. Não corre a prescripção: 
1°, entre conjuges, na constancia do ma

trimonio; 
2°, entre ascendentes e descendentes, du

rante o patrio•poder ; 



CODIGO CIVIL BRAZILEIH.O 561. 

3•, entre tutelados ou cura.talados e seus 
tutores ou curadores, durante a tulela. ou 
curatela; 

4°, em favor do credor pignoraticio, do 
mandatario e, em geral, das pessoas a elles 
equiparadas por direito, contra o deposi
tante, devedor, mandante e pessoas repre
sentados para seus heedeiros, quanto ao di
reito e obrigações relativas aos bens con
fiados a sua guarda. 

Art. 176. Tambem nã.o corre presrripção: 
lº, contra os incapazes de que trata o 

art. 5°; 
2°, contra os ausentes do Brazil em ser

viço publico da. União, dos Estados ou dos 
Municípios ; 

3º, contra os que se acharem servindo 1Ja 
armàda e no exercito nacionaes, em tempo 
de guerra. e emquanto est-1 durar. 

Art. 177. Não corre igualmente: 
1° ,emquanlo pende condição suspensiva; 
21 , emq uanto não se ,·ence o prazo ; 
3°, emquanto pende acção de avieção. 
Art. 178. A suspensão da prescripção em 

füvor de um dos credor.as solidarios sô apra
veita aos, outros, si o objecto da obrigaçã-0 
for indivisivel. 

. CAPITULO ·III 

Art. 183. A interrupção da prescmpça.o 
feita por um dos credores não aproveita aos 
outros; assim tambem a interrupção feita ao 
devedor ou herdeiro commum não prej11-
dica aos demais co-réos. 

§ 1. 0 A interrupção, porém, feita por um 
dos credores solida.rios aproveita aos outros; 
assim como a interrupção feita a devedor 
solitlario prejudica aos demais e aos seus 
herdeiros. 

§ 2. 0 A interrupção feita a um dos her
deiros do devedor solidario não prejudica 
aos outros herdeiros ou devedores sinão 
quanrlo se trata de direitos e obrigações in
dtvsi veis. 

§ 3. 0 A interrupção em relação ao devedor 
prinicipal prejudica ao fiador. 

Cf\.PITULO IV 

PRAZOS DA PRBSCRIPÇÃO 

Art 184. O prazo ordinario da prescripção 
das acções pessoaes é de trinta annos, con
tados do dia em que poderiam ter sido pro
postas • 

Art. 185. Prescreve em seis mezes a acção 
dos hoteleiros, estalajadeiros Oll fornece
·dores de viveres destinados ao consumo 
no proprio estabelecimento, pelo preço da 
hospedagem ou dos alimentos fornecidos. 

°CAUSAS QUE INTERROMPEM A PRE
SCRIPÇÃO 

·Art. 186. Prescreve em um anno a acção: 
l O, dos profüssore~, mestres ou repeti~ 

Art. 179. A prescripção.interrompe-se: ~o~es de sciencia, littera~ura ou arte, pelas 
1 º, pela citação pessoal feita ao d,evedor, llçoes que derem, pagave1s por periodo.s não 

ain<la que ordenada por .juiz.iticompetente ; excedentes a um mez; 
2°, pelo protesto, nas condições-do numero 2°, tlos donos de pensão permanente ou 

anterior; _ · · casas de ed~cação . ou de instrucção, pelo 
3°, pela apresentação do titulo· de credito. p_reç_o da pensa.o ou mstrucção dos seus pen• 

em j11izo de inventario ou em concurso de s1omstas, al_um~os ou aprendizes ; . 
credores; · . 3•, dos serviços, operarios e jornaleiros, 

4°. por qualquer acto judicial que conati- pelo pagamento dos seus salarios · 
tua em mora o devedor; 4•, dos tabelliães e outros , ~lficiaes · do 

5°, por qualquer acto inequívoco, ainda juizo, dos porteiros de aurlitorio e dos escri
que extra-.i11dicial, que importe reconheci- vães pelos salarios dos actos que praticarem; 
mento do direito por . parte do obrigado. 5,0 dos medicos, cirurgiões ou pharma• 

Art. 180. A prescripção interrompida prin- c~uticos por• suas visitM, operações ou me
cipia a correr de novo da data do acto que d1camentos; 
a interrompeu. ou do ultimo acto praticado 6•, dos advogados, solicitadores, cura-
no processo para a sua in terru'pção. dores, peritos e procuradores judiciaes, para 

Art. 181. Em cada um dos casos do o pagamento de seus honorarios, contan
art. 179, a interrupção póle ser promovida: do-se o prazo do vencimento do contracto, 
pelo proprio titular do direito em via de pre- da decisão do processo, ou da revogação do 
scripção, por quem legalmente o represente, mandato; 
ou por terceiro que_tenha legitimo interesse. . 7°, dos commerciantes, pelos generos ven-

Art. 182. Não importa interrupção da d1dos a retalho, sem titulo escripto forneª 
presçiripção a citação nulla por vicio de cido pelo cumprador; 
fórina, por circumducção ou por perempção 8°, dos co1•retores, leiloeil•os ou. agentes 
da instancia ou da acção. de commerr.io, para lia.verem ai; sUal! com-

~-~ ü 
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missões ou salarios, contado o prazo da data 
do acto pelo qual são devidos. . 

Art. 187. Os prazos dos ns. l e 2 do artigo 
.antecedente contam-se do termo de cada 
periodo vencido, con~i~erand_o-~e cada pre
stação como uma d1V1da d_1stmcta; o. do 
n. 3, da data em q?-e termmou o serviço, 
e si este durar mal8 de um anno sem ser 
p~go, considerar-se-ha ajustado por presta
ções annuaes, e cada uma dellas como 
uma divido.· o do n. 4 conta-se da data do 
acto pelo qual for devido o sala.rio ; o do 
n. 7, da data da entrega dos generos. 

Art. 188. Prescrevem em dous annos as 
acções: . . 

1 • dos credores de divida 10ferior a 100$, 
exc~ptuadas as comtempladas nos arte. 185 
e 186; 

2°, dos professores, mestres e rep~tidores 
de scieocia, litteratura ou arte, CUJOS ho
norarios sejam estipulados em prestações 
correspondentes a períodos maiores de um 
mez; . 

3°, dos engenheiros, architectos, agri-
mensores e estereometras, por seus honora
rios, contando o prazo da terminação dos sous 
trabalhos. 

Art; 189. Prescrevem em quatro annos as 
acções da annullação ou rescisão de contracto 
sempre que, por disposição especial, não 
tenham menor prazo. 

Paragrapho unico. Esta prescripção co
meça, no caso de violencia, do dia em que 
ella cessar; no caso de erro, dolo ou lesao, 
do dia. em que um outro for descoberto ; em 
relação aos actos dos incapazes ou inter
dictos, do dia em que cessar a respectiva 
causa, e em relação aos actos da mulher 
casada, do dia da dissolução ~o casamento. 

Art. 190. Prescreve em cmco annos a 
.acção para haver: 

1°, as prestações de pensões alimentícias; 
2°, as prestações de rendas perpetuas ou 

vltalicias ; 
3°, os juros ou quaesquer outras prestações 

accessorias paga.veis annualmente ou em 
poriodos mais curtos ; 

4°, os alugueis de predio rustico ou ur
bano; 

5°, a acção civil fundada na offensa ao 
direito autoral : 

6°, as dividas passivas da União, dos Es
tados e dos Municípios. 

Art. 191. São regulados pela parte espe
cial outros casos de prescipção de curto 
prazo. 

A.rts. 21.S a 411. 

PARTE ESPECIAL 

LXVRO PRXI\-J:EIRO 

Diroito de fa.Jn.ilia. 

TITULO I 

CASAMENTO 

CAPITULO I 

DAS FORMALIDADES PRELIMINARES 

Art. 192; As pessoas que pretenderem ca
sar-se deverão habilitar-se perante o offlcial 
do registro civil, com os seguintes documen~. 
tos : 

1.° Certidão de idade ou prova equivalente ; 
2.0 Declaração do eshdo, do domicilio e da 

residencia actual dos contrahentes e de seus 
pais, se forem conhecidos ; · 

3.0 Autorização das pessoas sob cuja depen
dencia legal estiverem, ou o supprjmento 
judicial; -

4. 0 Declaração de duas testemunhas maio
·res, parentes ou estranhos,. que attestem co
nhecei-os e aflirmem a ineiistencia de iinpe
dimento que os inhiba de casar-se ; 

5.° Certidão de obito do conjuga !allecido 
ou da annullação do casamento anterior. · 

Paragrapho unico. Si algum dos contra
b_entes houver residido a maior parte do ul
timo anno em outro Estado, deverá provar 
que o deixo_u sem impedimento para casar-se, 
ou que desapparecen o que existia . 

Art. 193. A' vista destes documentos, exhí
bidos pelos contrahentes ou por seus pro• 
curadores, o oflicial do registro redigirá o 
edital de casamento, que será affl.xado e con-. 
serva.do, por espaço de 15 dias, em · logar -
ostensivo do edificio onde se celebrarem os 
casamentos e publicado pela imprensa, onde 
a houver. 

§ 1.0 Si decorrido este prazo não apparecer 
quem opponha impedim1mto e não lhe con
star algum dos que lhe incumbe declarar 
erc-officio, o offlcial do registro certificará as 
partes que estão habilitadas para casar-se 
dentro dos tres mezes seguintt1s. 

§ 2.0 Si os contrahentes residirem ein 1o.;. 
calidades differentes, em ambas se fará a 
publicação dos edi taes. · 

Art. 194. O registro dos editaes será feito 
no cartorio do official que os houver publi
cado~ e dos mesmos dar-se-ha certidão a
quem pedir. 
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Paragrapho unico. A autoridade compe
tente, em casos urgentes, poderá dispensar 
a sua publicidade, desue que lhe sejam apre
sentados os documentes exigidos no art. 92. 

CAPITULO 11 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 195. São prohibidos de casar-se: 
1. 0 Os ascendentes com os à.ascendentes, 

seja o parentesco legitimo, natural ou civil; 
2. 0 Os affi.ns em linha recta, seja o vinculo 

legitimo ou natural; 
3.0 O adaptante com o conjuga do ado

ptado, e o adoptado com o conjuga do 
adoptante;. 

4.0 Os irmãos, legítimos, ou illegitimos, ger
manos ou não ; 

5. 0 O adoptado com o filho que tenha so
brev\ndo ao pai ou á mãi adoptiva ; 

6.0 _As pessoas ligadas por outro casa
mento-; 

7.0 O conjuge adultero com o seu co-réo 
condemnado como tal; · 

8.0 O coojuge sobrevivente coin o que foi 
condemnado como autor ou , cumplice de ho
micidio voluntario.ou tentativa de homicidio 
contra a pessoa do outro conjuga; . · 

9.0 As. pessoas que, por qualquer motivo, 
se acharem coactas e não forem _capazes de 
dar o seu consentimento, ou não puderem 
manifestai-o de modo inequívoco; 

IO. O raptor com a · raptada, ernquanto 
esta não estiver em logar• seguro e fóra do 
poder delle; 

11. Os que estiverem sob o patrio poder, 
ou sob tutela, ou curatela, emquanto não 
obtiverem .o necessario consentimento ou 
supprimento deste j • . . . 

12. As mulheres menores de 14 annos e ó:s 
homens menores de dezeseis ; . · -. 

13." O viuvo ou viuva que tiver· fil)lo do 
conjuga fallecido, emquanto não fizer inven
tario dos bens do casal ; 

14. A mulher viuva ou separada do ma
rido por null1dade ou annullação do casa
mento, até dez mezes depois da viuvez ou da 
separação judicial dos corpos, salvo si, antes 
de terminados o referido prazo, der á luz 
algum filho ; 

15. O tutor ou curado1' e os seus descen
dentes, · ascendentes, irmãos, cunhaclos . ou 
sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curate
lada emquanto não cessar a tutela ou cura· 
tela., e não estiverem saldadas as respectivas 
contas, salvo permissão paterna ou materna 
manifestada em escripto authentico ou testa
mento; 

16. O juiz, ou escrivão e seus descen
dentes, ascendentes, irmãos, cunhados, ou 
~obrinhos, com orphão ou viuva da circum-

scripção territorial onde um ou outro tiver 
exercicío, salvo licença. especial da autori
dade judiciaria superior. 

Art. 196. A affinídade illicita só se póde 
prvvar por confissão espontanea dos ascen
dentes da pessoa impedida que, si outro ef
feito não quizerem da1•-lhe, poderão fazei-a 
em segredo de justiça. 

Paragrapbo unieo. A filiação natural, 
porém, prova-se não só por confissão esp"n
tanea, como por qualquer dos modos pre
scriptos no art... · 

Art. 197. Para o casamento dos menores 
de 21 annos é preciHo o consentimento de 
ambos os pais, qua!!do legitimas. 

Art. 198. Si houver disaentimento, pre
valecerá a Tontade paterna, salvo o caso de 
separação de corpos, em que prevalec,-.rá a 
do conjuga a quem couber a posse dos filhos. 

Paragra.pbo unico. Si, porém, tratar-se de 
pais illegitiirios, bastara o c,,nsentimento do 
que houver reconhecido o menor ou o ma
terno, na falta de reconhecimento. 

Art. l 99. Até o momento da celebração do 
casamento podem os pais e tutores retirar o 
seu consentimento. 

Art. 200. A denegação do con~entimento, 
quando injusta, póiie ser su pprirla pelo 
juiz, com recurso para a iniltaucia :.upe~ 
rior. 

CAPITULO III 

DA OPPOSIÇÃO DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 201. 0:; impedimentos do art. 1951 
ns. 1 a 12, po,lem ser oppostos : 

I. PPlo u:ffl.cial do registro civil ; 
II. Por quem presidir a celtlbração do ca

tiamento; 
lll. Por qua!quer pessoa maior que apre

;;ente declaraçao escripta. com 1-ua a,-;;iigna, . 
tura, e acompanhada das provas do facto que 
alleg-ar. 

Paragrapho unic>o. Si as prova!I não pu
derem ser apresentaitas na occas1ão, indicin•á 
o declarante, i,recisamente, o logar onde 
existem ou, pelo menos, duas testemunhas · 
r~si~entes_ no município que attestem a exis
tencia do impedimento. 

Art. 202. Os outros impedimentos só po• 
derão ser oppostos : 

I, pelos pareutes em linha recta, de um 
dos nubentes, sejam consanguíneos ou 
affi.us; 

II, . pel~s coll~teraes, até segundo gráo; 
consangumeos ou affins • . 

Art. 203. O ofllcial do registro civil dará. 
aos nubentes ou aos seus representantes uma 
declaração do impedimento opposto con
tendo os motivos e provas deste, e d noma 
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do impediente, quando o impedimento não 
tenha sido opposto de officío. · 

Paragrapho unico. Fica sarvo aos nubentes 
fazer a prova contraria ao impedimento e 
promover as acções civis e criminaes contra 
o impediente que agiu de má fé. 

CAPITULO IV 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 204. O casamento será celebrado no 
dia, hora e logar designados previamente 
pela autoridade que tiver de presidir o acto, 
mediante requ,sição ilos contrahentes que se 
mostrarem habilitados e com a ·certidão do 
art. 193 § I O • 

Art. 205. A celebração se fará na casa 
das audiencias, com toda a publicidade, a 
portas abertas, em presença, pelo menos, de 
duas testemunhas, que poderão ser parentes 
dos , contrahentes, ou em outro edificio 
publico ou particulay. em caso de força 
maior, ou por concessão do juiz, a apraz[. 
mento das partes. . 

Paragrapho unico. Quando o casamento for 
feito em casa particular, esta conservará as 
portas abertas, durante o acto, e as testemu
nhas serão quat-ro, si um ou ambos os contra
hentes não souberem escrever. 

Art. 206. Presentes os contrahentes, por 
si ou por procurador especial, as testemunhas 
e o official do registro, o presidente do acto, 
o.uvida de ambos .a atnrmação de que persis
tem na intenção de realizar o casamento e 
que o fazem por livre e espontauea Yontade, 
o declarará celebrado, nestes termos: 

« De accordo com a vontade que ambos aca
baes de affirmar, perante mim, úe vos tomar
des por marido e mulher, em nome da lei eu 
vos declaro unidos pelo casamento.» 

Art. 207. O casamento será inscripto no 
registro immediatamente após a celebração. 

A inscripção será assígnada pelo presidente 
do acto, os esposos, as testemunhas, o official 
do registro, e deverá conter: 

I, os nomes, J)ronomes, datas de nasci· 
mento, profissão, domicilio e residencia actual 
dos esposos; 

JI, os nomes, pronomes, datas do na.sci
mento ou morte, quando esta houver occor
riúo, domicilio e rt·i.idencia actual dos 
pois ; 

llf., os nomes e pronomes do conj uncto pre
cedente e a data da dissolução do cas:.mento 
anterior; · 

IV, a data ela puôiicação e da celebração 
do · casamento; 

V, as peças apresentadas ao oficial do re
gistro ; 

VI, os nomes, pronomes, profissão, domici
lio e residencia actual das testemunhas ; 

VII, o regímen do casamento com declara
ção da data e elo cartorio em cujas notas· foi 
passada a escriptura anti-nupcial, quando o 
regímen não for o commum, ou o legal esta
belecido no tit. III deste livro pira certos 
conjugcs; 

Vlll, a manifest'\ção do motivo do consen
timento dado por escripto. 

Paragrapho unico. Neste termo, as <latas 
e declarações exigidas no artigo antecedente 
serão escriptas por extenso. 

Art. 208. O instrumento do consentimento· 
do casamento deverá ser integralmente trans
scripto na escriptura anti-nupcial. 

Art. 209. A celebração do casamento será 
immediatamenté suspensa, si algriem dos con-
trahentes: · 

I, recusar fazer a affirmação solemne da 
sua vontade; 

II, declarar que esta nã_o é livre_ e espon· 
tanea; 

III, manifestar-se arrependi<lo. 
Paragrapho unico. A retractação do con

trahente que deu causa á suspensão do acto 
não será admittida no mesmo dia. . · 

Art. 210. No caso de molestia grave de 
um dos eoutrahentes, o presidente do acto · 
será obrigado a ir realizal-o em casa do im
pedido, e mesmo á noite, perante quatro tes
temunhas que saibam ler e e!crever. 

Paragrl:l.pllo uoico. A falta ou ó impedimento 
da autoridade competente .para presidir o acto 
do casamento sef'á supprida por qualquer ·dos 
seus substitutos legaes, e a do ot:Iicial do re
gistro civil por outro arl hoc, nomeado por 
quem o presidir. O termo avulso lavrado por 
este será. lançado no livro do registro no 
prazo mais breve possi vel. 

Art. 206. O offlcial do registro; mediante 
despacho da autorida_de competente, á vista 
dos dócumentos exig idos no art. 192 e iode- . 
pendente <los proclamàs, dará a certidão de 
que trata o art . 193: · 

1. quando occorrer motivo urgente que jus.
tifique a immediata celebl'ação do casa
mento; 

II, quando algum dos coutrahentes estiver 
em imminente risco de vida. 

Paragrapl10 unico. Neste caso, si os contra
hentes não puderem obter a presença da auto
ridade competente para pre"idit' o acto, nem 
de seus substitutos, poderão celebrai o em pre
seoç:i. de seis testemunhas, que não sejam 
parentes de (]Ualquer dos c,.mtrahe·ntes em· 
linha recta ou c01lnteral, nesta até o 
2° grito. 

Art. 207. Estas testemunhas; dentro de 
cinco dias, cleverãp comparecer perante a 
autoridade judiciaria mais proximtt e pedir,1 
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que sejam tomadas por termo as seguintes 
ctaclai'ações : 

I, que foram convocadas da parte do en
fermo; 

II, que este pàrecia em perigo de vida, 
mas em seu j uizo ; 

III, que em sua presença declararam os con
trahentes livre e espontaneamente tomarem
se por marido e mulher. 

§ 1.0 Autoado o pedido e -tomadas as de
clarações, o juiz p1•ocederá ás diligencias ne
cessa1•ias para verificar si os contr,1hentes 
podiam ter-se habilifado para o casamento 
na fórma or.linarla, ouvidos os interessados 
que o requererem dentro de 15 dias. 

§ 2. 0. Verificada a idoneidade dos conju
ges pãrà o casamento, assim o decidirá a au
toridade competente, com recurso voluntario 
ás partes. 
. § 3 .. 0 Si da decisão não se tiver recorrido, 
ou quando ella passe em julgado, apezar dos 
recursos interpostos, o juiz mandará trans
crevei-a no livro do registro dos casa-
mentos. . 

§ 4. º Este .registro fará retrotrahir Oi! ef
faitos do casamento, en:i relação ao estadO 
dos conjuges á data da celebração, é em rela
çãó aos filhos commums a data do · nasci-
mento. · - · 

§ 5. 0 Serão dispensadas. as formalidades do 
art. 207, si o er.fermo convalescer e puder 
r~tificar o casamento em presença da auto
ridade competente e do offi.cial do registro. 

Art. 208. O casamento póde realiz:al-se 
por procuração, comtanto que esta confira 
poderes especiaes ao mandataria para rece
ber, em nome do outorgante, o outro contra
hente. 

Art .. 209. Não poderá, por procuração, 
contrah1r casamen.to com brazileira o estran
geiro que, residindo fóra do Brazil, não pro
var que a lei da sua nação o admitle. 

§ l . 0 Póde tambem casar por procuração o 
preso ou condemnado, quando não .puder 
c?mparecer pessoalmente por clenegàção de 
l~cença da autoridade a cuja guarda es-
tiver. · 

CAPITULO V 

DAS PROVAS DO CASAMENTO 

gistro civil, que algmna dellas estava ligada 
por outl'o casamento quando contrahiu o 
contestado. 

Art. 212. O casamento celebrado fóra do 
Brazil prova-se de accordo com a lei do paiz 
em que elle se realizar. 

Paragrapho unico Si, porém, o tiver sido 
perante agente consular ou diplomatico bra
zileiro, deverá ser provado por cer tidão,quér 
do registro do consulado ou legação, q,ier do 
logar do Brazil onde tiver sido inacripto o 
acto de casamento, de accordo com a cópia. 
authentica remettida pela autoridade con
sular ou diplomatica. 

Art. 213. Quando a prova da celebração 
legal do casamento resultar de processo ju
dicial, a inscripção da sentença no livro do 
registro civil produzirá, quer a respeito dos 
conjuges, quer dos filhos, todos e/feitos civis, 
desde a data do me,mo casamento. 

Art. 214. A existe-ncia do casamento quando 
contestada com provas contradictorias será 
julgada subsistente si os conjugas em questão 
viverem ou tiverem vivido na posse do es
tado de _casados. 

CAPITULO VI 

DO CASAMENTO NULLO E ANNULL/\VEL 

Art. 215. E' nullo e não produz effeito, 
em relação aos contrahentes e aos filhos, o 
casamento feito com infracção de qualquer 
0.os ns. 1 a 8 do art. 226. 

Art. 216. E' tambem nullo o cas!!.mento 
contrahido perante autoridade incompetente, 
salvo si houverem decorrido dous annos de
pois da celebração. 

Paragrapho unico. No caso contrario, a. 
declaração da nullidade poderá ser reque
rida ·: 

1. 0 Por qualque~ interessado ; 
2. 0 Pelo representante do Ministerio Pu

blico. 
Art. 217. E' annulla vel o casamento con

trahido com infracção de qualquer dos ns. 9 
a 12 do art. H15. 

Art. 218. A annullação do casamento feito 
por coacto, ou pelo incapaz de consentir só 
póde promovida : 

I. Pelo proprio coa.cio, dentro dos seis 
Art. 210. O casamento celebrado no Brazil mezes seguintei! ao de3apparecimento da 

prova-se pela certidão do registro, feito ao coacção ; 
tempo de sua celebração. · II. Pelo incapaz, quando adquirir capaci-

Paragrapho unico. Justificada a falta ou dade, ou: 
perda do registro civil, é admissivel qual- m. Por seus representantes legaes. 
quer outra especie de prova. · Paragrapho unico. No ultimo caso a an-

Art. 211. O casamento de pessoas falle- nullação ser.á pedida nos seis mezes seguintes 
· ' cidas na posse do estado de casadas não póde á cessação da incapacidade. 

ser contestado, em prejuízo dos filhos com- Art. 219. Cessa a razão do :riedido de nul-
~i:ms, sinão :provando-se, por certidã;o do re- lidade : 
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Da menor, si do casamento resultou a Art. 227. A annullação do casamento, nos 
gravidez; casos dos ns. l, 2 e 3 do artigo antecedente, 

Do incapaz, pela acquisição posterior da só póde ser requerida pelo outro conjuge, 
capacilade. dentro de dous annos, contados da sua dada 

Paragrnpho unico. Neste ultimo caso- a ou da. promulgação deste codigo, si for an
ractiflca ão do casamento valida-o para todos terior a ella; e no caso do n. 4. só o marido 
os effeitos desde a data da celebração. tem o direito de pedil-a até dez dias depois 

Ar . 220. A annnUação do casamento feito da celebração do acto. 
com infracção do n. 10 do a,·t. ~6 só pôde Art. 228. A :pullidade do casamento não 
ser requerida pelas pessoas que tinham o pôde ser requerida pelo Ministerio Publico 
clireito de consentir e não assistiram ao acto, depois da morte de um dos conjuges. 
clentro dus tres mezes seguintes á data em Art. Embora nullo ou annullavel, quando 
que tiverem conhecimento do casamento. cuntrahido de boa fé por ambos os conjuges, 

Art . 221. A annullação do casamento da o casamento, em relação a estes como a.os 
menor de quatorze annos ou do menor de filhos, produz todos os effeitos civis desde a 
dezeseis será requerida : da ta da sua celebração. 

I. Pelo proprio conjuga menor. Paragrapho unico. Si, porém, um só dos 
II. Pelos seus representantes legaes. conjuges estava de poa fé ao tempo da cele7 
III. - Pelas pessoas mencionadas no bração, o,;; effeitos civis do casamento só a. 

art. 236, observada a mesma ordem. elle e aos filhos aproveitarão. 
Paragrapho unico. No primeiro caso-a-té Art. 229. Quando conk ahido pelo conjuga 

seis mezes depois que o menor ou a menor de um au~ente só por este, ou em seu nome,
attingir áquella idade; nos dous ultimos- por procurador armado de poderes especiaes 
até seis mezes depois do casamento. e munido da prova da sua existencia, poderá 

Art. 222. Podem tambem casar-se o,; ré- ser intentada. 
feridos menores para evi&ar a imposição ou Art. 230 . O conjuga póde, em qualquer 
cumprimento de pena ci'iminal. tempo, impugnar o casamento do outro. Si 

Paragrapho unico. Em taes casos o juiz a excepção de nullidade do primeil'o casa-· 
poderá ordenar a separação de corpos, até mento é opposta pelos novos conjuges, deve 
qué os nubentes attinjam a idade legal. ser preliminarmente decidida. 

Art. 223. Quando requerida por terceiro, Art. 231. A nullídade do casamento pro-
fica salvo aos conjuges ractifical-o desde que- cessa-se por acção ordinaria, ·, na qual será 
attinjam a idade exigida no n. 11 de art. 826, nomeado curador que a defenda. · 
perante o juiz e o oflicial de registro civil. Art. 232. A acção de nullidade ou annuI
A ratificação terá effeito retroactivo, salvo lação do casamento e a de separação de 
o disposto no art. 328, n. 2. corpos serão precedidas de uma petição do 

Art. 224. A annullação do casamento não autor, documcmtada quanto baste para. justi
obsta á legitimidade do filho concebido ou ficar a separação, que será concedida pelo 
havido antes ou na constancia delle. juiz com a possível brevidade. 

· Art. 225. Faz tambem annullavel o casa- Art. 233. Concedida a separação, a mu-
mento o erro essencial em que estava um lher poderá pedir os alimentos provisionaes, 
dos conjuges sobre a. pessoa do outro quando que lho serão arlíitrados, na fórma do 
deu seu consentimento. ' art. 

Art. 226. Considera-se erro essencial sobre 
a pessoa do outl'o conjuga: CAPITULO VIII I, o .que affecta as qualidadas pessoaes do 
conjunto, a sua honorabilidade ou de sua 
familia e cujo conhecimento posterior torna DISPOSIÇÕES PENAES 
insupportavel a vida commum ao esposo en-
ganado; · Art. 234. O viuvo ou a viuva sem filhos 

II, a ignorancia de crime inafiançavel an- do conjugue failec ido, que se casar antes de 
terior ao casamento e definiti-i,ammte julgado fazer inventario do càsal e der partilha aos 
por sentença ·condemnatoria ; herdeiros, perderá o direito ao usofructo dos 

III, a ignorancia de defeito physico, irre- bens dos mesmos filhos. 
mediavel e anterior ao casamento, como a Art. 235. No casamento da mulher ·com 
impotencia, ou de molestia gra'!Je oii tran s- infracção dos ns. 13· e 14 do art. 226, é 
missfoei, por contagio ou herança, capaz de obrigatorio o regimen da separação dos bens 
comprometter a saude do conjunto ou de e nenhum dos conjugas poderá receber do 
sua descendencia, como a epilepsia ou a alie- outro quaesquer doações. 
nação mental de qualquer fórrna; Paragrapho unico. Considera- se culpado 

IV, o desvirginamento da mulher, desco- o tutor que não puder apresentar em seu 
nheci.do do marido. favor a escusa da clau~ela. final do art. 195~ 
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Art. 236. Incide na multa de cem a 
quinhentos mil réis, além da responsabilida
de criminal que no caso possa caber, o offi
cial do registro : 

I. Que publicar proclamas sem autorisação 
de ambos os contrahentes ; 

II. Que der a certidão do art. antes da 
apresentação dos documentos exigidos pelo 
art. ou pendente impedimento ainda não 
julgado improcedente ; 

III. Que deixar de declarar ôs impedimen
tos que lhe forem apresentados ou que lhe 
constarem c, 1m certeza e puderem ser 
oppostos e/X/-offici,o. 

Art. 237. Nas mesmas penas incorrerá. o 
juiz: 

!.Que.celebrar o casamento antes de levan
tados os impedimentos oppostoscontraàlgum 
dos contr::.hent'es ; 

II.Que deixar de recebel-os, quando oppor· 
tunamenee offerecidos nos termos dos arts. ; 

III. Que eximir-se de oppol-os quando lhe 
constarem ou deverem ser oppostos ea:-officio; 

IV. Que recu~ar-se a presidir o casamento, 
sem justa causa. . · 

Paragrapho unico· . .Á !1,pplicação das penas 
dos artigos será promovida pelos interessa~ 
dos e a dos artigos póde·ser pedida.por estes 
e o será. obrigatoriàmente polo Ministerio 
Publico. · 

TITULO II 

EFFEITOS JURIDICOS DO CASAMENTO 

CAPITULO I . 

Art. 242. Quando o casamento for de
clarado nullo por culpa de um dos conjugas, 
este incidirá : , 

I. Na perda de.todas as vantagens havidas 
do innocente ; 

II. Na obrigação de cumprir as promess&,s 
que lhe fez no contracto ante-nu:poia,l. 

CAPITULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO 

Art . 243. O marido é o chefe da socie
dade conjugal. Compete- lhe: 

1°, a representação legal da familia; 
2°, a administração dos bens communs e 

dos proprios da mulher que, em virtude do 
regimen matrimonial adaptado, ou de pacto 
ante-nupcial, incidam sob sua adminis• 
tração; 

3º, o direito de :fixar e mudar o domicilio 
da. familia ; 

4°, o direito de autorizar a profissão da 
mulher e a sua residencia fóra da habitação 
conjugal; 

5°, provei• á sustentação da familia, guar
dada a disposição do art. 347. 

Art. 244. A obrigação de sustentar a mu
lher cessa, para o marido, quando ella aban
dona, sem justo motivo, e recusa voltar â 
habitação conjugal. Neste caso,· o juiz pôde, 
segundo as clrcumstancias, ordenar, em pro
veito do marido e dos fllhos, o sequestro 
temporario de uma parte dos rendimentos 
proprios da mulher. 

Art. 245. O mar:do não pôde, sem consen-
DISPOSIÇÓEs· GERAES. timento. da mulher, qualquer que seja o re-

gimen de bens: . . 
1, alienar, hypothecar ou gravar de onus 

Art, 238. A legitimidade d.a fàmilia con- real os bens immoveis, nem dispor, de qual
stituida pelo casamento extende-se aos filhos quer modo, dos direitos reaes sobre bens 
communs, havidos anteriormente. · · dessa especie; 

Art. 239. O regimen dos bens entre con- II, litigar, activa ou passivamente, sobre 
jugeg começa a vigorar desde a data do ca- os referidos bens e direitos; · 
sarnento e é_irrevogavel. · III, prestar fiança; 

São devera. de ambos: fV, fazer doação com os bens e rendi-
I. Fidelidade reciproca; mentos communs, salvo si for remuneratoria 
II. Vida em commum, no domicilio con- ou de pequeno valor. 

jugal; Art. 246. Valerão, porém, os dotes ou 
III. Mutua assistenoia ; doações nupciaes feitas ás filhas o as doações 
IV. Sustento, guarda o educação dos feitas aos filhos por occasião de se casarem 

filhos. ou estabelecerem economia separada. 
Art. 240. Os menores ficam, de direito, Art. 247. A outorga da mulher pôde ser 

emancipados pelo casamento, realizado na· supprida pelo juiz si ella a tiver recusado 
idade legal. sem motivo justo ou estiver impossibilitaJ.a 

Art. 241. O . casamento contrahido de de dal-a. 
boa fé terá, em relação aos filhos o ao patri- Art. 248. O supprimento judicial da ou- , 
monio, os effl}itos juridicos do casamento torga valida o acto do marido, mas não 
váliuo, até ser declarado nullo por sen- obriga os bens da mulher. 
tença. Art. 249. A a.nnullação dos actos do ma.: 
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rido p1•aticados sem outorga da mulher ou 
som ~upprimento do juiz, só poderá ser re
querida pela mesma ou seus herdeiros até 
quatro annos depois da dis,'lolução do casa
mento. 

CAPITULO III 

DOS DIREITOS E DEV1-:RES DA MULHER ... 
Art. 230. Polo casamento a mulher toma 

o oomo da familia do marido e do marido 
t~roa-se co~p_anhoira e socia, com a obriga
çao de aux1hal-o na manutenção da fa
milia. 

Art. 251. Si o regímen dos bens não fôr 
a communhão universal, a mulher será obri
g_ada a i_ndemoizar as despezas que o marido 
trv:er feito com a defeza de seus bens p,·o
pr10s o de seus direitos priva.dos. 

Al't. 252. A mulher não pódo praticar 
sem autorização do marido : ' 
. I, os mo,mós actos que elle não póde pra

ttcar sem o seu consentimento· 
II, alienar ou gravar, de onus reaes seus 

i~movois proprios, qualquer que seja' o re
g1men; 

III, alienar · seus direitos reaes sobre im
ruoveis de outrem· 

I-V, acceita~· .. ou ;epudiar herança ou le
gado; 

V, Acceitar tutela, curatola ou outro 
munus publico; 

V_!, litigar om juizo cível óu commorcial, 
a nao ser nos casos indicados nos arts. 317 
e 320; · 

VII, exercer qualquer pi·ofissão; 
VIII, contrahir obrigação que possa im

portar alienação dos bens do cas:il. 
Art. 25:J. A autorização do marido pôde 

ser geral ou especial, mas deve constàr do 
instrumento publico -ou particular, prévia
mente authenticado. 

Art. 254. Esta autorização é revogavel a 
todo o tempo, respeitados os direitos de ter
ceiros e os effeitos necessarios dos actos ini
ciados. 

Art. 255. A autorização do marido póle 
ser supprida judicialmente: 

I, no~ casos dos arts. 310 e 311 §§ 1° 
a 5°; 

II, nos casos ·dos §§ (3° o 7° do art. 311, si 
o marido não ministrar â mulher e aos filhos 
os meios de subsistencia. 

Art. ~56. O supprimento da autorização 
do ma_r1do para a mulher exercer profissão 
lucrativa cJnfore-lhe o direito de diclpor li
·<:remento do producto de seu trabalho. 

, .Art. 257. Presume-se a mulher autorizada 
polo marido : .. 

I, para a compra, mesmo a credito das 
çonsas necessari<1s â economta doµlestic~; 

. II, para -obter, por emprestimo, as quan· 
t,18:s. que a acquisição dessas cousas possa 
Px1g1r; 

III, para contrahir as obrigações concer
nentes â industria ou profissão que exercei• 
con:i ~utol'ização do marido ou supprimento 
do ]UlZ. . 

Art. 258. O supprímento judicial da ou
torga valida o acto da mulher, mas não 
obriga os bens do marido. 

Art. 259. Independentemente de autori
zação, pôde a mulher cas:i.da : 

I, exercer o direito que lhe competir so
bre as pe~soas dos filhos de Jeito anterior 
nos termos do art. 4$2; ' 

II, desobrigar ou reivindicar os immovois 
do cq.sal que o marido tenha gravado ou alie
n~~o sem sua outorga ou supprimento ju
dicial; 

m, annullar á.s fianças o dotações feitas 
·pelo ma1·ido com infracção do disposto nos 
ns . 3° e 4° do art . ,l02; 

'IV, reivindicar os bPnS inoveis ou immo-· 
veis doados ou transferidos pelo mai·idd â 
concubina. 

_§ unico. Este direito prevalece, esteja ou _ 
nao a mulher em companhia do marido, e '' 
ainfa que a do.1ção se disfarce em venda ou 
outro contr::tcto. 

V, dspôr dos bens adquiridos na confôr
mitlade do nume1·0 anterior, e de quaesquer 
outros que possua livres da administração · 
do mn,rido, não sencl.o imrhovéls,; 

VI, promover· Ol meios assecuratorios e 
acções que lhe competirem contra o marido, 
em r.,zâo de seu dote ou do outros sous su
jeitos â administração daquelle; 

VU, propôr a acção de annullação doca-
samento; · 

vm, propôr a acção do de3quite ;-
IX, pmlit· alimentos, quando tiver direito 

de fazel-o; 
X, fazer test::i.mõnto ou disposições de ul

tima vontade. 
Art. 260. As acções fundadas nos ns. 2º 

3°, 4° e 6° do artigo antecedente competem ,; 
I, â mulher, na constancia do casamento 

e nos quatro anno, seguintes á sua disso
lução; 

II, aos s,·us herdeiro~, no mesmo prazo, 
si ella houver fa\lecido som o fazer. 

Art. 261. Sal vo o caso do n. -4°do art. 317 
fica ao t erceiro, prejudicado com a sentença 
fayoravel á mulher, o dtreito re"'ressivo con
tra o marido ou seus herdeiros.º 

Art. 262. ' A' mulher compete a { irecção e 
administração do casal, quando o marido : 

I, estiver em lagar remoto ou não sabido, 
com autorização legal; · 

II, estiver em carcere poi• mais dtl doul:l 
annos; 011 · 
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III, for judicialmente declarado inter
dicto. 

Pa.•agrapho unieo. Ne.1tes casos, cabe á 
mulher: 

I, administrar os bens commun.:1; 
Il, dispor dos pPOprios; 
III, administrar os do marido. 
Art. A alienação dos immoveis depende 

-de autorização especial do juiz. 
. Art. 263. A falta de autorização do marido, 
nos casos em que é necessaria. e não tiver 
sido suppri<la, invalida o acto da. mulher, e a. 
nullidade pôde ser allegada por elle ou seus 
herdeiros, até quatro annos depois da disso
lução do casamento. 

Paragrapho unico. A ratificação do ma
rido, p1•ovada por instrumento publico ou 
pártiêolar authenticado, importa a revali
dação do acto. 

Art. 264. Os actos da mulher autoriza.dos 
.. p!3lo Jnarido obrigam todos os bens do casal, 
·. si o regímen matrimonial for o da commu

nhão, e sómente os proprios della, si outro 
foi• o regímen e o marido não assumir _con
jurrctamente a responsabilidade do aeto. 

Art. 265. Qualquer que seja o ·regímen do 
casamento, os bons : de ambos os conjuges 
ficam obrigados igualmente pelos actos que 
a mulher prattcar na conformidade dos ns. l 
e 3 do art. 316;· . 

Art. 266. A ·annullação dos actos do ma
rido ou da mulher por.falta da autorizaçião 
necessaria de um a outro imp01'ta a divida 
do proveito que a cada um, a ambos ou a.o 
casal tenha resultado do acto annulla.do. 

Paragrapho unico. A indemnização aos 
terceiros de boa fé será paga pelos bens pro
prios do conjuga que contrahiu a obrigação 
ou pelos commun~, ern proporçião do proveito 
que obtiver o ca~al. 

1'ITULO III 

REGIMEN DOS BENS ENTRE CONJUGES 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 267. E' licito aos nubentes estipular, 
antes da celebração do casamento, como lltes 
aprouver, relativamente a sous bens. 

Pa1·agrapho unico. Taes convenções serão 
nullas: 

I, si não forem feitas por eacriptura pu
plica; 

II, si não forem seguidas da celebração do 
casamento . 

Art. 268. Ter-se-ha. por não esc:·ipta qual
quer convenção ou clausula: 

1, que altere a ordem legal da successão e 
os direitos conjugaes e paternaes, OlJ. · 

YQ), Vl 

II, que contra1•ie qualquer disposição rigo-
rosamente obrigatoria deste Codigo. _ 

Art. 269. Na falta de convenQão ou sendo 
nulla .a celebrada, vigorará o regímen da 
communhão universal de bens, salvo os casos 
seguintes de casamento, em que será obriga
torio o regimen da separação de bens: 

I, do viuvo ou Yiuva, com infracção das 
disposições do art. 226, ns. 12 e 13; 

II, da pessoa que o realiza1· com infracção 
dos ns. 10, 11, 14 e 15 do mesmo artigo; 

III, do homem maior de sessenta e da mu
lher maior de cincoenta annos, tendo her
deiros neces3arios ; 

IV, do orphã.o de .pae e mãe, mesmo ha
vendo o consentimento de que trata o n. 10 
do art .. 226; 

V, de todo aquelle que depende? de auto
rização judicial. 

ArG. 260. Si o regimen não fôe o da com
munhão, no silencio do contracto, prevale
ce :ão os princípios que regem a sociedade 
particular, quanto á communicação dos ad
quiridos na constancia. do casamento. 

Art. 261. O marido que estiver na posse 
de bens proprios da mulher fica responsa.vel 
para com ella e seus herdeiros: 

I, como usufructuario, si o rendimento 
for cummum; -

II, como procurador, si tiver maniato ex
presso ou tacito para administrai-os; 

m, como depositario, si não tiver direito 
de usJfruil-03 nem de a.rlministral-os. 

Art. 262. As convenções ante-nupciaes 
não terão effeito para com terceiros sinão 
depois de inscriptas em livro especial pelo 
official do registro predial da comarca do 
domicilio doa conjugas. 

CAPITULO II 

DO REGIMEN DA COMMUNHÃO UNIVERSAL 

A1•t.· 263. O regímen da communhão uni
versal importa a communicação de todod os 
bens presentes e futuros dos conjuges o de 
suas dividas passivas com as exc_pções 
constantes dos a1•tigos seguintes. 

Art. 264. São excluidos da communhão: 
I, as pansõe 1, meios-sol.:os, montepios, 

tenças e outras rpndas semelhantes ; 
II, os bens doados ou legados com a 

clausula da incommunicabilida1ie e os subro-
gados em logar delles ; . 

rn, os ben.~ gravados de fidel-commisso e 
o direito do hel'deiro fi.dei-commissario, antes 
do reá.lizada a condiQão suspensiva ; 

IV, o do ~e p1•omettUo · ou con.:1tituido a 
filho de outro leito ; 

V, as despezas feitas com o mesmo filho, 
inclusive a de alimentos j 
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VI, o dote promettido ou constituido ex
pres~àmente por um só dos conjugas a filho 
commum; 

VII, as obrigações provenientes de a.ctos 
illicitos; 

VIII, as dividas anteriores ao casamento, 
salvo si provierem de despezas com os pre
parativos delle, ou si reverterem em bene-
ficio commum; .. 

IX, as doações ante--nupciaes feitas por 
um dos conjugas ao outro, com a clausula 
de incommunicabilidade ; 

X. As roupas de uso pessoal, as joias 
esponsalicias dadas antes do casamento pelo 
esposo, os livros e instrumentos de profissão 
e os retratos de familia; 

XI, a fiança prestada pelo marido sem 
outorga da mulher. 

Art. 265. As dividas não comprehendidas 
nas dua~ excepções do n. VIII só poderão 
sei• pagas emquanto durar o ca~amrmto pelos 
bens que o conjuge 1levedo1· trouxer para o 
casal e por sua meação dos adquiridos. 

Paragrapho unico. Si a. divida for paga 
na constancia do casamento, deverá ser op
p·ortunamente imputada á meação do con; 
juge dev-edor. 

Art. 266. A incommunicabilitlado dos bens 
mencionados no artigo antecedente não com
prohende os sous fructos e rendimentos, 
desde que sejam percebidos ou vencidos na 
constancia do casamento. 

Art. 267. Na constancia do casamento, a 
propriedade e posse dos bens é commum. 

. Paragrapho unico. A mulher, porém, só 
roderá administrar por autorização do ma
rido ou nos casos do art. 317, n. 5° e 
art. 320. 

Art. 268. Dissolvo-se a communhão: 
I, pela morto de um conjugo; 
II, pela sentença que annulla o casa

mento; 
IlI, pelo desquite. 
Art. 269. Extincta a communhão e e:ffe

ctuada a divisão do activo o passivo, cessará 
a responsabilidade de cada um dos conjugas 
para com os credo1•es do outro por dividas 
que este houver contrahido. 

CAPITULO III 

DO REGIMEN DA COMMUNHÃO PARCIAL 

Art. 270. Quando os contrahentes decla
rarem que adaptam o regímen da. commu
nhão limitada ou parcial ou usarem de-ex
pressões equivalentes, entender-se-ha que 
excluem a communhão: 

I, os bens que cada conjuga possuir ao 
tempo do casamento ; 

II, os sobrevindos, durante o casamento, 
por doação ou successãa ; 

III, os adquiridos com valores exclusiva
mente pertencentes a um dos conjuges, em 
subrorogação dos bens proprios. 

Art. 271. Não se communica.m tambem: 
I, as o_brigações anteriores ao casamento ; 
II, as provenientes de actos illicitos. 
Art. 272. Entram na communhão: 
I, os bens adquiridos na constancia do ca

samento, por titulo oneroso, ainda que só em 
nome de um dos canjuges ; 

II, os adquiridos por fato eventual, ainda 
que sem trabalho, ou despeza anterior ; 

III, os adquiridos por doação, herança ou 
legado, em favor de ambos os conjugas; 

IV, as bemfeitorias feitas em bens prop1•ios 
de ca .. a um; 

V, os fructos dos bens communs, ou dos 
proprios de cada um dos conjugas, percebidos 
na constancia do casamento, ou pendentes ao 
tempo de cessar a communhão dos adquiridos; 

VI, os fructos civis no trabalho ou in
dustria de cada um dos conjugas' ou de -
ambos. · 

Art. 273. Neste regímen os contrahentes 
devem no prop1•io contracto ante-nupcial, ou 
em outra escriptura publica, anterior ao ca
samento, fazer a descripção especificada dos 
bens moveis que um leva para o casal, sob · 
pena de serem considerados como auquiridos,. 

Art. 274. A administração dos bens do 
casal pertence ao marido, e as dividas por 
elle contrahidas, na constancia do casamento, 
obrigam os bens communs; e na falta destes 
os bens proprios de cada um conjuge, na 
proporção do proveito que cada um houver 
auferido. - . " 

Art. 275. E' applicanl a disposição do ar-
tigo antecedente ás dividas contrahidas pela 
mulller nos casos em que os seus actos são 
autorizado:,; pelo ma.rido, ou se presumem 
sel-01 ou dispensam essa autoriza,ão. 

CAPITULO IV 

DO REGIMEN DA SEPARAÇÃO 

Art. 276. Quando os contrabentes se ca
sarem, estipulando o regímen da separação, 
os bens permanecerão sob a exclusiva admi
nistração do proprietario, que os poderá -li· 
vrememe alienar, exceptuados os immovei&. 

Ar,. 277. A mulher é obrigada a con
tribuir para as despezas do casal com os 
rendimentos de seus bens, na proporção dos 
seus haveres com relação aos da m,irido, 
salvo estipulação em contrario no respectivo 
contracto. 
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CAPITULO V 

DO REGIMEN DOTAL 

SECÇÃO I 

CONSTITUIÇÃO DO DOTE 

Art. 278. E' da essencia do regímen dotai 
a indicação especificada dos bens que con
stituem o dote, com expressa declaração de 
ficarem. sujeitos a este regímen. 

Art. 279. O dote pode ser constituído : 
· I, pela propria viuva ; 

II, .p~lQpae, pela mãe, ou por ambos; 
III, por terceiros extranhos. 
Paragrapho unico. E' necessaria a inter

venção dos interessado~ por si ou procura
dores na celebração do contracto. 

Art. 280. A constituição do dote póde 
comprehênder, no todo ou em parte, os bens 

Art. 286. Os fructos do dote são devi\los 
desde a realização do casamento, não tendo 
havido estipulação de prazo. 

Art. 287. E' pormittido estipular, no con· 
tracto dotal : _ 

1, que a mulher receba, directamente, . 
para suas despezas particulares, uma deter
minada parte dos rendimentos dos bens 
dotaes ; 

II, que com os bens dotaes haja outros 
submettidos a regimens di.tferentes. 

Paragrapho unico. Em falta de expressa 
declaração sobre o regímen dos bens e:x;tra
dotaes, prevalecerá o da communhão, salvo 
os casos de separação obrigatoria, previsto. 
e mencionados neste Codigo. 

Art. 288. No regímen dotal, é applicavel, 
quanto aos adquiridos, o disposto no capitulo 
concel'Ilente ao da communhão parcial. 

SECÇÃO II 
preseI1tes e os bens futuros da mulhm·. . 

Paragrapho unico. Os bens fut_uros, po- DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MARIDO EM RELA-
rém, só se consideram _comprehendidos no ÇÃO Aos BENS DOTAES 
dote quando adquiridos por titulo gratuito e 
assi:rp. for declarado em clausula expressa, do Art~ 289. Na constancia do matrimonio, é 
pacto ante-nupcial. - direito do marido : 

Art. 281; O dote não póde ser augmentado I, administrar os bens dotaes; 
pelos conjuges depois do casamento. II, perceber os seus fructos ; 

Art. 28~. Quando constituído por terceiros, III, usar das acções judiciaes a que derem 
na constancia do matrimonio, não tem efl'eito logar. 
sobre o regímen prestabelecido para os Art. 290. Si o dote ou parte delle consistir 
outros bens. em bens moveis, estimados no contracto 

Art. 283. E' licito estabelecer-se na es- ante-nupcial, prt'.sume-se translação de do-
criptura ante-nupcial : minio para o marido, salvo clausula expres-

1, a reversão do dote_ ao dotador, disso!- sa em contrario. 
vida a sociedade conjugal, quer a dotada Paragrapho unico. A estimação dos bens 
tenha filhos ou não; · · immoveis, porém, não importará translação 

II, a tran:;;ferencia do dote ao marido, · de domínio sem clausula expressa. 
morrendo a mulher sem herdeiros necessa- Art. 291. Sem a mesma clausula não se 
rios. · . considera dotal o immovel comprado com 

Art. 284. Si o dote for promettido pelos dinheiro do dote ou recebido em pagamento, 
pae.s conjunctamente, sem declaração da quando o dote consistir em moeda. 
parte com que um e outro contribuem, en:.. Art. 292. Quando a estimação importar 
tende-se que cada um se obrigou por metade. alienação, o marido considerado proprietario, 

Art. 285. O _dote é considerado : . pôde livremente dispôr dos bens dotaes, e 
I, quando constituído pelos pae3 - adean- por sua conta correrão os riscos e vanta. 

tamento de legitima, salvo disposição em gens que lhes sobrevierem. 
contrario ; Art. 293. Os immoveis dotaes não esti-

lI, quando dado pelos avós, fica sujeito á mados, ou estimados sem intuito de alienar, 
collação nos mesmos casos em que o é o dos não podem, sob pena de nullidade, ser one
paes aos filhos, guardada a disposição do rados, nem alienados salvo em hasta publica, 
art. 2.165.. e por autorisação do juiz competente, nos 

Paragrapho unico. Os dotadores respon- casos seguintes. 
dem pela sua importancia, no ca~o de I. Si de commum accordo o marido e a 
avieção. mulher quizerem dotai· suas filhas com-

Art. . Si o dote tiver sido constituído muns. 
,Por qualquer outra pessoa, esta só respon- II. Em caso de extrema necessidade, por 
derá pela evicção, si houver procedido de faltarem outros r0cursos para subsistencia 
má fé, ou si a responsabilidade tiver sido da familia ; , 
estipulada. III. Para pagar dividas do dotador, si estas 
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tive1•em data certa, anterim· ao casamento, 
e elle n~o passuir outros bens ; 

IV. No caso da. pl'imoira. p:.i.rte do n. 2 do 
a.rt. 372; 

V. Para reparos indispensaveis á conser
-vação de outro immovel ou immoveis do
ta.e.,; 

VI. Quando se acharem indivisos cJm ter
ceiros, e a sua divisão for impos3ivel ou 
prejudicial ; . 

VII. No caso de desapropriação por uti
lidade publica ; 

VIII. Quando estiverem situados em logar 
distante do domicilio conjugal, e por isso 
for manifesta a conveniencia de vendei-os. 

Parag1•apho unico. Nos tres ultimos casos, 
o p1•eço será applicado em outros bens, em 
que ficará sub:ogado. 

Art. 294. Ficarásubsidiariamente 1•espon
savel o juiz que concedei• a alienação fóra 
do3 casos e sem as formalidades do artigo 
antecedente, ou não providenciai• sobre a 
subrogação do preço, em conformidade do 

. paragrapho unieo do mesmo artigo. ' 
A1·t. ~95. A nullidade da alienação pôde 

· sei• promovida : 
I. Pela mulho:• n:.i. constancia o até qua

tro annos depois da dissolucão do casamento ; 
ll. Pelos seus herdeiros dentro do me&mo 

período. 
Pa,1•agraph'l unico. A rei viniicação dos 

moveh, po1•ém, só se1•á permittida si o ma
rido não t'.ver bens com que 1·esponda pelo 

· seu valor, ou si a alienação pelo marido e 
as subsequente::1 entre terceiras, tiverem sido 
feitas por titulo gratuito ou de má fã. 

Art. 296. O marido fica obrigado po1• per
das e damnos a terceiros prejudicados com 
a nullidade, si no contracto não se mencio
nar a natureza dota! do3 bens. 

Art. 297. Si o marido não tiver immo
veis que possam ser hypothecados para ga
rantia do dote, podor-se-ha no cJntracto 
ante-nupcial estipular fiança ou outra caução. 

Art. 298. Os immoveis dotaes não prese :e
veni duru.nte o matrimonio; p:·e3crevem os 
moveis dotaes, mas responde por elles o 
marido. 

Art. 29:J. Quanto ás dividas passivas, 
ob3e1•val'-S13-ha o seguinte: 

§ 1. • As do marido, contrahidas antes ou 
depois do casamento, não sm.'ão pagas sinão 
po~· seus bens proprios. 

§ 2. 0 As da mulher, anteriores ao casa
mento, serão pagas por seus bons extra
dotaos; e, na fa.lta destes, pelos fructos dos 
bend dotaos, pelos moveis dotaes e, em ul
timo caso, pelos immoveis dotaei!. As con
trahidas dep:iis do casamento só poderão ser 
p·agas pel(,)$ bi;ins e~tra..-clqiaes., 

§ 3: 0 As contrahidas pelo marido o pela 
mulher conjuntament0 podem sm· pagas, a 
arbítrio do credol', ou pelos ben-, communs, 
ou pelos proprios do marido, ou pelos extra
dotaes. 

SECÇÃO III 

RESTITUIÇÃO DO DOTE 

Art. 300. O dote constituído em bens 
inestimados ou estimados sem intuito de alie
nar, deve ser restituído pelo· marido á 
mulher ou aos seus ho ·deiws, dentro do 
mez seguinte á dissolução do matrimonio ou 
á separacão dos corpos, si nio o pu ... er. ser 
immediatamente. 

Art. 301. O dote constituído em bens fun
givais ou não fungiveis, mas estimados com 
intuitos de alienar, só pôde ser pedido seis 
mezes depois da dissohição do matrimonio 
ou do desquite. 

Art. 302. Si os moveis dotaes, inestima
dos ou estimados para simples determinação 
de seu valo1•, si tiverem consumido por uso
ordinario, o marido será obl'igado a· re
tituir sómente os que restarem e no estado 
em que se acharem ao tempo da dissolução 
do matrimonio ou da separação. 

Art. 303. A mulher pôde, em todo o caso, 
reter os objo Jtos de seu uso, em conformi
dade do art. 333, n. 8°, deduzindo-se o seu 
valor do que o marido marido houver de 
restituir uma vez que tenham sido estima
dos na constituição do dote. 

Art. 304. Si o dote inestimado compre
hende1• capitaes ou rendas, que tenham sof
frido diminuição ou deprPciação eventual, 
sem culpa do marido, este i.lesonerar-se-ha da 
obrigação de restituil-os, entregando os re
spectivos titulas. _ 

Paragrapho unico. Quando, porém cons
tituído em uso fructo, o marido ou seus her
deiros serão obrigados sómente a restituir o 
titulo respectivo e os fructos pe1•cebidos·de
pois da dissuloção do casamento ou da se-:
paração. 

Art. 305. Presume-se recebido o dote : 
I, si o casamento se tiver prolongado por 

cinco annos depois do prazo estabelecido 
para a i:.ua entrega; 

II, si o devedor for a mulher. 
Paragrapho unico. Fica, porém, salvo ao 

marido o dir_eito de p1•oval' que o não rece
bau, apezar de tel-o exigido. 

Art. 306. Dada a separação ou dissolvido o 
casame:1.to, os fructos dotaes correspondente:1 
ao anuo corrente serão divididos entro os 
dous conjugas ou ontre um e os herdeiros do 
outro, proporcionalmente á duração do ca-
1:1amento1 no de.cu1'so do mesmo ainno, O~ 

1 
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annos do c·asamento, contam-se da data da 
sua celebração. · 

reciprocas ou de um ao outro, comtanto 
que não excedam á metade d0s bens do 

Paragrapho uilico. Tratando-se de colhei
tas que so füzem em períodos superiores ou 
inferiores a um anno, a divisão se effectuará 
na proporção do tempo em que subsistiu a 
sociedade conjugal, dentro do periodo da co
lheita. 

Art. 307. O marido tem direito de ser in
llemnizado das bemfeitorias necessarias e 
uteis, segundo o valor que tiverem ao tempo 
da restituição, e responde pelas deteriora-
ções causadas por sua culpa. · 

Paragrapho unico. Este direito e esta 
obrigação passam aos seus herdeiros. 

SECÇÃO IV 
.,. ... 

SEPARAÇÃO DO DOTE E SUA ADMINISTRAÇÃO 
PELA MULHER 

Art. 308. A separação do dot.e pôde sei• 
judicialmente requerida. pela mulher, quando 
a clesord-ein nos negocios do marido fizer ro
ceiar que os bens deste não bastam para ga
rantir os seus, salvo ao, c·redores o direito 
do opporem-se á sepaTação, quando esta fór 
fraudulenta: . · 

Art. 309. Separado o dote, sua adminis
tração ~e~·â entregue á níulhor, mas conii
nuará inalienavel e o juiz que concedei• a 
separação deve provideiici;lr para .que as 
qtu!.nt.as recebidas em pagamentJ delle 
sejam applicadas em bons immoveis, 

Paragrapho unico. A sentença. da separa
ção será averbada no registro de que trata o 
art. 331, par,\ produzir seus effeitos em re
lação a terceiros. -

SECÇÃO y 
BENS PARAPHERNAES 

doador.- -
Art. 313. As doações para casamento 

podem ta.mbem ser feitas por terceiros no 
contracto ante-nupcial ou em outro instru
mento publico anterior ao casamento. 

Art. 314. As doações e,tipuladas nos con
ti•actos ante-nupciaes para depois da, morte 
do doador, aproveital'ão a.os filhos do dona
tario, ainda que este falleça antes do doado1•. 

Paragrapho unico. No caso, porém, do 
doador sobreviver a todos os filhos do dona
tario, a doação caduc~rá. · 

TITULO IV 

DISSOLUDÀO DA. SOCIEDADE CONJUGAL 

· E POSSE DOS FILHOS 

CAPITULO I 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

Art. 315. A sociedade conjugal termina : 
l 0

, pela morte de-um dos conjugeJ; 
2°, pela nullidade do casamento; 
3°, polo desquite. • 
Para.grapho unico. O casamento ·é indis

soluvcl, e só 83 rompe pela morte de um dos 
conjuges, não sendo applic:wel a e,te caso a 
pre.mmpção de que trata o art. 10 da Parte 
Geral. 

Art. A acção de desquito será ordi-
naria e sómente competirá ao ; conjugas. 

Paragrapho unico. Si, porém, o' conju"'e 
fôr inca.paz de oxercel-a, podorá ser repre
sentado por qualquer ascendente ou irmão . 
. Art. 316. A acção de desquite só pódo 
fundar-se em alguns dos seguintes motivos: 

Art. 310. A mulher conserva a proprie- 1. AduUerio ; 
dado, a administração, o gozo e a livre dis.- H. T,mtativa de morte; 
posição dos bens parapherna.es. . IU. Sov:icia ou ínjuria grave; 

Art. 311. Si o marido cJrilo procurador -. IV. Abandono voluntario do lar conjug,il, 
c.>nstituido para administrar os bens para- durante dous annos continuos ; 
phorna.es ou particulares, da mulher for V. Mut~o consentimento. 
dispen;ado, por clausula expressa, de prestar- Art. 317. O adulterio deixará de ser mo-
lhe .contas, será sómente obrigado: · tivo p '.lra o desquite: 

I, a r,stituir os frtwtos existentes ao tempo I. Si o autor houver concorrido p:.i.ra que 
em que ella lhe pedir contas ; o réo o commette..ise; 

II,-quanJo lhe cassar o mandato ; II. Qu:.i.ndo tiver sobr,windo perdão d:i. 
m, quando dissolvida a sociedade conjugal· parte do conjugo innocente. 

Paragrapho unico. Presume-se perdoado 
CAPITULO YI 

DAS DOAÇÕES ANTE·NUJ?CIAES 

Art 312. Salvo caso de sopa.ração de bens 
ot,rigatoria, é livre aos · contrahentes esti
pular, no contracto ante-nupcial, (1.oações 

o adulterio quando o conjuga innocente, de
pois do conhecei-o, consente cm cobabitar 
com o cu.Jp:.tdo. 
· Art. 318. No desquitJ litigioso, sendo a 

mulher innocente· o pobre o marido é 
obrigado a prestar-lhe a pensão alimentícia 
fixada pelo juiz. 
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Art. 319. O juiz fixará tambem a quota 
com qm•, para criação e educação dos filhos, 
deve concorrer o conjuga culpado, ou 
ambos, si um e outro o forem. 

Art. 320. A sontença do desquito auto
risa a separação dos conjugas e faz cessar 
o regímen dos bens, como si o casamento 
fosse dissolvido. 
· Art. 321. Seja qual fôr a causa da sepa
ração e o modo como ella se faça, é licito 
aos conjugas restabelecer a todo o tempo a 
sociedade conjugal, nos termo::; em que ella 
tinha sido cons,ituida, comtanto que o façam 
judicialmente perante . autoridade compe
tente. 

Paragrapho unico. A reconciliação em nada 
prejudicará os direitos do terceiros, adqui
ridos antes e durante a separação, qualqu<'r 
que sej..1, o regímen dos bens. · 

Art. 322. A mulher condemnada na acção 
de divorcio não poderá mais usar do nome 
do marido. 

CAPITULO II 

DA POSSE DOS FILHOS 

Art. 323. No caso de dissolução da socie
dade conjugal por desquite amigavel, obser-

var-se-ba o que os conjugas accordarem sobre 
a posse dos filhos. 

Art. 324c. Sendo o deí!quite litigiosó, a 
pos1e dos filhos menores caberá ao conjge 
innoconto. 

§ 1. º Si ambos forem culpados, a mae terá. 
direito de conservar em sua companhia as 
filhas, emquanto menores, e os filhos até á 
edade de sei::1 annos. 

§ 2. 0 Os filhos maiores de seis annos serão 
entregues â guarda do pai. 

Art. 325. Havendo motivos ponderosos, o 
juiz, no interesse dos filhos, poderá regular 
por modo differente a situação destes em 
relação aos pais. 

Paragrapho unico. Si sómente a um dos 
conjugus couber a posse dos filhos, fixará o 
juiz a contribuição com que o outro deva 
concorrer para o sustento dos mesmos. 

Art. 326. No caso de annullação do casa
mento, havendo filhos communs, observa-se
ba o disposto nos arts. 408 e 409. 

Art. 'dZ!. A mãi que contrahe novas _ 
nupcias não perde por isso o direito do ter 
os filhos na sua companhia, da qual só pode: 
rão ser retirados por ordem do juiz, si se 
provar que ella ou padrasto não os t1•ata 
convenientemente. - Anizio de Abreu. - .Ai~' 
fredo Pinto. - Lui:: Domingues. 

' 
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Arts. 412 a 575 
Titulo V 

RELAÇÕES DE PARENTESCO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. A legitimidade do filho concebido na 
constancia do casamento ou presumido tal, 
só pôde ser contestada, provando-se que o 
marido achava-se physicamente imposclibi.
litado de cohabitar com a mulher nos pri
meiros cento e vinte e um dias, ou mais, dos 
tresentos que houverem precedido ao naS<'.Í· 

Art. São parentes, em linha reçta, as menta do filho, ou pro_vando-se que, a esse 
pessoas das quaes uma procede da outra. Os tempo, estavam os conJuges legalmente se
:parentes em linha recta são, entre si, ascen-· parados. 
dentes e descendentes. Art. O_ segundo moti~o do artigo ante-

Ar-L São parentes em linha collateral, cedente nao procederá, SI, apezar de legal· 
até o 10° aráo as pessoas que procedem de mente separados, os conjugeshouverem coha.
um tronci cor:imum sem que descenda uma bitado algum dia sob o mesmo tecto, du-
da outra. ' rante o referido tempo. 

Art. O parentesco é legitimo ou illegi- Art: A imp~tencía só .P?d~ ser admittida, 
timo, ·segundo procede ou não de casamento. para Impugnaçao da legitimidade do filho, 

Art. Na linha recta, contam-se os grâos quando for ,~bsoluta . 
• de :parentesco pelo numero das gerações; na Art . O adulterio da mulher com quem o 
collateral, contam:-se subindo de um dos pa- marido cohabitava não é suffl.ciente para 
rentes a.tê ao ascende_n-te commum, é descen- destruir a presumpção legal da legitimidi:l.de 
do, depois, atd enconti•ar o outro .parente·. da filiação. 

-Art. Cada conjuga é unido aos parentes Art. Cabe privativamente ao marido o 
do outrq pelo .. vinculo da affl.nidade licita. direito de contestar a legitimidade dos filhos 
E' illicita a affi.nidade. que resulta de copula nascidos de suit mulher. 
illegitima. Art. Nos casos em que esse direito lhe 

, Art. A affi.nidade na linha recta não se assiste deve o marido contestar a legitimi-
extingue com a dissolução do casamento que dade do filho nascido de sua mulher: 
a originou. - . 1°, dentro dos dous mezes seguintes ao 

Art. A. ~dopçao estabelece simples pa- nascimento, si estiver presente; 
re_ntei;co CIVIi entre o adaptante e o ad- 2•, dentro dos tres mezes seguintes á sua 
optado. volta ao logar do nascimento ou ao domicilio 

dAPITU_LO II 

DA FitIAÇÃO LEGITIMA . 

Art. São legitimas os fillÍos concebid9s na 
eonstancia do casamento. · Consideram-se 
tambem legitimas os procedentes .de casa
mento annullado e de casamentos nullos 
contrahidos de boa-fé. · · 

Art. Presumem-se concebidos na constan-
cia do casamento: · 

l O, os filhos nascidos cento e oitenta. dias 
depois da cohabitação dos conjugas; · 

2°, os nascidos dentro dos tresentos dias 
subsequentes á dissolução da sociedade con
jugal por mol'te, desquite ou annullação. 

~rt. A legitimidade do filho nascido antes 
de decorridos os cento e oitenta dia.s de qtie 
trata o n. 1 do artigo antecedente não pôde, 
entretanto, ser contestada: 

1°, si o marido, antes de casar, tinha scien
cia da gravidez da mulher; 
· 2", si assistiu, pessoalmente ou por pro
curador, a lavrar-se o termo de nascimento 
do filho, sem, contestá~ a paternidade~ 

conjugal, si estava ausente; 
3°, dentro dos tres mezes seguintes ao dia 

em que teve conhecimento da occultação do 
nascimento. 

Art. A acção de que trata o artigo a.n• 
tecedente, uma vez iniciada., passa aos her• 
deiros do marido. 

Art. A confissão materna não basta para 
excluir a paternidade. 

Art: A filiação legitima prova-se pela 
certidão do termo do nascimento inscripto 
no registro civil. 

Art. Ninguem pôde vindicar estado con· 
traria ao que resulta do registro de nasci
mento. 

Art. Na falta ou defeito do termo do 
nascimento, poderá provar-se a filiação le
gítima por qualquer modo admissível em 
direito, quando houver um começo de prova 
por escrípto, proveniente dos paes, con
j1;lnyta ou separadamente, e quando exis
tirem vehementes presumpções resultantes 
de factos já certos. 

Art. . A. a~o para provar a legitimi
dade da. 1ll1a.çao pertence ao proprio ftlho1 . -
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emquanto viver. Passará, porém, a seus 
herdoiros,si houver morrido ainda monor ou 
incapaz. 

Art. A referida acção dove sei' proposh 
pelos herdeiros, nos casos do artigo antece
dente, doutro de um anno, contado da morto 
do filho cuja legitimidada elles pretendem 
provai·. 

Art. Si a acção tiver sido iniciada pelo 
filho, tambem poderá ser continuada por 
seus herdeiros, si não tiver sobrevindo de: 
sistencia ou perempção da instancia. 

CAPITULO III 

DA LEGITIMAÇÃO 

Art. Os filhos legitimados são,em tudo 
equiparados aos legitimos. . 

Art. A legitimação resulta do casamento 
depois de concebido o filho. 

Art. A legitimação dos filhos füllecidos 
antes dos sous de5cendente3 aproveita a 
estes. 

CAPITULO IV 

DO RECONHECIMENTO DOS FILIIOS 
ILLEGITIMOS 

Art. O filho illegitimo pôde ser reconhe
cido pelos paes conjunc·ta ou separadamente. 

Art. Quando a maternidade constar do 
termo de nascimento do filho, a mãe só po
derá contei!hl-a, provando a falsidade do 
.termo ou das declarações nelle contidas. 

Art. O re0onhecimento voluntario do 
filho illegitimo pôde sei· feito no termo- de 
nascimento ou por instrumento publico ou 
testamento. 

- - ...... e::. --

menor póJe impugnar o reconhecimento 
dentro dos quatro annos seguintes á sua 
maioridade ou emancipação. 

Art. Os filhos illegitimo;;i de pessoas que 
não estão cJmprehendidas no a.rt. 226, n.:1. I 
a 5, teem acção contra seus paes para reco
nhecimento da filiação nos casos seguintes: 

I º, quando, ao tempo da concopção, sua 
mãe se achava cJncubinada com o preten
dido pae; 

2°, quando a concepção du filho reclamante 
coincidir com a data do estupro ou rapto 
praticado contra sua mãe pelo supposto pae ; 

3°, quando existir um escripto emanado 
do pretenso pae, reconhecendo expressamente 
a sua paternidade. 

Art. A investigação da matemidade é 
sempre permittida, excepto quando tiver por 
objecto attribuir :fi.1110 illegitimo a uma mu
lher casada ou impedida para se casar nos 
termos dos ns. 1 a 7 do art. 226. 

Art. A acção de investigação da pator.,. 
nidade ou maternidade póde ser contestada 
por qualquer pessoa que para isso tenha justo 
interesse. 

Al't. A sentença que julga procedente a ,, 
acção de investigação produz os mesmos 
effeitos do reconhecimento, e póde deter.
minai• que o filho seja criado e educado tóra 
da companhia do pae ou mãe que houver 
contestado essa qualidade. · 

Art. A :filiação paterna .e a materna, 
tambem, podem resultar de casamento de
clarado nullo, ainda sem as condições do 
putativo. 

CAPITULO V 

DA ADOPÇÃO Paragra.pho unico. O reconhecimento pôde 
ser anterior ao nascimento do filho já con-
cebido. Art. A adopção é permittida ás p(:lssoas, 

Art. No acto do reconhecimento é ve- maiores de 50 an-nos, que não tiverem des
dado füzer qualquer mençã'.> da qual se cendentes legitimos ou legitimados. 
induza que· o filho procede de concubito re- Art. O adaptante deve ser, pelo menos, 
provado. 18 annos mai3 velho do que o adaptado. 

Pttragrapho unico. Os filhos incostuosoJ Art. Ninguem pôde Sei' adaptado po1• 
não podem ser reconhecidos. · duas pessoas, salvo si forem marido e mu-

Art. O filho illegitimo, reconhecido por lher. 
um dos conjuges, não pode1·á residir no lar Art. O tutor ou curador não póde ad-
conjugal s3m o consentimento do outro. optar o pupillo ou curatelado, emquanto não 

Art. O filho reconhecido fica, durante ll. prestar coutas de sua administrarão e pagar 
menoridade, sob o poder do pae ou da mãe o alcance em que se achar. 
que o reconheceu ; e, si por ambos tiver sido Art. A adopção não se pôde realizar sem 
reconhecido, ficará sob o poder do p'.l.e. o consentimento da pessoa sob cuja guarda 

Art. Quando o pae e rnãeroconhecerem o e3tiver o adaptado, si fo1• menor ou inter
filho illegitimo são obrigados a alimentai-o dicto. 
e educal-o, segundo suas pJsse3 e condição, Art. O menor ou interdicto que tiver 
como si fosse legitimo. sido adaptado poderá. romper o vinculo da 
· Art. O reconhecimento não pôde ser adopção d_ontro do anno seguinte á sua maio-
feito sob condição ou a termo. ridade ou ao levantamento da interdicção. 

Art. O filho- maior não pôde ser reco- Art. Póde tambem romper-se o vinculo 
nl,lecido sem o seu consentimento, e o da ado~ção, quando as durts partes estive1•e1n 
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de accordo, ou quando o adoptado com
metter alguma ingratidão pam coni o ad-
optante. · 

Art. A adopQão deve ser feita por escri
ptuea publica. Não admitte condição nem 
termo. · . 

Art. O parentesco procedente da adopção 
limita-se ao pae adoptante e ao filho ad
optivo,salvo quanto aos impedimentos matri
monia.es, em relação aos quaes se observará 
o disposto no art. 226, ns. 3 e 5. 
· Art. A adopção produzirá os seus effeitos 
ainda que sobrevenham filhos ao adoptante, 
salvo si, pelo facto do nascimento, ficar pro
vado quo o filho .eatava concebido no mo
men:,o da adopção. 

Art. Os direitos e deveres resultantes do 
pa·rentesco natural não se extinguem pela 
adopçã.o, excepto o patrio poder, que será 
transferido do pae na+,ural para o adoptivo. 

CAPITULO VI 

llO PATRlO PODER 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. ó., filhos legitimos, .08 legitimados, 
os lega:lmente 1'8conhecidos e. os adoptivos 
estão sujeitos ao patrio poder, emquanto 
menores. 

Art. Na constan·cia do ca.\!amento, opa
trio poder é exercido pelo marido, como 
chefe da familia, e pela mulher na falta ou 
impedimento deste. 

Art. O desquite não 1J.ltera_ as- relações 
entre paes e 1illios, sinão quairto ao direito 
de tel-os em sua companhia._- . ·· 

Art. , Dissolvido o casamento, . o -patrio 
poder compete ao corijuge sobrevivente. 

Art. O filho illegítimo não reconhecido 
pelo pae fica sob o p:ider materno. 
· Si, 'porém, a mãe não for conhecida ou 
não for capaz de exercer o patrio poder, o 
menor incidirá sob tutela. ' 

progenitor ou qliíl,ndo o sobrevivente se achar 
impos,ibili~ado de exercer o patrio poder ; 

5°, represental-os nos actos da vida civil; 
6°, reclamal-os de quem illegalmente os 

detenha"; 
7°, exigir que lhe p1•estem obediencia, re

speito o os serviço3 proprios de sua idade e 
condição. 

SECÇÃO III 

EF~'EITOS DO PATRIO PODER. SOBRE OS BENS DOS 
FILHOS 

Art. O pae e, Illt sua falta, a mãe são os 
administradores legaes dos bens dos filhos 
qüe se acham sob o seu poder, resalva.da a 
·disposição tio art. 287. 

Art. Não podem, porém, alienar, hypo-
thecar, ou gravar de onus reaes os immo
veis dos filhos, nem contrahir, em nome 
delles, obrigações que excedam os limites da 
simplei! adminis,ração, salvo caso de nece3-
sidade ou evidente utilidade do filho, me-
diante autorização do juiz, · 

Art. Sempre que houver opposição entre 
os interesses dos filhos e os do progenitor, 
no exercicio do patrio poder, ser-lhes-h1ll 
dado curador _especial, a requerimento dos 
filhos ou do Ministerio Publico. Não ha
vendo requerimento, o juiz nomeará de oflicio 
o curador. . 

Art. A nullidade dos actos praticados 
com infracção dos artigos antecedentes pôde 
ser opposta sómente: 

1°, pelo filho, dentro de um anno depois da. 
Jnaioridade ; 

2°, pelos herdeiros, dentro de um anuo de
pois de seu fallecimento; 

3°, p.)lo representante legal, si antes da 
mãiol'idade do filho o pae tiver perdido o 
patl'io poder. 

Art. O usufructo dos bens dos filhos é 
inherente ao exercício do patrio poder, salvo 
a disposição do arb. 287. . 

Art. Exceptuam-sc: 
1 °, os bens ,deixados ou dados ao filho com 

a condição de não serem usufruídos por seus 

SECÇÃO II 

ET.'FE!TOS DO PATRIO PODER. SOBRE A PESSOA DOS 
FILHOS 

Al't. São dil'eitos do progenitor sobre 
pessoa dos filhos menores : 

paes; · 
2°, os bens deixados ao filho, para que em

prehenda alguma caereirtt ou aprenda al
guma arte ou oflicio. - · 

Art. Estão excluídos do usufl'Ucto e da -
a administração do3 paes : 

1 °, dirigir sua educação ; 
2°, tel-os em sua companhia, posso e 

o·uarda · 
o , t· t 3°, concedei• ou negar consen 1meu o para 
que se casem ; · 

4°, nomear-lhes tutor, por testamento ou 
escript.ura publica, si não sobreviwr o outro 

Vol, VI 

1 °, os bens adquiridos pelo filho illegitimo, _ 
antes do reconhecimento ; 

2º, .os bens adquiridos pelo filho em ser
viço militar, de magi:;tcrio otl em qualquei' 
outra funcção publica ; 

3°, os bens deixados ou dóaclos ao filho sob 
a condição de não serem administrados pelos 
paes..,_ 
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SECÇÃO IV. prias necessidades e ás das pessoas a seu 

EXTINCÇÂO E SUSPENSÃO D') l?ATRIO PODER 

Art. Extingue-se o patl'io podor: 
1 °, pela m,Jrte dos paes ou do ti.lho ; 
2º, pela emancipação resultante do casa-

mento; 
3°, pela maioridade ; 
4°, pela adopção. 
Art. Si o pae ou mãe abmar do pn.trio 

poder por violação ou negligencia àn~ s::ms 
deveres, ou ruinosa administr ,çio dos b:rns 
do filho, o juiz poderá, n. requerimento de 
algum parente ou do Ministerio Publico, 

• tomar qualquer medida que lhe pareça ne
cessaria para garantia da pessoa ou do~ bens 
do mesmo filho, inclusive a suspensão do 
patt'io poder. . 

Art. Será destituído do patrio po.Ier o 
1>rogenitor: 

1°, que castigar immodoradamente o filho; 
2", que deixal-o em abandono; 
3°, que der-lhe conselhos, ordon~ ou exem-

plos perniciosos; · 
4°, que praticai• actos contrarios á moral 

e, aos bons costumes. 

.. CAPITULO VII 

D OS ALI ME N T.O 8 

'A1•t. ôs parentes podem exigir, uns dos 
outros, alimentos necessarios ,í. sua subsis
tencia, de accordo com as determinações tleste 
capitulo. 

. Paragrapllo unico. A presJnte di ,iposição 
não exclua a dos arfa!. 300, n. 2, 39Y, n. 4, 
403 e 447. 

Art. A prestação de alimentos incumbe: 
1°, ao pae ou mãe, em fü.vor dod filhos 

legítimos, legitimados ou iltegitirnrs de qual
quer especie; 

2º, na falta dos paes, aos do.;cendentes le
·gitimos, legitimados ou illegitimos ; 

3°, na falta dos pa.een tos acima designados, 
aos outros ascendentes ; 

4°, na falta destes uHimos, aos irmãos. 
Art. Entende-se que ha falt .1 de parente& 

a quem incumbe, de prefel'eocia, fornecer 
alimentos, não só quando já. forem fallecidos, 
como tambem quandJ não possuírem re
cursos para isso, ou for muito difficil deman
dal-os. 

Art. Nenhum parente que demandar ali
mentos será attendido, sem provar íJ.ue tem 
carencia de recursos e não os pôde adquirir 
JJOr seu trabálho. 

Art. Nenhum parente se eximirá da. obri
gação de prestai• ,tlimcntos si não provar quo 
tem. apenas o sufflciente parn acudir ás pro-

cargo. 
Art. Os alimentos devem ser fixados na 

pl'úporção das necessida<l.Ps do reclamante o 
dos recurs:is da pe:3Soa orrigaúa. 

Art. Si depois de fixados os alimentos, 
sobrevier alte1•a.ção no estado de fortuna 
daquelle a quem incumbe pre.,tal-os ou do 
que os recebo, poderá a parte interessada 
recJrrer ao juiz píl.ra a ce.,sação, reducção 
ou augmento, conforme as circumstancias. 

Art. A ob :·igação de prestar alimentos 
não se t1·ansmitte aos herdeil'os do devedor. 

Art. A pe&ioa obrigada a prestar ali
mentoJ ou póu.e dar uma pensão ao alimen
tando, ou rocebel-o e sustentai-o em sua 
propria casa. O juiz, porém, poderá, con
form2 as circumstancias, fixar o modo da 
pr0st:t,ção. . 

Art. O direito de pedir alimentos póde 
deixar de ser exercido, mas não póde ser 
renunciado. 

Titulo VI 

TUTELA, CCRATELA E AUSENCIA 

CAPITULO I 

DA TUTELA 

.SECÇÃO I 

TUTORES 

Art. Os filhos menores incidem em tu- . 
tela: 

l º, por fallecimento ou decla1·ação de aÍ1; 
saneia dos pacs ; 

2\ quando estes forem privados do patrio 
poder. . 

Art. O direito de nomear tuto1• per-
tence ao pae e, nii fal :;a de~te, ít mãe do me
nor; e, si ambos forem fallecido.;, ao avô pa
terno e, não existindo este, ao materno. 

Paragrapho unico. A nomeação deve 
constar- de testamento valido e solemne ou 
de qualquer outro documento authentico. 

Art. E' nulla a nomeação de tuto1• 
feita pelo pao ou pela mãe que, ao tempo de 
sua morte, estava privado do patrio poder. 

Art. Na falta de tutor nomeado pelos 
paes,a tutela será deferida aos parentes cou
sanguineos do menor, na seguinte ordem: 

1°, ao avô paterno, depois ao materno, e 
na falta deste, á avô paterna ou materna; 

2°, aos h'mãos, preferindo os bilateraes 
aos nuilateraes, o mais velho ao mais moço, 
e o ,lo sexo masculino ao rlo feminino ; 

3°, aos tios, preferindo o maii:; velho ao 
inais moc,;o, o <lo sexo masculino ao do femi
nino. 
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Art. Não existindo parentes doil designa
dos no artigo antecedente, ou não sendo 
idoneos os que existirem, o juiz nomeará 
tutor qualquer outra pessoa idunaa. 

Art. E' tambem o juiz obrigado a no
mear tutor, quando o n11meado pelos p,ies 
ou o parenr.e. designado no art. 499 for ex
cluído ou excusado da tutJla. 

Art. Qualquer que seja o numero dos 
il·mãos, só se lhes deve nomear um tutor. 

Sendo nomeados pelo p,e ou pela mãe 
mais de um tutor, entender-se-ha que os 
designadJS depois rio primeiro o substituem 
successivamente, dado o caso de morte, in
·capacidade, imp;.,dimento ou excusa. 

Paragrapho unico. Quem indtitue um me
nor · seu:· herd1::iro ou legatario, poderá no
mear-lhe um curado1• especial para os ben::1 
deixadc1s, .ainda. que ó rneno1• se ache sob o 
p.atr.ío poder ou sob tutela. 

Art. . Os menoreil abandonados ficam sob 
a tutela do Ee1tado, por -intermedio dos re
colhimentos especia.es onde se acharem. . 

Na · falta de3Ses estabelecimentos,' ftêam 
sob a das pessoas que, voluntaria e gratuita
mente, -se encarregarem de sua criação. , · 

· SECÇÃO II 

INCAPAZES DE E:ltERCEHt A TUTEJ,A 

4°, os impossibilita<l.os par enfermidade, 
emquanto ella durar; 

5°, os que habitarem a grande di~tancia 
do log-ar onde a tutela deva ser exercida; 

6°, os que já exercem tutela ou cu1·a
tela; 

7°, os milUares em serviço; 
8°, os que exercerem funcção publica in• 

compatível com a boa administração da tu
tela. 

Art. Quem não for parente do menor não 
póJ.e ser obrigado a acceit r a tutela, si hou
ver no logal' parente idoneo, consanguíneo · 
ou atlim, em condições ele exercel-a. ~ 

Art. A excusa deve ser apresentada den
tro de dez dias depois da intimação, J!Oh pena 
de entenJ.er-se renunciado o direito de alle-
gal-a. _ 

S1 a causa da excusa occorre1' depois de 
acceita a tutela, os dez dias serão contados 
da da~a em que ella se J.er. 

Art. Si o Juiz não admittir a excusa, a. 
acceitação da tutela é obrigatoria, até que 
o tribunal snpJrior reforme . a sua decisão; e 
o tutor responderá desue logo pelos damnos 
e prejuízos que o menor veio a sotfre1•, além 
de ficar privado do direiGo de herdar do me
nor, si for parente. 

SECÇÃO IV 

GARANTIA DA TUTELA 

Art. Não podem sêr tutores e serão ex-
onerados da tutela ca$0 a exerçam: Art. Os immoveis do tutor ficam desde a 

lº, aquelles que não tivereni a.. livre admi- data da acceiGação do encargo l1·galmente 
nistraçã·o de seus bens, salvo O caso do hypothecados para garantia do patrimonio 

do menor. 
art.3lln.4; At s· · · - l 

2º, aquelles que, no, momento de lhes ser . i· • . 1 os 11n:nove1s nao va erem o pa-
deferida a tutela, ·se acharem cónstimidoJ tr1mon!o do menot, <!._everá o tutor _ _refor~r 
em obrigação para c.lin O menor ou tiverem _a, hypo_ he_ca C?m cauç_ao real o~ flde1JuSSor1a, 
direitos a fazer valer contra este; e aquellcs salvo SI ~ao ~Iver .~e10s de fazel-o e for de 
cujos paes, filhos ou mulherés ti verem de- reconhecida _14oneid,1de. . . . 
manda com O menor ; . . . Ar,t. 9 .JUIZ responde suhs11har1amente 

30, os inimigos do menor ou de seus paes, pelo:s pr~JUll.OS ~aus,1dos __ ao menor, em cou
ou que tiverem sido po1· estes expressamente. seq,uepc1a da rn:10\vl;l-bthdade ~o tutor, ou 
excluídos da tutela ; , P".r !1ª 1 l~e tel' ex1g~do garantia d~ su:~ ad-

4º, os conde:mnados por crime de furto. mrnrntraç~o, ou por _nao tel-o removido desde 
roubo, esteUionato 'ou falsi,lade, h tjam ou· que se tornou susp~1to. . . 
não cumpridu a pena ; ,cessará, entret,10to, a resp~nsab1~1da~e~ 

5°, as pe,,::ioas de má conducta ou falhas de P1 ?.,.V:ª~rlo elle_ que _tomo~ a, preca.uçoe:s 
probidaue, 8 as culpada~ de abuso em tu- ~x1.,1da~ p J_r lei e nao de,,curou, de modo 
toria~ anteriores. algum, os mte~~ses dú menor .. . 

Art. A reter11Ja responsabilidade será 
SECÇÃO III pess3,1l e direc~a. quanrlo o juiz não tiver 

nomeado tutor. ou quando a nomeação não 
EXCU8A DOS TUTORES houver sido oppor~una. 

Art. Podem excusar-se do cargo de 
tutor: 

SECÇÃO V 

EXERCICIO DA TUTELA 1°, as mulheres; 
. · 2°, os maio1•es de sessenta annos; 

3°, os que teem sob 13eu poder mais 
.cinco filhos; 

. Art. O cuidado da pessoa do menor e a 
de administração dos sous uens incumbem u,o 

tutor sob a inspecção do jtliz. 
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Art. Os bens do menor serão entregues 
ao tutor por inventario e avaliaçã.o, ainda 
que os paes t~mlrn.m dispensado esta forma.-
lidado. · 

Art.. Cabe ao tuLor, quanto á pessoa do 
menor: 

1°, dirigir sua efocaçã.o, · dcfendel-o e 
prestar-llie alimento~, confJrme os haveres e 
condição do menor; .. 

2°, recorrer ao j-uiz para providenciar, 
como julgar mais convenim1te, quando o 
menor necessitar de co1•recção. 

Ar·t. Si o menor possuir bens, será ali-
mentado e educado á sua custa, e para esse 
fim o Juiz arbitr!l,rá· as quantias que julgar 
necessarias, em att~nção ás forças dos ren
dimentos do menor, si o pae ou a mãe deste 
não as tlver taxado. 

Art. Compete mais ao tutor: 
1°, ropreséntae o menor nos actos da vida 

civil, emq_uanto pul;,erc. nos actos 'em que 
for parte, supprindo-lhe o consentimento 
com sua autorização. Esta autorização é 
necessaria cm todos os actos que gerarem ou 
extinguirem ciil'eitos ou obrigaçõe$, no i ter 
mos do art.100, e sua falta importará nullí
dade, si for invocada pelo menor; 

2°, r eceber as rendas e pensões elo mt'nor; 
3°, fà.zer as dcspezas com os alimentos e 

educação do·- mesmo e com o custeio de 
sons bJns ; 

4°, a.lienar os ol.Jjectos destin!1dos á venda. 
Art. Compete-lhe tarnbem, mas com 

a,utorização ao juiz: 
· l O, fazer a'l despez1s n ecessarias com a 

conservação e melhorainento dos bens ; 
2°, receber a.s qQantias devidas ao or

phão e pagar suas dividas, empregando os 
iilalclos ; 

3°, impor onus reaes aos bons do tutela.do; 
4°, acceitar herança, doação ou legado, 

mesmo sujeitos a encargo; 
5°, transigir ; 
6°, promover o arrendamtmto dos bens <l.e 

raiz em praça; 
7°, r (!alizar a venda, cm praça, dos mo

veis, cuj;\ conservação for prejudicial e 
dos immov:cis, nos caqos em que é permít
tida,; 

8°, propor em juizo as acções e promoyor 
tod:is as diligencias a bom do menor e defen
del-o nas acçõe., contra elle intentadas, 
guarda.da a disposição do art. 100. 

Art. E' absolutamente prohibido ao tu-
tor. ainda com autorização do juiz: 

+º, adquirir por si ou po1• interpJsta 
pessoa, por· con \racto particular ou em hasta 
publica, bens moveis ou do raiz, pertencentes 
ao menor, sob pena do nullicladc ; 

2°, dispor dos bens do menor por titulo 
gratuito; 

3°, tornar-se cessiona.rio de direito ou cre
dito contra o menor. 

Art. Os bens de raiz do menor não 
podem ser· vendidos sinão por necessidade 
incleclinavel Óu evidente utilida<!e e em 
praç.i presidida. pelo juiz. 

Art. O tuto1' deverá, antes de assumir 
a tutela, declarnr o que lhe deve o menor, 
sob pena de não podee exigir delle o paga
mento do debito, emquanto exercer a tutela, 
salvo si provar que antes do. assumil-!1 não 
tinha conhecimento da divida. 

Art. O tutor é responsavel pelos prejuízos 
que, por nigligencia, culpa ou dolo, eausar 
ao menor; mas tem direito de ser indemni
zado das despeza.s feitas legalmente no 
exercício da tutela, e de perceber, salvo no 
caso do art. 499, uma gratificação por seu 
trabalho. 

Paragrapho unico. Esta grati.fica.ção, si 
não tiver sido fixada pelos pl:\,es do menor, 
será arbitmda pelo juiz,. sem nunca. exceder 
de dez por conto da renda annua.l liquida 
dos bens. 

SECÇÃO VI 

COFRE D}!; ORPHÃOS 

Art. Os tutores não podem conserva.e 
em sou poder dinheiros de seus tutelados, 
além do necessario para as déspezas orJina~ 
1•iàs com o sustento e educação dos mesmos, 
e custeio de seus bens . · 

Paragrapho unico. Todo o mais dinheiro, 
bem como objectos de ouro e prata, pedras 
o joias preciosas, com declaração especifi
cada da qualidade, peso e valor de c:i.da um 
delles, e tambau os títulos do credito e 
documento3 de valor, sel'ão recoll1idos ao 
cofre dos orphã.o,,.-sendo o tutor responsavel 
pelos juros da móra., a contar do dia em qtio 
o clinheiro e os refe!'idos objectos deviam ter 
sido recolhidos. 
• Art. Os valores existentes no cofre- dos 
orphãos não poderão dclle sahir, salvo por 
ordem do juiz e sómente: 

1, 0 para as · despezas com o sustento e 
educação do pupillo e com a administração 
de seus bens ; 

2,0 para compra de bens de raiz e ele titri
los da divida publica da União ou do., Es
ta(\os; 

3,0 pi1ra serem empregados, segundo a 
detcrmin:1ção da pessoa que os tiver deixado 
ou doado; 

4,0 para serem entregues aos orphãos 
quando ' se emanciparem . ou chegarem á 
maioridade, ou aos seus herdeiros, si mor
rerem. 
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SECÇÃO VH 

Pll.llSTAÇÃO DAS CONTAS DA TUTELA 

Art. Os tutores, sem que os possa dis
pensar disposição contra1•ia dos paes do 
menor, são obrigados a prestar contas da 
sua administeação. · 

Art. No fim de cada anuo apresentarão 
ao juiz um balanço de sua. administração, o 
qual, depois de approvario, será annexado 
aos autos do inventario . 

Art. Os tutores são obrigados a prestar 
contas · de dous em · dous annos, e sempre 
que por qualquer moti.vo deixarem o @Xei
ciqio da tútela, ou quando o juiz assim julgae 
conveniente . . 

Paragrnpho unico: Est'.1s contas se1•ão 
presta/las em juizo, ohvidos os interassados, 
e ju),gàdas ; sendo o_ tu for obrigado a reco
lher imrp.ediatamente 110 cofre dos orphãos.o 
saldo ou alcance. 

Art. Finda a tutela . 'pela emancipação 
ou maioridade, a quit,tção do meno1'.,não pro
duzirá effeito ante~ de approvadas as contas 
pelo juiz, ·subsistindo · até então tod.a a re
spon ;abilidade hypothecal'ia do tutor. _ 

Art. · Nos .cá,Sos de morte, ausencia ou 
interdicção -do tutor, as contas seeão presta.,
das pelos herdeiros ou reprasentç1ntes do 
mesmo tuto1'. · -

Art. Serão levados a credito do tutor 
todas a;'.l deJpezas justificadas e reconhecida
mente proveitosas ao menor. . 

Art. As despezas com a prestação das 
contas se'.'ão p'.l,gas pelo tutelado. 
- A.rt. O aleance do tuto1• vencel'á juros 
·desde o encerra.mel}to das contas ;. o ó sa.ldo 
contra o tutelado só começar,L a veucP,l-os 
depois que, pl'estadas as contas e _entregues 
os bens ao menor, for requeri.dCI o pagamento 
por parto do tutor. · · 

SECÇÃO vm 
CESSAÇÃO DA TUTELA 

Art. A tutela cessa. em 1'elação ao 
menor: 

1, 0 pela maioridade ou pela emancipa
ção; 

2.° por incidir sob o patrio poder, por 
e!feito de legitimação, reconhecimento ou 
adopção. · 

Art. A tutela cessa em relação ao 
tutor: . 

1,0 por expirar o termo dentro do qual 
era obrigado a servir ; 

2,0 por sobrevir motivo de excusa ; 
, 3,0 pela remoção. 

Art. Os tutores são obrigados a servir 
por espaço de dous an1101$, 

Podem, porém, continuar no exercicio da. 
tutela depois desso termo, si assim o qui
zerem o parecer ao juiz conveniente aoJ in-
teresses do menor. . 
· Art. Serão removidos os tutore3 que 

malve1•sarem os bens do pupillo, si se torna
rem suspeitos por negligencia, desleixo ou 
má conducta, ou incorrerem em algum L das 
incapacidades constantes do art. 504. 

CAPITULO II 

DA CURATELA 

Art. Estão sujeitos â cura.tela : 
1 °, os loucos de todo o genero ; 
2°, os surdos-mud.os sem educação que os 

habilite a fazer conhecida sua vontade; 
3°, os prodigos. 
Art. A iuterdicção destas peasoas deve 

ser promovida: 
1°, pelo pae, mãe ou tutor; 
2°, pelo conjuge ou algum parente proximo ; 
3°, pelo Ministerio Publico. 
Art. A intervenção do Ministorio Pu

blico só terá logar: 
· "l O , no caso do loucura furiosa ; 

2°, si não existir alguma das pessoas men
cionadas nos dous primeiros numeras do ar
tigo antecedente, ou não requererem a in
terdicção ; 

3°, si as sohreditas pessoas forem menores 
ou incapazes. 

Art. Nos casos em que a interdicção for 
promovida pelo Minisi;erio Publicq, o juiz 
nomeará um defen$or ao supposto incapaz. 
·Nos outr0s casos, o defensor será o Minis~ 
terio Publico. 
· Art. · Antes de decidir sobre a declaração 
'da . :incapacidade, o juiz examinará pessoal
mente o denunciado como incapaz, e pedirá 
o -parecer de profissionaes. · 

Art. A interdicção dos surdos-mudos 
deve fix:ar os limites da curatela, segundo o 
grão de seu desenvolvimento ·mental. 

Art. A sentença ·.quo declara a in';er
dicçã.o produz seus effeitos desde logo, 
embora 5ujeita a recurso. 

Art. Decretàda a interdicção, fica o in
terdicto sujeito á curatela, á qual se applica 
o disposto no capitulo antecedente, com a re
stricção do art. 544 e as modificações dos ar
tigos seguintes. 
· Art. O conjuge não separado judicial
mente . é, de direito, curador do outro, 
quando interdicto. 

§ 1. 0 Na falta do conjuga, é curador le
gitimo o pae ; na falta deste a mãe ; e na 
falta desta o descendente maior. 

§ 2." Entre os descendentes, os mais pro
~illlos · \}xctuem 0ll ma,is remotos o, entre os 
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do mesmo gráo, os varões excluem M mu
lheres. 

§ 3. 0 Não existindo as sobreditas pessoas, 
compete ao juiz a escolha do curador. 

Art. Quando o curador for conjuge, não 
será obrigado a apresentar os balanços 
annuaes, nem a fazer inventario, si o regimen 
do casamento for o da cJmmunhão, ou si os 
bens do incapaz se acharem descriptos em 
instrumento publico, qualquer que seja o 
regimen do ca~amento. 

§ 1. 0 Si o curador for o marido, observal'
se-ha o disposto nos art. 299 a 306. 

§ 2. 0 Si for a mulher a curado1•a, obser
var-se-ha o disposto no art. 320. 

Art. Quando o curador for o pae, ou a 
mãe, não terá applicação o disposto no 
art. 528. 

Art. Quando houver meio de educar o 
surdo-mudo, o curador deverá promover sua 
entrada em estabelecimento apropriado; 

Art. Os loucos, sempre que parecei• in
conveniente cunserval-os em casa ouo exigir 
o seu tratamento, tlovcr-ão sertambem re
colhidos em estabelecimentos adequados. 

Art. Si o curatelado tiver filllo menor 
ou por nascer,o poder de seu curador esten
der-se-ha sobre a pessoa e bens delle. 

SECÇÃO UNICA 

nos p RODIGOS 

Art. A incapacidade do prouigo consis
tirá sómente em não poder exercer som um 
.curador os aetos seguintes: emprestar, 
transfertr, dar quita~·ões, a-iienar, hypo
thecar, ilemandar ou ser demandado e em 
geral qualquer acto que não seja de simples 
administração. 

Art. A incapacidade do prodigo sómente 
se dá existindo conjugas, ascendentes legíti
mos e descendentes legitimas, e só por estas 
pessoas pôde ser denuncia.da e promovida. 

Art. Cessará a incapacidade cessad;.i. a 
causa della; e a nullidade dos actos pratica
dos polo prodigo, durante a sua interdicção, 
só pôde ser opposta por elle mesmo ou pelas 
pessoas designadas para promovel-a. 

CAPITULO III 

DA CURATELA DO NASCITURO 

Art. Será nomeado tambem um curador 
ao nascituro para velar pelos seus direitos, 
si o marido fallecer ficando gravida a 
mulher e impossibilitada de exercer o patrio 
poder. 

E', porém, dispensada a nomeação quando 
a mulher estiver intei•dicta, observando-se 
emão o disposto no art. 552. 

CAPITULO IV 

DA AUSENCIA 

SECÇÃO I 

CURADORIA DE AUSENTES 

Art. Desa.pparecendo alguem do seu 
domicilio sem deixar representante ou pro
curádor a quem eaiba administrar seus 
bens, e sem se saber si ê vivo ou morto, 
deve o juiz, a requerimento de qualquer in
tere;sado ou do Ministerio Publico, nomear
lhe um curador. 

Art. Tambem se nomeará curador 
quando o ausente deixar procurador, mas· 
este não queira ou não pos~a exercer ou con
tinuar o mandato. 

Art. O juiz que nomear o curador :flxar
lhe-ha os poderes o obrigações, conforme as 
circumstancias, obs13rvando, no que for ap
plicavel, quanto prescreve este Codigo a. 
respeito dos tutores e curadores. .. 

Art. O conjuga do ausente, sempre que 
não esteja separado judicialmente, será seu 
curador legitimo. 

Art. Na falta de conjuge, a curadoria .• 
dos bens do au&ente pertencerá ao pae, á 
mãe, aos descendentes, na ordem em qu~ 
se acham mencionados, não havendo..im
pedimento que os prive de acceitar esse 
encargo. 

Paragrapho unico. Entre OI'! descendentes, 
os II)ais proximos excluem os mais remotos, 
e, entre os do mesmo grão, os varões ex
cluem as mulheres. 

Art. Nos cLJ.sus de arrecadação da he- · · 
ranç11, ou quinl1ão de herdeiros ausentes, 
observar-se-ha, quanto á nomeação de 
curador, o que se acha disposto no liv. IV, 
tit._ I, cap. IV da Parte Especial deste 
Codigo. 

SECÇÃO II 

BUCCEBSÃO PROVIBORIA 

Art. Passados dous annos das ultimas 
noticias do ausente que não deixou repre
sentante ou procurador, ou quatro, si os 
tiver deixado, poderão os interessados re
querer que se abra provisoriamente a sua 
successão. 

Art. Consideram-se interessados, para 
esse fim: 

1°, o conjuga não separado judicialmente; 
2°, os herdeiros presumidos, legitimos ou 

testamentarios ; · 
3º, os que tiverêni sobre os bens do au

sente direito subordinado á condição de 
morte· 

4° ,. o~ credores de obrigações vencidas e 
não pagas. 
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Art. A sentença que deterinina a abertura 
da successão provisoria só produzirá effeito 
seis mezes depois de sua publicação pela im
prensa ; mas, logo que passe em julgado, se 
procederá á abertura do testamento, si exis
tir, e ao inventario e partilha dos bens, como 
st o ausente fosse f.1llecido. 

§ l. ° Findo o prazo a que se refere o 
art. 560, e, na falta absoluta de interessa
dos á successão provis1iria, o Mini~terio Pu
blico nos Estados e na Canital da Uni[o de
verá requerel-a ao respeêtivo j uizo. 

§ 2. 0 Não comparecendo herdeiro algum 
ou qualquer outro interessado á successão, 
logo que houver passado em julgado a sen
tença que determinar a abertura d,L succes
sãci provisoria., proceder-se-ha judicialmente 
á arrecadação dos bens do ausente pela í'ór
ma; estabelecii\a no art. l. 924, parageapho 

lhe entregue metade dos rendimentos do 
quinhão que lhe. tocou. 

Art. Si durante a posse provisoria pro~ 
va1·-se a época exacta do fallecimento do 
ausente, a sua successão considerar-se-ha 
aberta nessa data em favor dos herdeiros 
que então o eram. 

Art. Si o :1useute apparecer ou provar-se 
a sua existencia depois da posse provisoria, 
ces.,arão, desde logo, as vantagens dos suc
cessores imroittidos nelia, os quaes ficarão, 
tod,J,via, obrigados a tomar os medidas as
securatorias precisas, até que entreguem 
cfs bens a seu dono, 

· Sl:!:CÇÃO III 

SUCCESSÃO DEFINITIVA 

.umcq, · Art. Trinta annos depois de ter passado 
Ar_t, . Antes da partilha, o jniz deve or- em julgado a sentença que concede a aber

denar· a conversão dos bens moveis, sqjeitos tm•a da successãu provisoria, poderão os in
a deterioração ou a extravio, em immovei8, teressados requerer a definitiva e o levan
ou em- titulas da divida publica da União ou tamento das eu.uções pre:'!tadas. 
dos E~tados.· -·· · · Art . Tambem póde ser requerida a sue-

-Art;- · Oti herdeiros: 'immittidos na posse ceS$ão ctefi.nitiva, ' i se provar que o ausente 
dos bens do ausente devem garantir a re :ti-, . jâ completou oitenta annos de idade e que de 
tuição c~m penl1_ores ou hypotheca, de valor cinco datam as ultimas noticias delle. 
proporc10nal aos re.,pectivos quinhõe.,. . . Art. Regressando o ausente dentro dos 

O que tiver direito â posse provisoria,mas dez annos seguintes á abertura da successão 
não puder prestar a garantia exigida no ar- definitiva ou algum de seus descendentes, ou 
t'jgo antecedente, será excluido, mantendo-se ascendentes, aquelle ou estes haverão só os 
os bens que lhe deviam cabei·sob a adrriinis- bens existente:;, no estado em q1+e se acha
tração do curador ou de outro · herdeiro des- rem, os subrogados em seu logar, ou o preço 
ignado pelo juiz, e que preste a referida que os herdeiros e demais interessados hou
garantia. verem recebido pelos que houverem sido 

Art. Na partilha, os rmniovei:; em sua alienados depois daquelle tempo. 
integridade devem ser confiadol ao'.; succes- Paragrapho unico. Trinta i:i,nnos depois de 
sores provisorios ma18 idorieo};, . ter pa,sado em julgado a sentença. que COI!· 

Art. Salvo O caso de desapropriação, os cede a abertura (la successão provisoria, si 
immoveis do au :ente· só poderão ser _aliena- o ausente não houver regressado ou si qual-· 
dos mediànte autorização do juiz, para !:)Vita-r quer interessaüo não tiver promovido a suc
ruina, ou quando convenha que spjam con- cessão, _a pl-e11a propriedibde dos bens arreca
vertidos em títulos da divida publica. . dados pas:;ará. ao Estado onde era domici-

Art. Depqis de empossado, dos bens, 08 liado o ausente, ou á União si era domici
successores provisorios ficarão reprllsentando liado río Distl'icto Federal. 
activa e pas:;ivameote o ausente, correndo 
contra elles as acções pendentes ou que de SECÇÃO IV 
füturo se intenbrem contra o ausente. 

Art. O descendente, ascendente, ou con
juge que for successor provisorio do ausente 
fará seus todos os fructos e rendimentos dos 
bens que lhe couberem. Os outros, por-ém, 
deverã;o capifalizar metade desses í'ructos e 
ren(j.imentos, seguindo o disposto no art. 563, 
de accordo com o rep-resentante do Ministerio 
Publico, e prestar ::\.nnualmente contas ao 
juiz competente. · 

Art. O que tiver sido excluído da posse 
provisoria, nos termos do art. 564, póde 
requerer, justificando falta de meios, que se 

EFFll:lTOS DA AOSENO!A SOBRE OS DIREITOS DA 
FAMILIA 

Art. Si o ausente deixou filhos .menores 
e o outro conjuge tiver já í'allecido ou não 
tiver direito ao exercício do patrio poder, 
proceder-se-ha, em relação aos mencionados 
filhos como &i fossem orphãos. 

. Sala da Commissão Especial do C~digo Ci
vil, 31 dti dezemhrq de 1901.-Jose Mon
,iardirn, relator.-Lui-. Domingues.-Alfredo ' 
Pinto '. 
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Arts. 576 a 745 
LIVRO SEGUNDO 

DIREITO DAS COUSAS 

'l'itulo I , 

POSSE 

CAPITULO I 

DA POSdE E SUA CLASSIFICAÇÃO 

Art. Considera-se possuidor todo aquelle 
que tem de facto o exercício pleno ou limitado 
de alguns dos poderes inherentes ao domínio. 

_Art. A posse directa,, mas temporaria, 
do usufructuario, do credor pignoraticio, do 
locatario e de todos aquelles que so acham 
em situação jurídica que lhes dá direitos ou 
impõe obrigação de possuir cousa alheia, não 
e~clue a posse indirecta da pessoa, em rela
çao á. qual o direito de possuir lhes é garan
tido. 

Art. Não é possuidor aquelle que, 
achando-se em relação de dependencia para 
com outro, conserva. a posse em nome deste 
e em cumprimento de ordens ou instrucções 
suas. 
. ~r~. Si mais de uma pessoa possuir cousa 
md1v1sa, ou e.;tiver no goso do mesmo di
reito, poderii cada uma exercer sobre o ob~ 
jecto commum ac·tos possessorioJ, comtanto 
que não excluam os dos outros com possuido-
res. · 

Art. E' justa a posse que não fo1• vio
le)'.lta, clandestina ou preca ria. 
. Art. E' _d~ boa fé a posse, si o possuidor 
ignora o v1e10 ou obstaculo que lhe impede 
a acquisição da cousa ou do direito possuído. 
. Paragrapho unico. O possuidor· com justo 

titulo tem por si a presumpção de boa fé, 
salvo prova em contrario ou quri.ndo a lei 
expressamente não admittir esta presumpção. 

Art. A posse do boa fé só perde este 
caracter no caso e dedde o rnomen to em que 
as circurnstancias füç:tm pre,mmir que o 
possuidor não ignora que po:3sue indevida
mente. 

Art. Entende-se continua.r a posse no 
mesmo caracter em que foi adquirida, 
salvo prova. e mcontrario. 

CAPITULO II 

, DA ACQUISIÇÃO DA POSSE 

Art. Adquire-se a posse: · 
1°, pela"'"apprehenaão da cousa ou pelo 

exercicio do direito ; 

2°, pelo facto de ficar a cousa ou o direito 
á nossa disposição ; 

3º, por qualquer dos modos da acquisição 
em ge:·al. 

Paragrapho unico. E' applica.vel á. acqui
sição da pnase o disposto no liv. III, tit. I da 
Parte Geral deste Codigo. 

Art. A posse pôde ser adquirifa pela 
propria pessoa que a pretende, ou por seu 
representante ou procul'ador, ou ainda po1• 
terceiro sem mandato, mas, neste caso, 
depende de ratificação. E' tambem permit
tida a tomada da pos~e pelo constituto pos
sessorio . 

Art. Por morte do possuii:1or, a posse 
delle passa com os meamos caracterea e qua
lidade aos seus he l'deiros e .lega ta rios. 

Art. O successor universal continúa de· 
diroito a posse de seu antecessor ; e ao sue
cessor singular é facultado unir sua posse á 
do seu antecessor para os effeitos legaes. 

Art. Os actos de mera permissfo ou to- ~ 
lerancia não induzem posse. Tambem não 
autorizam a acquisição d@ posse os actos vio- · 
lentos os clandestino&, sinã-0 depois de ces~ar 
a violoncia ou a clandestinidade. 

Al't. A posse do immovel faz pr!3sumir, 
até prova. contraria, a dos mov~is e ohjectos 
que nelle estiverem . · 

CAPITULO IlI 

DOS EFl<'EITOS DA POSSE 

Art. O possuidor tem direHo de ser 
mantido na sua po3se, si for turbada, e resti
tuído a ella, em c:.tso de esbulho. 

Art. Quando mais de uma pesso:i. pre
tender a qualidade de possuidor, deve ser 
man~ida prçivisoriamente a que detiver a 
cousa, si não for manifesto que a houve do 
alguma das outras por modo vicioso. , 

Art. O possuidor que tiver justo receio 
de ser moles1ado na sua posse, póde requerer 
ao juiz que o segure da violencia imminente, 
com comminação de pena, no caso de trans
gressão do preceito. 

Art. O possuidor turbado ou esbulhado 
pôde defender-se ou desfürçae-se, comtanto 
que o fJ.ça logo. 

Paragrapho unico. Os actos de defesa ou 
de desforço não podem ir além do ind.ispen~ 
sa.vel á. manuten1:.ão ou restituição da posse. 

A1;t. O possuidor manutenido ou reinte
grado na posse tem direito a ser indemni
zado o.os prejuizos soffridoa, devendo a rein
tegração sel' feita á custa. do autor do e.sbulho, 
no mesmo lo~ar da violencia,, 
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Art. O possuidor esbulhado póde dirigir 
a acção de esbnllho ou de indemnização con
tra o terceiro que r03ebeu a cousa sabendo 
do esbu1l10. 

Art. Não ob3ta á manutenção ou rein-
tegração na posse a allegação de domínio ou 
de outro direito sobre a cousa. Não se deve, 
todavia, julgar· a po1rn:1 em favor daquelle a 
quem evidentemente não pertencer a pro
priedade. 

Art. Quando o p ssuidor tiver sido es-
bulhado, será restituído á sua posse, desde 
que o requeira, sem ser ouvido o autor do 
esbulho antes da reintegração do esbulhado. 

_Art. Na posse de menos de anno e düt, 
nenhum possuidor será manutenido ou rein
tegra.do judicialmente, si.não contra os que 
não tiverem melhor posse. 

Paragrapho unico. Entende-se me1hor a 
posse que se fundar om justo titulo ; na falta 

. de ·titulo; ou sendo os títulos ignaes, a mais 
antiga ; si da mesma data, pl'efere a posse 
actual; e- si fore_m todos duvidosos, será a 
càusa posta em sequestra, emquanto se não 
apurar a·quem deva pertencer. -

iler indemnizado das bemfeitori.as neceSllarias 
e utei.s, e quanto ás voluptuarias, si n-ie não 
for pago o valor , tem o direito de levantal
as, si o puder fazer sem detrimento da 
cousa. Pelo valor das bemfeitorias neces
sarias e uteis, poderá exercer o direi.to de 
retenção. 

Art . Ao possuidor de má fé devem ser 
indemnizadas sómente as bemfeitorias ne
cessarias, mas não gosa do direito de reten
ção pelo valor destas, nem do de levantar as 
vol uptuarias. 

Art. As bemfeitorias compensam-se com 
as deteriorações, e s) dão logar â indemni
zaçã'.) si ainda existirem no momento da 
evicção. 

Paragrapho unico. O rei.vindicautP obri
gado a indemnizar as bemfeitorias tem di
reito de optar entre o valor actual dellas e 
o seu custo • 

CAPITULO IV 

DA PERDA DA POSSE Art. S_i .a posse for . :de mais de arino e 
dia, o possuitló'l'. será n1antido· summaria-
mente, até ser c;:rnvoncido pelos meios er- ·Art. A posse daa cousas perde-se : 
dinarios. _ ... - . l O, pelo abandono ; 

Ad. O disposto nos àrtigos an tecedentes · 2°, pela tradição ; 
não se applfoa; ás ~ervidões continuas não · 3°, pela destruição oa perda da cousa ou 
apparentes, nem ás de;continuas, salvo por tor sido posta fóra do commercio ; 
quando os respectivos títulos provierem do 4°, pela posse de outrem, ainda contra a 
possuidor do .predio serviento ou daquello de vontade do possuidor, si este não foi manu
quem este o houve. tenido orr 1·ointe·geado em tempo compe-

Art. O possuiclor de boa fé tem dieeito tente ; 
aos fructos percobiclos, emquanto durar a 5°, pelo constituto possessorio. 
boa fé. · Paragrapho unico~ A posse dos dfroitos 

Art. Os fructos peridentes ao tempo em perde-se desde que se torne impos3ivol o 
que cessar a boa fü devem sei• re3tituidos de· seu .exercício, ou pelo não uso delles durante 
poi3 de deduziJas as de,pezas da producção e tan:to tempo quanto necessario para a pre
custeio. Devem tambem ser restituídos os scripção. 
fructos colllitlos com antecipação. ·Art. Não se tratando de univer;;alidade, 

Art. Os fi•uctos naturaes e industriaes a posse das cousas moveis e dos · títulos ao 
reputam-se colhidos e. percebidos logo que .pol'tador, produz, a favor de terceiros que 
são sep,trados. Os civis reputam-se percebi· adquiriram de boa fé, os etfeitos de titulo. 
dos dia por dia. Todavia, aquelle que tiver perdido a cousa 

Art. O possuidor de má fé responde por movel ou titulo ao portador; ou aquelle a 
todos os fructos colhidos e percebidos e pelos quem foram · furta.dos, póde rehavel-os da 
que, _por culpa sua,, deixou de perceber, desde pesaoa em cuja mão se acharem, salvo a 
o momento em que se constituiu de má fé; e.ita o direito regressivo contra quem lh'os 
tem direito, pJrém, á, des_pszaq da producção transferiu. , 
e custeio. Paragrapho unico. Sondo o objecto com-

Art. O poswidor de boa fé não responde prado em leilão publico, feira ou mercado, 
pelas deteriorações ou perdas da cousa, uma o .dono que pretendet· a resti tuição é obri
vez que lhes não tenha dado caus.t. gado a pagar ao possuidor o preço por que 

Art. O possuiclor de niá fé responde o comprou. 
pelas deterioraçõecl ou pet>da da cousa, me3mo Art . Só se comidera. perdida a posse pira 
acci.dentaes, cxcepto si pl'ovar que se teriam o ausente, quando, tendo noticia da occupa
d~do do mesmo modo si a cousa estivc:;se ção, se abstem do retomar a cousa, ou, ten
ila posse do reivindicante. tando recuperal-a, é violent:1mente repel-

Art . O possuidor de b:ia fé tem direito a lido, 
Yol, V+ 
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CAPITULO V 

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA 

Art. As acções para manutenção ou rein
tegração da posse serão summarias, quando' 
intentadas dentro de' anno e dia da turbação 
ou esbulbo ; passado e-se prazo, serão ordi
narias, sem comtudo . perderem o caracter 
possessorio. 

Paragrapho unico. O pra;,;o ae anno e dia 
não cono emquanto o possuidor defende a 
sua posse , resta.belecendo a situação de facto 
anterior â turbação ou esbulbo. 

TITULO II 

PROPRIEDADE 

CAPITULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Art. A lei a.ssegura ao proprietario~ 
c.l.entro do., limites por olla traçados, o di 
reito de usar, gos:.ü• e dispor de seus bens 
como entender, e de rehavel.-os do poder de 
quem quer que injustamente os possua. · 

Paragrapho unico. A propl'iedade litte
raria, scientifica, artistica e industrial, serâ 
regulada conforme as disposições do capi
tulo VI deste titulo. 

Art. E' pTena a propriedade quando to
dos os direitos elementares ,:,uP a formam 
se acham reunidos na pessoa do proprieta
río ; e meIJ,os plena ou limitada, quando está 
gravada de algum onus real, ou é reso-

. luvel. . · 
Art. ·O domínio presume-se exclusivo e 

illimitado, até prova em contrario. 
Art. Os fructos e os outros productos 

pertencem, ainda depois de separados, ao 
proprietario, salvo quando por alguma razão 
de direito devam pertencer a outrem. 

Art. O proprietario de um predio, no 
qual alguem tem direito de fazer obras,póde, 
no caso de damno imminente, exigir du 
autor das obras as necess:1rias garantias 
contra o prejuízo eventual. O mesmo direito 
e nos mesmos termos cabe aos habitantes 
de uma cc1,sa. 

CAPITULO II 

DA PROPRIEDADE IMMOVEL 

SECÇÃO-!, 

Acquisição da propriedade immovel 

Art. 
movel: 

Adquire-se . a propriedadA im-

a) pela inscripção do titulo de transferen
cia no registro predial da· situação do im
movel; 

b) pela accessão ; 
e) pelo usucapião. 
Art. Adquire-se tambem a proprie-

dade immovel em virtude de direito h0r0-
ditario. 

Art. Comprehendem-se ainda entre os 
actos translativos da prvpriedade immovel 
os endossas dos títulos representativos da 
propl'iedade cadastrada. 

Art. O levantamento do cadastro, a 
fórma dos respectivos títulos, sua circulação, 
bem como o estabelecimento e a prova dos 
onus reaes das propriedades nelle incluidas, 
regular-se-hão por lei especial 

SECÇÃO Ií 

Acquisição pela inscripção do titulo 

Art. Estão sujeitos á inscripção, no 
regi8tro pr0dial, os títulos tNns~ativos . da 
propriedade immovel, por acto inter vtvos 
ou mortis caitsa. 

Art. Sãu tambem sujeitas á inscripção: 
1.0 As sentenças proferidas nas acções di

visarias, das quaes resulte cessação do es
tado de communhão; 

2. 0 As sentenças que, nos inventarias e 
partilhas, ad,judicà.m bens de raiz para pag.a-
men to das dividas da herança; ~ 

;~·. 0 A arrematação em praça publica e as 
adjudicações. 

Art. Os actos sujeitos á , inscripção não 
operam transmissão do domin_io; sinào dep.ois -
de registrados. A data do reg1st~o de~eEmrna 
a da transmissão, salvo a d1spos1çao do .. 
art .. . 

Art. A inscripção ci.eve ser datada do ~ia 
em que o titulo for apresentado ao offic1al 
do ragistro, para ser inscripto, e este o pre-
notar em seu protocollo. . . . 

Art. Sobrevindo fallenc1a ou 10solvenc1a 
do alienan te entre- a prenotação do ti~ulo e 
a sua inscripç:: o, por demora do official ~u 
duvida julgada improcedente, de-ye, nao 
obstante, fazer-se a inscripção, que retro
trahe seus e:!foitos, neste caso, á data · da 
prenotação. . . _ . 

Si, porém, ao tempo da m~cr1pçao1 amda 
p.ão estivel' pago o preço do rn:~movel,. o ad
quieente, notificado da fallencia. ou msol
vencia do alienante, deve cons1gnal-o em 
juízo. 

SECÇÃO III 

Acquisiçc!o por accesstto 

Art. A accessão pôde dar-se: 
Pela formação d(, ilhas ou ilhotas ; 
·Por a!luvião ; . 



l· 

CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 587· 

Por avulsão ; 
Por abandono de alveo ; 
f>or construcção de obras e por planta-

ções. · 

A 

Ilhas e ilhotas 

Art. As ilha : e ilhotas formadas no leito 
de um rio particulae pertencem aos pro
prie tarios ri be iri o hos · fro n tei ro.:1, observadas 
as regras seguinte.,: 

1°, as que se formarem no meio do rio 
considera,m-se àccrescimos sobrevindos ao~ 
.terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as 
margens, na proporção de suas testadas, até 
?- linha ·que dividir o alveo em duas partes 
1guaes; . 

2º,. as que se formarem entre essa linha 
e_ uma. das . mai'ganB considerar-se-hão ac
crescimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros 
desse tnésmo lado ; · 

3°, as que se foemarem pelo desdobra
mento de um novo braço do rio continuam 
a pertóncer aos propriet;irios dos terrenos á 
custa dos quaes se constituiram. 

Art. As ilhas e ilhotas fo l'madas nos 

póde reclamai-a ao do segundo, ao qual é 
permittido optar entre consentir na re-' 
moção da parte accrescida, ou indemnizar ao 
reclamante. 

Art. Si dentro de um anno não for 
apresentada reclamação, a porção de terra 
entcmder-se-ha incorporada definitivamente 
ao predio em que se acha, perdendo o seu 
antigo dono o dlreit.o de reivindicai-a e de 
exigir qualquee indemnização. 

Art. Quando a avulsão for de cousa 
não suscepti vel de a.dhe!'encia natural, te!Il 
applicação o disposto sobre cousas perdidas, 

D 

Al-veo abanclonado 

Art. O alveo abandonado do rio publico 
ou particular pertence aos proprietaries 
ribeirinhos das duas margens, sem que te
nham direito a indemnização alguma. os 
donos dos terrenos por cinde as aguas abri
rem novo r.urso . Entende-se que os predios 
mal'gioaes se estendem até ao meio do 
alveo. 

ma:i:.es terrítoril),es do B.razil pertencem á · 
Umao. As f~ t ma~~s nos rios e lagos publicos . 
pertencem a Umao ou ao Estado conforme 
pertencer a este ou áquella o d~minio dos 
rios e lagos. 

E 

Construcções e plantações 

Art. Qualquer construcção ou plantação 
existente em um terreno presume-se feita 
pelo proprietario e á sua custa, até que o 
contrario se prove. B 

Al{uvilio 

Art. . Os accreseírnos -que se formam 
por deposttos ou aterros mituraes ou pelo 
afl.!,stamento das aguas dos rios; pertencem 
aos proprietariós dos teuenôs m,,rginaes 
ainda que os rios sejam publicas. · · ' 

Art. Os donos de terrenos . confinantes 
com aguas .dormentes, como la.gos e tanques, 
nem adqmrem o solo descoberto por qual.,. 
quer dimi?uiçã? das aguas, nem perdem e.' 
que ellas rnvad1rem em seu crescimento. 

Art. Quàndo o terreno de alluvião se 
fJrma_r e~ feei?,te a predtos pertencentes a 
proprietar10s d.1:lferentes, a divisão far-se-ha 
entre elles em proporção á testada que cada 
um dos peedios apresentava sobre a antiga 
margem, so,lvo a,;; disposições relativas á na
vegação, ou convenção entre as partes. 

e 
Avulsão · 

Art. Quando uma poeção de terra,- des-
tacada de um predio pela impetuosidade das 
agua~, ou por outra força natural violenta, 
vem Juntar-se &. outro, o dono do primeiro 

Art. Aquelle que semeia ou planta em 
terreno proprio, com sementes ou plantas 
alheias, adquire a propriedade destas, mas 
está obrigado a, pagar o valor. Responde 
taml:>em po1· perdas e damnos, si tiver pro
cedi.do de má fe. 
· O mesmo terá logar quando alguem edi
ficar em terreno propr•io com materiaes 
alheios. 

Art. 'Aquelle que semeia, planta ou edi
fica em terreno alheio perde, em proveito 
do proprietat>io, às sementes, plantas e con
strucções; mas tem direito a indemnização. 
Si o semeado1·, plantador ou edificador pro
ce(l.eu de má fé, poderá ser constrangido a 
repor as cousas no estado anterior e a pagar 
os prejuízos ca,ufüdos. 

Art. Havendo má fé, tanto da parte do 
semeador, plantador ou constructor, como 
da do prnprietario, adquirirá este as semen
tes, plantas e construcções, mas deverá pa'.. 
gar o valor das bemf'eitorias. 

Presume-se má fé no proprietario quando 
o trabalho da plantação ou construcção se 
fez em sua presença e sem impugnação sua. 

Art. Si as sementes, plantas ou mate~ 
riaes de construcção não pertencerem a 
quem de boa fé as empregou em solo alheio, 
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tei•á tambem applicagã'J o disposto no artigo Art. De igual direito gosa o proprie-
antecedente. tario quando n[o possa aproveitar seu pre-

Entretanto, o dono das sementes, plantas dio pelo uso nocivo que do predio vi,inho 
ou materiaes poderá cobrar do propríetario façam os que o occupam,ou prejudicando-lhe 
do solo a indemnização devida, quando não a cultura, ou damníficando os objectos de uso 
puder havel-a elo plantaelor ou coniJtructor . · indíspensavel á habitação. 

Art. O. proprietario tem diroito de exi-
S E C Ç ÃO I V gil' elo dono do predío vísinho a respscti va 

dsmolição ou reparação, quando este ameace 
ruína, e quo preste caução pelo damno ím-

' Usucapil!o 

A1•t. Aquelle que, durante trinta annos' 
ininterrompidamente e sem oppo3íção, possue 
cJmo seu um immovol, adquire a prJprie
dado delle, indepenclemento de título o boa 
fé, que se presume. · _ 

Art. Aquelle que, sem interrupção ou 
opposição, possue, com justo título e boa fé, 
um immovel como sou, adquiro a proprie
dade delle M cabo do dez annos, entre pre
sentes, e de vinte entre ausentes. 

Parag-rapho unico. Reputam-se presentes 
os moradores do mesmo município, e au
sentes os que hn.bitam municípios differentes. 

Art. O possuid01· pótle p:1ra o fim de 
contar o tempo requerido pelos artigos ari

. tecedentes, accrescentar á sua posse a do seu 
antece3S::>r, comt'lllto que ambas sejam con
tinuas e paci6.cas . · 

Art, As caus:1.s que impedem, suspen-
dem ou interrompem a prescl'ipção, impe
dem, suspendem ou interrompJm o usu
capião, tendo applicação ao possuidor o que 
ftc:1 estabelecido em relação ao devedor. 

Art. Cousummado o nsuéap:ão, póde o 
possui.do1· requerer n,o juiz competente que 
assim o declare pot' scntenp, a qual lhe 
servirá de titulo para a inscripç;ão no re
gistro predial. 

S~CÇÍ\.O V 

Direitos ele 1;isinhança 

.A 

Uso da pi·op1·icclade 

Art. O dono ou morador de um predio 
tem o dit·ei jo d11 imperlir que o má.o US'J da 
propriedade vísinha possa prejudicar a segu
rança, socego e sande dos que habitam o 
mesmo predio e doJ anim.aeJ que nelLe se 
acham. 

mínente . · 

B 

Arvores limítrophes 

Art . A arvo1•0 cujo tronco se acha 
sobre a linha dívis:>ría do dous predios pre
sume-se pertencer em commum aos donos 
dos mesmos. 

Art. Os fructos que caem de uma arvore 
plantada no terreno vísínho pertencem . ao 
dono do solo onde cahiram, si est':l foi• de 
propriedade particular. 

Ar't. As raízes e os ramos de arvoro 
que se extendem para o predio visinho podem 
ser cortados pelo habitante do m:ismo 
predio . 

e 

Passagem forçada 

Art. O doiio de pradio rustic\o o.u urbano, 
encravado, so:n sahida p:1r:1, via publica, 
fonte ou j)oi·to, tem dire_it'l de exigil' do ví
sinho ou visinhos que lhe dêem caminho atr.1-
vez do seus predío3. A direcção e extensão do 
caminho serão fixadas judicialmente, quando 
for preciso. 

Art. Os donos dos p1•.,dios por onde so 
estabelece o· caminho para u encravado toem 
dü·eito de exigir j usta indemnização. 

Art. O proprietúio que, por culpa sua, 
perder o direito de transito pelos predios 
contiguos, poderá pedir nova cómmuuicação 
com a vb publica, pagando o dobro do valor. 
da prímeim indemnização . 

Art. Não constituem se1·vidão os cami
nhos e atravessadouro3 p:11•ticulares, feitos 
p::ir prJpriedades tambem particulares, que 
se não dirigem a fontes, pontes. ou a lagares 
publicas, que não possam te.r outl'a ser
ventia. 

Paragrapho unico. O simples facto, porém, 
de usar alguem do sou peedío de modo lícito, 
mas inconveniente para o visinlw, não dá . 
a este o direito de obBtar áquelle o uso de 
sua . propriedade, como lhe convcnh~ .. 

D 

_ Aguas 

Art. O dono do prcdio inferior é obri
gado a receber as aguas que co;-rom m.tu
ralmente do superior. Si o dono deste füz 
obras de arte, para facilitar o e.jcoamento, 
deve proceder de modo q_ue não cause ao dq 

Art. O dispost·J no artigo antecedente é 
applicavel, em idcnt1dade de circumstancias, 
ao caso de diversos moradores do mesmo 
yreq.io , 
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outro damno maior do que o natural e ante
rior ás mesmas obras. 

Art . Quando as aguas, artificialmente 
trazidas para o prcdio superior, concrem 
delle para o inferior, o dono deste pôde re
clamar ou que sejam desviadas ou que se 
lhe pague indemnização propoi·cional ü.'J pro
juizo que com isso sotfrer. 

Art. O proprietario de nma fonte não 
c:1ptada não pócle impedir o curso natural 
das aguas pelos predios inferiores, depois de 
satisfeitas as necessidades de seu consúmo. 

Art. As aguas pluvia,es que correm por 
logare.3 publicas, assim como as dos rios pu
blicas podem ser utilizadas, na sua passa
gem, por qualqller proprietario ribeirinho, 
cop.formando-sa com os regulamentos admi
nistrativos. 

Art. E' permitlido a qualquer encanar 
suhterraneamente ou a descoberto, em pro
veito_ da agricultura ou da industria, as 

·aguasa que tenha direito, atravéz dos pre
dios -rusticos alheios, não sendo chacaras 
ou sítios murados, CJ.Uintaes, j,trdins, hortas 
ou pa,teos adjacentes a predios urfonos, · pre
cedcndo ind,mrnização do prejuízo que disso 
rBsul t.ç1,r para os ditos predios. 
, Paragràpho· unico. Os donos dos predios, 
neste caso; . to.em tambmn o diraito de ser 
indemnizados . dos pr2juizos que de fü.turo 
vio. em a resultai'. da infiltração ou erupção 
da,1 aguas, ou eh deterióração d.n,s obras t'ci

. tas para conducção dcst:.ts. 
Art. As questõe.:l relativas á direcção, 

natureza e fôrma do aqueducto e ao valor 
d,a indemnização, serão re:lolvidas summaria
mentc pelo poder judiciaria, si as partes se 
nlto concerbrem amigavelmente. 

E 

Ymites eJiti-e preclios 

confinantos e presume-se pertencer a ambos, 
até prova em comrario. 

Ar t. Si forem excedido3 de boa fé, n:i, 
construcção de um predio, os limites do re
specLi vo terréno, sem opposição do dono do 
terreno invadido, entende-se feita cessão da 
parte invadida, mediante indemnização. 

F 

Dira_ito de construir 

Art. O dono tle um terreno póde levan· 
tar nellc a, constrncções que lhe aprouver, 
salvo o direUo dos visinhos e as disposições 
regulamentares sobre a fôrma, segurança e 
hygiene do.i predios UJ?banos, e as de policia 
dos estabelecimentos industriaes. 

Art. Todo proprietario pôde embargar a 
cons~rucção de predlo que invadit· a área do 
seu ou so'n•e este deitar gotteiras, outrosim 
quando tiv01' sido aberta janell:1 ou terraço, 
sem mediar a distancia de metro o meio. 

§ 1. 0 A disposição deste artigo não abran
ge as frestas ou setteiras para luz;, que não 
excedam de 10 centímetros de largura sobre 
20 de comprimento. 

§ 2. 0 As abertlll'as parn lttz não prescre
vem, podendo o visioho a todo tempo levan
tai• sua casa ou contr,amuro, ainda que védo 
a luz das ditas aberturas. 

Art. As disposições do artigo precedente 
não são applicaveis a prndios separados 
po1· qualquer est-c<ada, caminho, rua ou ou
tra p:1ssagem publica. 

Art. O proprietario deve edificar de 
modo que a beil·a do seu telhado não got
tejc sobre o pl'edio visinho, deixando pelo 
menos, um intel'Vallo de 10 centímetros 
entl'e os ditos preclio e beira, si de out'·o 
modo não puJ.er evitar. 
· . ,Al't. O que consentir na abertura de ja
nella, ou na collocação do sacada ou gottei
ra sobre seu terreno, só poderá exigir o 

Ai·t. 'fotlo proprietario pôde obrigar o tapamento daquolfa., ou a remoção destas, 
confinante a proceder com e le á demarca- até anno e dia depois de con:cluida a obra. 
ção elos respectivos prcdios ou (, aviventa- Art. Em predio rustico as novas con
ç:ão do,, rumos apagados e rcnovaç:ão dos st1'Ucçõc3 não poderão sm· feitas, sem licença 
marcos tlostruidos ou arruinados. As despe-- do visinho, a menos de metro e meio do 
zas resultantes serão repartidas entre os limite. Esta disposição comprehende os 
into1·0ssados na pmporção das r~spectivas accrescimos das construcções já existentes. 
testadas. , _ Art. As estribarias, curraes, chiqueiros, 

Art. Os limites, no caso de confusão o estrnmeir,1s e, em geral, as construcções 
cm fülta de ou\ro meio, serão determinados que incommodam ou prejudicam a visi-:
de conformidade com a posse e, quando esta nhança, devem guardar a distancia qua for 
não se achar provada, dividir-se-ha o. :fixada pelas posturas municipaes ou regula
terreno contestado em porções iguaes entre mentos sanitarios. 
os preJ.ios, ou ser,\ adjudicado a algum dos Art". Nas cidades, villas e povoações, 
heréos. · , cujas casas são sujeitas a alinhamento, o 

Art. O intervallo, fosso, muro, cerca ou dono de um terreno vasio pôde edifical-o, 
outra obra que separa dous predios, dá travejando na p.•,rede divisoria do predio 
direito ,to uso commum dos propl'ietarios vis,inho, si esta tiver capacidaue para sup· 
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portar a nova construcção, mediante o pa
gamento do valor da metade da parede e do 
chão correspondente. 

Art. O visinho que pri'meiro c0nstruir 
póde assentar metade da parede di visoria no 

- terreno contiguo, sem prejuízo de haver a 
metade do respectivo vu.lol', si · o outro tra
vejar tambem nella. Neste caso, o primeiro 
fixará a largura do alicerce~ assim como 
a profundidade, si o terreno não for de 
rocha. 
· Paragrapho unico. Si i1 parede divisaria 
pertencer ti um dos visinhos, e não ti vel' 
capacidade parn ser travejada pelo uutrv, 
não poderá este fazer alicerce ao pé della. 
sem presta,r caução áquelle pelo risco que 
corra a construcção, em razão da insuffi
ciencia do alicerce. 

Art. O condomino de uma parede divi-
soria pôde utilizar-se della atê ao meio de 
sua espessura, comtanto que não compro
metta a s0gurança ou~ a separação dos dous 
predios e avise préviamente ao outro condo
mino das modificações que pretenda fazer 
na mesma parede. Não póde, porém, sem 
{)ODsentimento do outro, fazer, na parede 
meieira, armarias, nem obras semelhantes, 
em correspondencia com outras analogas, 
já existentes no lado opposto. 

Art. O .dono de um predio, ameaçado 
· pela installação de chaminé$, fogões ou for
nos, no contiguo, ainda que a paredé seja 
commum, pôde embargar a obra e pedir 
caução contra qualquer prejuízo. 

Art. Não . é licito encostar em parede 
meieira ou pertenconte ao visinho, sem con
sentimento deste, fornalhas, fornos de forja 
ou de fundição, apparelhos hygienicos, fos

·sos, cano de exgotto, depositas da sal ou de 
quaesquar subsüncias corrosivas que pro
duzam infiltração nociva. 

Paragrapho unico. Não se incluem na p1·0-
hibição dos artigos antecedentes as chaminés 
ordinarü1s, nem os fornos de cozinha. 

Art. São prohibidas installações que pos
sam tomar impuNS ou improprias p:1rn o 
uso. ordinario as aguas de poço ou fonte 
alheia, preexistente 11s meimas installações. 

Art. Não é permittido fazer excavações 
que tirem ao poço ou fonte de outrem a 
agua necessaria. E', porém, permitticlo fü
zel-as, si fbpenas diminuírem o supprimento 
do poço ou fonte do visinho, e não forem 
mais profundas que o deste, em relação ao 
nível do lençol da agua. 

Art. Todo aquelle que violar ai:l dispo
. sições dos arts ... e seguintes é obrigado a 

demolir as construcções feitas, respondendo 
por perdas e damnos. 

Art. Todo o proprietario é obrigado a 
consentir que o visi.nho entre no seu predio, 
e use dolle temporariamente, _quando for in-

dispensavel' para ~·~p,uação_ ou limpeza da 
casa do mesmo v1s111ho, t•,v1sando-o prévia
mente. Si soifl'er e0m isso algum damno 
terá direito a indemnização. ' 

. P~rj1grapho unico. As mesmas disposições 
appJ1cum-se aos c:,sos de limpeza ou repa
raçao ~Js exgottos, gotteiras e a,pparelhos 
hy_giemcos, assun como dos poços e fontes já . 
exi~tentes. · 

G 

Direito de tapagem 

Art, Todo proprietario tem o direito de 
cercar, tapar, murar ou vallar o seu predío, 
conformando-se com as diposições cüntidas 
nos parag1•aphos seguintes: 

§ 1. 0 Não poderá, sem consentimento es
cripto do visinho, plantar cêrca viva- em 
distancia infel'ior á metade da altura della 
e em nenhum caso a menos de sessenta cen: 
timetros do limite. · · , 

§ 2. º As_ outras especies de cêrca de :páo, 
de pedra, ou de alvenaeia, cuja altura não 
exceder de dous metros e meio, podem.ser 
postas na propria linha divisoria e servir de 
~poio a !atadas ou telheiros. Si excederem á 
referida altura, o visinho poderá exigir que 
seJam afastadas do limite, em distancia•ígual 
á metade do excedente á 1m1sma aHura. 

§ 3. 0 _Os Yallados, deverão, sempre que 
for poss1vel, ser cavados sobre a linha divi
soria dos predios, tir .. ndo-so de cada um del
les a terra necessaria e collocando-a do lado 
onde seja menos facil a corrida para dentro. 
Quando um dos heréos não quizer contri- · · 
buir para o vallado, o outro poderá fazel·O 
dentro dos seus limites e lançar a terra ao 
lado do onde for menos tacil a corrida para 
dentro do mesmo vallado. 

§ 4. º Quando for preciso decotar a cêrca 
viva ou reparar o.muro divisorio, o proprie
tario terá direito de entrar no terreno do 
visinho, depois de o ter prevenido. Este di
reito, porém, não obsta á obrigação de in
demnizar o mesmo visinho por qualquer 
damno que a obra lhe occasione. 
~ 5. 0 A~ cê'.cas marginaes das vias pu~ 

bllcas serao feitas e conservada.s pela admi
nistração a quem incumbirem as me~mas. 
vias, ou pelas pessoas. ou emprezas que as 
explorarem. 

SECÇÃO VI 

Perda da propriedade im11ioueZ 

Art. Além das causas de extincção dos 
direitos em geral, indicadas na !'arte Geral, 
liv. III, tit. lII deste Oodigo, a propriedade 
immovel perde-se.: 

a) pBla alienação ; 
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b) pela renuncia ; 
e) pelo abandono ; 
d) pelo perecimento do immovel. 
§ 1. 0 Nos dous piiimeiros caso~ deste ar

tigo, a eífectivid,>,de da perda-da propriedade 
depende da inscripção do titu lo de tl".,ns
missão ou do acto de renuncia no r0gLtro 
predial da situação ,do immovel. . 

§ 2. 0 O immovel abandonado será arreca
dado como bem vago e passará para o domi
nio do Estado em q_ue eJtiver situado, depJi., 
de decorridos dez annos. 

Art. Perde-se tambem a propriedn.de 
immovel em con,eq_uencia de desapropria
ção por necessidade ou utilidade public,t. 

§ 1.° Consideram-se c:i,sos de necessidade 
publíca :· 

a) a defesa do territorio nacional ; 
b) a segurança publica ; 
.e)_ os soccorros publicas, no, casos de cala

midade; 
-d) a salubridade publica. 
§ 2.° Consideram-se casos de. utilidade pu-

blica : · 

desde logo a propl'iedade desta, si a o"ccupa
ção não for prohi11ida por lei. As cousas mo
veis tornam-s '3 sem dono, qnandJ o proprie
tario as abandona com intenção de renunciar 
o seu dit'eito. 

P,trageapho unico. O ab .:rndonà não se 
presume em cousas de valor. 

Art. São cousc1s s0m dono e sujeita., á 
apropriaçifo: 

lº, os anim:1,es bravios, emquanto cons.,r
vam sua Mtural liberdade ; 

20, os mansos e domesticados q_ue não fo
rem assignalados e não ti.verem o habito de 
voltar ao lagar ond_e costumavam reco
lher-se ; 

3°, os enxames de abolh:,s, anteriormente 
apropriados, si o dono da colmeia os não re
clamar imrnediatamente; 

4°, :ts pedras. con:;has e outras sub.-itanc.ias 
rnineraes, vegetaes ou animaes ar rJjadas ás 
prafos pelo mar, si não apresentarem signal 
de domínio anterior. 

A 
a) a fundação de povoações e de estabele-

cimentos de assistencia, -educação ou irístru- Caça 
cção publica ; · '" 

b) ·a abertura, ·alarg·amento ou prolonga- · Art. Observados os rngulamentos admi
mento de ruas, p1'ii.ças, -canaes, estradas de nistrativos sobre a caça, póde esta ser exer
ferro e, em geral, de q_uaesquer vias publicas; cida não só nas ter,ras publicas como nas 

e) as construcçõe3 de obras ou estabeleci- particulares propr ias e alheias, com permis
méntos destinados éi. commodidade geral dos são do respectivo dono, neste caso. 
habitantes de uma povoação, á decoração e Art. Pertence :10 caçador o animal por 
â salubridade destas ; elle apprehendido, morto ou vivo. Si o ca,-

d) a exploração de minas. çador for em seguimento do animal e o tiver 
~ Art. Em caso de · pE;Jrigo imminente, ferido, pertence-lhe, embora outrem o ten'ha 
como de guerra ou commoção, cessarão. todas apprehendido. 
as formalidades, e p.Jder=se-ha tomar po.1,e do Art . Nã0 se reputam animaes de caça os 
uso, ou mesmo da propriedade, quanto baste 4omesticados que fugirem a seus donos-, em
para o emprego do bem publico, salvo ao quanto estes_anda1'em á sua procura. 
propriet(;l.rio o direito de indemnização . ·Nos Art. Si a caça ferida se acolher a ter- · 
outros casos, o proprietario será prévia- reno cercado, murado, vallado ou cultivado, 
mente indemnizado e, si recusar receber a o dono deJte, não querendo permittir a en
indemnização, será o valor desta depositado. trada ao caçador, deverá entregal- a ou 

Art. A propriedade cadastrada e repre- ·oxpulsal-a. 
sentada por titulo tranRfel'ivel, mediante ei:J.- Art. _ Aq_uelle que penetrar em terreno 
dosso, considera-se extincü para o pPoprie- alheio par,i, caçar, sem· permissão do dono, 
tario anterior, ·desde que o ofücial compe- não só perde para este a caça q_ue apanhar, 
tente lançar a devida nota no verso do como responde aindc1 pelos damnod q_ue 
mesmo titulo, depois de averbada no livro causar. 
competente. Art. E' licito matar os animaes ferozes 

emqu:into fugidos de suas clausuras. 
CAPITULO III 

DA ACQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRrnDADE 
MOVEL 

SECÇÃO 

Occupação 

Art. O q_ue se apossa de uma cousa, ainda 
nã;o aproprüi,d(); ou já abanclona.da, àdquire 

B 

Pesca 

Art. Observados os regulamentos admi
ní:itrativos sobre a pesca, póde esta 801' 
exercida não só em aguas publicas, como nas 
particulares prrprfas e alheias, com permis
sã~ do respectiv() dono, neste caso. 
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Art_,. P.ortonco ao pe,cador o peix(l que 
apanh·tr e o que pers3guit· a1•poado, embora. 
outrem o tenha apprellendido. , 

Art. Aquelle que pescai· cm t3rras 
alheias sem permi~são do dono, não i:-ó perde 
paea es\p o peixe q1rn ap:whar, como re
spJnde ainda pelos damnos que causar. 

Art. Quando aguas particulares atraves-
sarem terrenos ele diversos donos, cad:J. um 
do.1 ribeirinhos tem dirnito ele pescar, de seu 
lado, até ao meio dellas, salvo direito adqui
rid 'J em contrario. 

e 

Invençcío 

Art. O CLUe acha cousa alheia perclitla é 
obrigado a restituil-a a seu dono ou pos, 
suidor legitimo. 

.;, Paragrapho unico. Não sendo c:inhecido o 
dono. ou po.;suidor, o inventor deve procurar 
de.,cobril-o. Si não o descobrir, deverá en
tregar a cou~a achada á autoridade compe
ten t,e do lagar. 

Art. O que restituir a cou ,a achada, 
nos termos do artigo peecedente. terá direito 
a uma recompensa o á indemnização pelas 
dospezas que houver feito com a conso:·vaçio 
o tre1nsporte da cousa, si o dono não preferir 
abandonal-a. 

Art. O inventor responde pelos prejuí-
zos causados ao proprietario ou pos.,uido1· 
legitimo, quando ti ver p1·ocedido com dolo. 

Al't. Si decorridos seis mezes depois do 
avi~o dado á autoridade, ninguem se apre
sentar justificando o domínio sobre a cousa, 
será est \ vendida em hastct publica e, depoi3 
de deduzidas do preço as despezas feitas e a 
reci:impensa, o l'emanescente pertencel',i. ao 
Estatlo onde a cousa fui acbada. 

D 

'1 'liesoiti ·o 

Art. O deposito antigo ele moeda ou de 
CJusas preciosas enterrado e escondido, 
acerca de cújo dono não ha memoria, achado 
casualmente em predio alheio,- divide-se po1· 
igual entre o inventor e o dono do predi J. 

Art. Si for achado pelo dono do predio, 
casual ou intencion:J.!mente, ou por operario 
seu incumbido da p3squiza, ou por te1·cei1·0 
nã.o·autorizado, o thesouro pertence por in
teiro ao dono d o predio onde for achado. 

Art. O deposito achado deix,t de ser 
thesouro si for de recente data, ou si al
gnem justificc1r a propriedad~ d~lle, 

SECÇÃO II 

Especificaçtto 

ArL O qne tr.1balhantlo em mataria 
prima produz eBpecio · nova fü:a sendo pro
prietario desta, si a ma teria era sua, ao me
nos em parte, e não puder ser 1'oduzida á 
fórma antiga. , 

Art. Si a materin. for toda alheia e não 
fur possível sua reducção á fürma antiga, 
ri, nova espacie pertencerá ao especificador 
de boa fé, e sendo pratic.wel a raducção, a 
e3pecie nova pertencerá ao dono da ma teria 
prima. O mesmo terá lagar, si a especie não 
reductivel á fóm1a anterior tiver sido obtida 
,1e má fê. -

Art. A par te prejudicada nos casos dos 
artigos precedentes, s,Llva a disposição da 
ultima parte do ,wt ... será indeml).izada do -
prejulzo soffrido. Em todo caso, si o preço 
dét obra exceder consider.i.velmente o valor 
da m1teria, pertencerá a nova eapeeie ao 
especificador .. 

Art. A especificação produzida por al~ 
gum dos modos designados no art . 76, ns. 1 
a 3, confere sempre a propriedade ao especi
ficador, mas não o dispensa da indemnizaÇ'.ão. -

SECÇÃO III ~ 

Confuscío, Conimixta:o e acljuncçüo 

Art . As cousas portence~tes a diversos 
donos, confundidas, misforadas, ou ajun
tadas, sem o consentimento delles, conti
nuam a p .'rtencer:lhes, si for possivel se
p1fül-as sem deterioração. Não sendo possi- · 
vel, ou exigindo a separação dospezas ex.!es
sivas, os mesmos donos ficam possuindo o 
todo indívisJ, na proporÇ'ão do valor das 
cousas, no momento da união. 

Si uma elas cousas, porém, puder ser con
sülerada principal, o proprictario della ad
qu·re l', propriedade do todo, e indemnizará 
os outros. · 

Art. Si :J. mistura, confu.,:ão ou _adjun-
cção foi feita de má fé, cabo l't outra parte 
escolhei· entre guardar o todo, pagando a 
porção que não for sua, ou abandonar :J. 
que lhe pertencer, mediante indemnização 
completa. 

Art. Si da mistura de mo.terias de na-
tureza diversa se formar nova especio, a 
confusão terá a natureza · de especificação 
para o cffeito de attribuir o domínio ao 
respectivo autor. 

SE:CÇÃO IV 

UsucapicTo 

· Art.. O Que durante tres anuos lnintel'
r:ompidan1;ente, e sem impugnação, pos.'3ni~ 
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eousa movei como propria., adquire o domí
nio della . . 

• A posse que se não fundar em justo 
titulo, ou for inquinada de má fé inicial ou 
superveniente, não produz o usucapião. 

Art. Si a posse da cousa movel se pro
longar por dez annos, . produz o usucapião 
independentemente de titulo ou de boa fé. 

Paragrapho unico. As disposições dos 
artigos são applicaveis ao usucapião das 
cousas moveis. 

SECÇÃO V 

Tradição 

Si algum dos condominos não estiver por 
isso, proceder-se-ha á divisão da cousa, re
spondemlo o quinhão de cada um por sua 
parte nas despezas da divisão. 

Art. As dividas contrahidas por um dos 
condomino., em proveito da communllão, e 
durante ella, obrigam o contrahente, mas 
cabe a este acção regressiva, contra os 
outros. · 

Si algum dos condominos não estiver por 
isso, proceder-se-ha na conformidade dá 
art ... ou do ... 

Art. Si a divida tiver sido contrahida 
por todos os condominos, sem detirminação 
da parte de cada um na obrigação e sem es: 
tipulação de solidariedade, entende-se que 

Art : '· O domínio das cousas não se trans- se obriga cada um na proporção de seu 
fere por declaração da vontade sinão acom- quinhão. · 
panhada üe tradição ; esta, porém, se suben- Art. Cada condomino responde, para com 
tonde quando o transmittente fica possuindo os outros, pelos fructos qlle tiver percebido 
com a clausula constituti. . da cousa commum e pelo damno que lhe 

Art. · Si a cousa alienada estiver na posse houver caus:ido. 
de terceiro, o adquirente obterá a posse in- Art. Nenhum dos condominos pôde fazer 
directa pela cessão que lhe fizer o·alienante modificações na cousa. commum, sem consen-
de seu direito á restituição da cousa. · timento dos outros. 

Paragrâpho unico. Na.s casos deste artigo · Art. · E' licito ao condomino pedir a todo 
e do antecedente, a acquisição da posse in- tempo divisão da cousa commum. 
directa :µrma urna relação de direito que · E' valido, entretanto, o accordo de manter 
substituo a ·tradição. · ·a indivisão, por tempo não excedente a 

Art. Feita por quem. não é proprieta- cinco annos, sendo pai'mittido p,rorogal-o. 
ri9, a tradição não opera transferencia de Art. ' Si a indivisão for condição estabele
domioio, mas si o adquirente estiver de boa cida pelo doador ou testador, entende-se que 
fé e o alienante adquirir depois a proprie- o foi sómente por cinco annos . . 
dade da cousa, revalida-se a transferencia, Art. A divisão entre condominos é sim
que rotrotrahe seus etfeitos ao momento da plesmente dechiratoria e não attributiva da 
tradição. . propriedade. 

Não opPra tambem a transferencia·de do- Art. Quando a cousa for indivisivet ou se 
minio a tradição quando é nullo o acto que tornar impropria para seu des ,ino pela di vi
lhe serve de titulo. · · · · . .são,e os condominos não concordarem na adju

dicação a um só, mediante indemnização aos 
outros, será vendida e partilhado o preço, 
preferindo-se na venda o condomino ao es-CAPITULO -IV 

DO CONDOlUNIO 

SECÇÃO I 

. tranho em igualdade de eondiçõe., de offerta, 

.. e entre os condominos o que tiver na cousa 
bemfeitorias de mais valor, e na-falta de
bemfeitor~as o de quinhão maior. 

Direitos e· ,deveres dos condominos Art. E' vedado a qualquer dos condomino3 
r • . dar po5se, uso e gosó da propriedade a es-

. Art. Na propr~edade em commum é h· , tranhos sem prévio consentimento dos da-
cito a cada c?ndommo : mais condominos. 

l.~, u.;ar livremente da cousa, segundo o Art. O condomino póde füzervaíer a sua 
destino ~el~a, e sobre. a ~esma. exercer to- posse contra os demais condominos, como 
~os.o~ ~1reitos compat1ve1s com o estado de qualquer outro possuidor. 
rnd I v1sao ; · 

2. 0
, reivindical-a de terceiro ·; 

3. 0
, alheiar a respectiva parte indivisa ou 

graval-a. 
Art. Todo o condomino é obrigado a con

correr, na p:·oporção de sua parte, para as 
despezas de conservação ou divisão da cousa. 
e supportar na mesm3, razão os onus a que 
estiver sujeita. 

Vol. VI 

SECÇÃO II 

Administração do condominio 

Art. Si, por circumstancías de facto 
ou por desaocordo, não for possível o uso o 
goso em commum, resolverão ós condomi-

75 
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nos si a cousa deve ser administrada, ven
dida ou alugada. Si todos concordarem eni 
que não seja vendida, compete á maioria 
resolver sobre a administração ou locação 
da cousa commum. · 

Paragrapho unico. .P1•onunciando-se a 
maioria pela administração, escolherá tam
bem o administrador. 

Art. No caso de ser alctgada a cousa 
commum, o condominJ será preferido á pes
soa estranha, em igualdade de condições. 

Art. A maioria será calculada não 
pelo numero, mas pelo valor dos quinhões. 

As deliberações não teem força de obrigar, 
si não forem tomadas por maioria absoluta, 
isto é, excedente á metade do valor total. 

Havendo empate, decidirá o juiz, a reque
rimento de qualquer condomino, ouvidos os 
outros. 

Art . Os fructos da cousa commum, 
não havendo em contrario estipulação ou 
disposição de ultima vontade, distribuir-se
hão na proporção dos quinhões, 

Art. No caso de duvida, estes presu. 
ruem-se iguaes. 

Art. O condomino que adlliinistrar 
sem opposição será reputado mandatario dos 
outros. 

Art. Nos casos omissos serão appli-
cadas â divisão as regras de partilha da 
herança. 1 

SECÇAO III 

· Oondominici de paredes1 muros, cercas e 
vaUos 

Art. O condominio por meiàção de 
paredes, muros, cercas e vallos regula-se 
pelos principios geraes da secção I deste ca
pitulo e pela secção VI, lettras E e F do ca
pitulo II deste titulo. 

Art. Todo proprietario que tiver di-
reito de construir parede, muro, cerca ou 
valloná. extermidade de um immovel,tel-o-ha 
para adquirir meiação na parede, muro, 

cerca ou vallo do visinho, pagando-lhe me
tade do valor actual da obra e do terreno. 

Art. Não havendo accordo sobre o preço • 
da obra, será este fixado por peritos a ex
pensas de ambos. 

Art. Qualquer que seja o preço da meia
ção, emquanto o que pretendei' a divisão 
não o pagar ou depositar, nenhum mo po
derá fazer da parede, muro ou outra obr-a 
divisoria. 

SECÇÃO IV 

Compascuo 

Art. No compascuo em predios pa1·ti· 
culares., não estabelecido por servidão, caso 
em que será regulado pelos preceitos desta, 
observar-se-hão, no que forem applicaveis, 
as disposições deste capitulo, si nã,o houver 
outras declarações constantes db titulo da 
sua constituição. · . 

Paragrapho unico. O compascuo nos bâl
dios e teri·enos publico3 será o regulado pelo 
que dispuzerem as posturas e regulamentos 
de policia municipal. 

CAPITULO V 

Da pi-9priedade resoluvel 

Art. Resolvido o domínio pelo imple
mento de condição, entend~m-se resolvido.s 
os direitos reaes concedidos na pendencia 
della, e o proprletario em favor de quem se 
opera a resolução pôde rei vindicar a cousa 
do poder de quem a detenha. 

Art. Si, porém, se resolver pelo advento 
de termo ou por outra causa. superveniente, 
será o possuidor considerado proprietario 
perfeito, até ao dia da resolução, subsistindo 
as alienações e os onus reaes pJr elle consti-
tuidos. ~ 

Luiz Domingues, relator. -Sd Peixoto.
Alfredo Pinto, 
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Arts. 746 a 801 

CAPITULO VI 

DA PROPRIEDADE LITTERARIA, $CIENTIFICA, 
ARTI::;TICA E IN~USTRIAL 

smcçÃo I 

desta, o juiz, a requerimento de qualquer 
delles. 

§ 1.0 O collaborador nissidente póde re
cusar contribuir para. as de,ipezas tia. r~pro
ducção, a·bandonando s11a parte nos lucros. 
Póde egualmente prohibir que seu nome fi-
gure na obra.. -

§ 2.0 Todavia, cada collaborador póde, in
Art. Ao autor de obra litteraria-, scien- dividualmente e sem assentimento dos ou

titica ou artistica, pertence o direito exclu- tros, fazer va.ler seus direitos contra terceiros 
sivode reproduzil-a. que não sejam legitimos representantes dos 

§ 1-. 0 -0s herdeiros e successores do autor outros. 

DIREITO AUTORAL 

gosarão desse direito pelo tempo de ti-inta Art. O autor de composição musical, 
annos. feita sobre texto poetico, pótle executal-a, 

§ 2. 0 Morrendo o autor sem herdeiros ou publicai-a ou tranomittir o seu direito, in
successores, a ob1·a cae no domínio commum. dependentemente de auctorização do escri
. Art, · Gosa dos direitos de autor, para os ptor ; este, p irém, deve ser indemnizo.do e 
e!feitos economicos garantidos por este co- couserva o direito á repeoduccão do texto 
digo, o editor de obra composta de . artigos sem musica. 
ou trechos de autores diversos, rormando· um Art. Aquelle que, legalmente autori
todo ; .!J()mo jornaes, .revistas, -diceionarios, zado, reproduzir uma ·obra de arte, per 
encyclopedias e selectas. . · processo artístico difl'erente ou pelo mesmo 

Paragrapho unico. Cad[\, autor coµserva, processo, havendo novidade na composição, 
neste c11.so, o 'direito autoral sobre a sua é considerado autor em relação á cópia. . 
producção, e poderá ·reproduzil-a em sepa- Goza igualmeute dos direitos de autor, sem 
rado. · · depentlencia. de autorização, o que assim re-

Art. O editor exerce tambem os di- produzir obra que tenha cabido no domínio 
reitos a que se refere o artigo antecedente, publico. 
quando a obra for anonyma ou pseudonyma. Art. Quando uma obra theatral ou 

Paragrapho unico. Quando o autor se musical é publicada e exposta á venda, en
:flzer conhecido, assumirá o exercício de seus tende-se que o autor consente na sua repre
direitos, sem prejuízo dos direitos adquiridos sentacão ou execução em qualquer logar 
do editor. . · · onde não se exigiJ.' retribuição pela sua 

Art. O direito .autoral é extensivo á audição. 
traduccão de· obra já ca.hida no domínio ·Art. ó direito autoral sobre composi
commum e á que houver sido permittida çqes musicaes comprehende a faculda,le de 
pelo autor da obra original ou, na falta fazer combinações e variações sobre motivos 
deste, pelos seus herdeiros ou successores, · da obra original, as quaes passarão a per- _ 
mas o traductor não pôde impedir outra tencer a seu autor, com as mesmas garantias 
traducção, que não seja mera repro 1lucção do direito do autor da obra original, quando 
da sua, salvo si o autor tiver-lhe concedido feitas com o consentimento do autor dos 
este direito. · . motivos. 

Art. Quando uma obra feita por col-. Pa.ragrapho unico. A cessão de artigos jor-
laboração não fôr su,ceptivel de divisão nem nalisticos não produz e!feito, salvo conv.en
estiver comprehendida ua disposição do ção em contrario, além do prazo de vinte 
art. 747, os collaboradores gozam, não havendo dias a contar da sua publicação. !<indo esse 
convenção em contrario, de direitos iguaes, prazo, o autor recobra a plenitude do seu 
não podendo qualquer delles, sem o consen- direito. 
timento dos outros, sob pena de indemniza- Art. A cessão ou a herança, quer dos 
ção por perdas e damnos, reproduzil-a, nem direitos de autor, quer da obra de arte, litte. 
autorizar sua reproducção, salvo quando esta ratura ou sciencia., não dá o direito de mo
é feita na collecção de suas obras completas. diticar-a. Este uireito poilerá, entrdtanto, ser 

Paragrapllo unico. Fallecendo um dos col- exercido pelo autor, em cada nova edição, 
labora.dores sem herd~iro_s 011 successores, o respeitados os do eJitor. 
seu direito accI'esce aos sobreviventes. Art. A união e os estn.do3 poilerão 

Art. No caso do artigo anterior, ha- des:1propria.r por utilidade p:1blica, mediante 
vendo desaccôrdo entre os collaboradores, indemnização prévia, qualquer obra pu
decídirá a maioria numerioa, e em falta blica.da, cujo dono não quizer reedito.1-a, 

' 
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Art. Pertencem a União, aos Estados de discursos pronunciados em reuniões pu-
e aos municipios: blicas, qualquer que seja a sua natureza; 

4'. 0 A reproducção de todos os actos pu-
1.º Os manuscriptos de seus archivos, bi- blicos 0 documentos officiaes da União, dos 

bliothecas e repartições ; Estados e dos municípios ; 
2. 0 As obras encomméndadas pelos respe- 5• º A citação, em livros, jornaes ou revis-

ctivos governos, e publicadas á custa dos tas, de passagens de qualquer obra com in· 
cofres publicos. tuito de critica ou polemica ; 

Paragrapho unico. Não se comprehendem 6.• A cópia, feita a mão, de uma obra qual· 
na propriedade do Estado as obras simples- quer, comtanto que não se destine á venda. 
mente subvencionadas pela União, Estados 7. o A reproducção, no corpo de um esQri-
ou municípios. pto, de obras de artes figurativas, comtanto 

Art. As obras publicadas pelo Go- que O escripto seja o principal e ~s fi_guras 
1erno Federal, Estadoal ou Municipal cabem sirvam .simplesmente· para expl!caçao do 
no dominio commum 15 annos depois da pu- texto, sendo obrigatoria a indicação do nome 
bJicaçã.o, excepto os actos publicas e os do autor ou da fonte que foi utilisada ; 
documentos offlciaes. s.• A utilisação de um traualbo de arte • 

Art. Ninguem póde reproduzir qual- figurativa, para obter-se alguma obra nova; 
quer obra que ainda não tenha cabido no 9.• A reproducção de obra ele arte exis
domiuío commum sob pretexto de anno~l-_!',, tente nas ruas e praças ; 
commentar ou melhorar, sem permissao 10. A reprod1,1cção de retratos ou bustos de 

. do autor ou de seu r~presentante. As encommenda particular; quando feita pelo 
a.nnotações ou ?ommentar10s podem, entre.- proprietario dos objectos encommend~os. A 
ta?-to, ser ~ubllcados em separado e const1- pessoa. representada e s~us successo!'.es 1mme• 
tmndo obra mdep_eud.ente. . _ dia.tos podem oppor-se a reproducçao ou pu-

Paragrapbo umco:.A pe~m1.ssao confere ao ·blica exposição do retrato ou busto.: . 
autor da reproduc9a._o o~ direitos de que goza Ai't. E' passive! de cessão o direito do 
o autor da obra or1gm~l. . autor de ligar seu nome a. qualquer producto 

Art. A perm1ssao do autor é tambem de sua intelligencia. 
nece~saria p~ra se f3:zer resumo ou com- Paragrapho unico. Da_rá logar á in4!m.ni
pendi_? de suá; obra e da a quem _os fizer:, ~m zação por perdas e damnos a usurpaça_o dQ 
relaça.o ao resumo ou co!llpend10, o, direito nome do autor ou a sua substituição por outro 
conferido áquelle relativamente a obra não havendo convenção que a.leu-itime. 
original. . . O autor da. usurpação ou· substituição ô 

_Art. E' J~~ahnente ne?es~aria, e produz demais, obrigado a inserir na obra o nome do 
os mesmos efteitos da pe~m1ssao de que trata verdadeiro autor. · 
o artigo antecedente, a hcença do autor da Art. Nã.o constituem direito autoral, 
obl'a .primitiva para alguem fazer do seu ro- para gosarem da garantia, os escriptos pro
manca uma p:3ça theatral ou po~ em verso a hibidus por Jeí e que por sentença forem 
sua obra escr1pta em prosa, e vice-veI"sa, ou mandados retirar da circulação. 
tirar da sua o.bra o assumpto, o _pla~o geral Ait. Quem publicar obra inédita ou 
e o desenvolv1me~to dos _seu~ ep1sodios, . reproduzir obra em via de publicação ou já 

Par~grapho umco- Sao l~vres as parod~s publicada, pertencente a outrem, sem sua 
que nao for_em uma verdadeira reproducçao autorização ou consentimento, perderá em 
da obpa or1g~nal. . . beneficio do autor ou proprietario todos os 

;Art. Na.o se considera o:lfensa ao d1- exemplares da reproducção fraudul~nta 
reito autoral : que forem apprehendidos, e pagará, além 

1. 0 A reproducção de passagens oq, trechos di:sso, o valor de toda a edição, menos os 
de obras já. pubhcadas, e a inserção, mesmo ditos exemplares,pelo preço por que os exem
integral, de pequenas composições no corpo piares legaes estiverem á. venda, ou em que 
de obra maior, comtanto que esta tenha ca- forem avaliados. 
racter scientiti.co ou seja compilação compos- Paragrapho unico. Não sendo conhecido o 
ta para fim litteral'io, religioso ou didactico; numero de exemplares fraudulentamente 

Deverá ser indkada a obra de onde é ex- impressos e du,tribuidos, pa15ará o trans-
trah1da a passagem e o nome do autor ; gressor o valor de mil exemplares, além dos 

2.• A reproducção, em diarios ou períodi- apprehendidos. . 
cos, de noticias e artigos sem caracter litte- Art. Quem vender ou expuzer á venda 
rario ou scientifico· que teuham sido publica- ou á leitura publica e remunerada qualquer 
dos em outros dia.rios ou periodicos, devendo obra fraudulentamente impressa será soli
ser indicau.os o nome do autor e o do jornal daria.mente responsavel com o editor, nos 
ou periodico de onde foi feita a transcripção; termos declarados no artigo precedente ; 

3, 0 A reproducção1 em diarios 0 periodicO!, e, si a obra for impressa no estrangeiro, será 
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o vendedor ou o expositor responsavel como 
si rõra editor. 

Art. Quem publicar qualquer manu1-
cripto, s~m permiasão do autor ou de seus 
herdeiros ou representantes, será respnnsa
vel por· perdas e damnos. 

Para.grapho unico. As cartas missivas não 
pod.em ser publicadas sem permissão dos 
seus autores ou de quem os represente, mas 
podem ser juntas como documento em autos 
judíciaes. 

Art. O autor ou proprietario, cuja oura 
fôr fraudulentamente reproduzida, póde, logo 
que tenha conhecimento do facto, ·pedir a 
apprehensão dos exemplares reproduzidos, 
sem pr~juizo do direito de indemnização por 

- perrlâs e damnos, ainda que nenhum exem
plar seja encontrado·. 

Art. Para gosar do direitq autoral o 
.autor. ou prllprietario de qualquer obra 
reprod).lzida pela typographia, lithographia, 
gravura, moldagem ou por qualquer outro 
modo; deve depositar para resp ·ctivo registro 
dou!! exemplares della na Bibliotheca Na· 
cional, no Instituto- Nacional de Musica ou 
na Escola Nacional dé Bellas Artes da. ca
pital Federal, · conrorme a natureza da .pro-
ducção. · . . · 

As certidões do registro induzem a pro'. 
priedade da obra, salvo J?rova em contrario. 

SECÇÃO II 

d) que não o1ferecerem resultado pratico 
industrial. 

Art. A patente set•á concedida pelo Go-
verno, deµois de preenchirlas as forma.li
d:ules prescriptas nesta secção e nos regu
lamentos administrativos. 

Paragrapllo unico. Salvo o caso de en· 
volver a materia da invenção infracção da . 
lettra e do artigo antecedente ou de ter por 
objecto productos alimentares, chimicos ou 
pharmaceuticos, n. patente será expedida sem 
exame prévio e secreto, declarando-se nella. 
de modo summario o objecto do previlegio 
com resalva. dos direitos de terceiros e da 
respons:tbilidade do Governo, quanto á no· 
vidade e utilidade da invenção. 

Art. Expedida. a patente; as descri• 
pçõe~. de,snbos, modelos e amostras, e:ri • 
gitlos para a sua concessão, serão mostrados 
a todas as pessoas qne o preteri lerem. bem 
como lhe:; serão tacilitad>ts q1iaesquer cópias, 
pagando a sua importanma., sendo, . além 
disso, as descripções ou relatorios publicados 
immediatamente no Diario Official. 

Art. Da propriedade da invenção de-
riva. o direito exclusivo de produzir ou fa
bricar os o~jectos que a constituem ou em 
que se manifesta. Esta propriedade começa 
desde a data da patente e é restricta ao 
objecto na mesma patente especifica.do, sem 
se poder am-pliar a outro, ainda que tenha 
intima connexão. 

Art. O privilegio da invenção só vi· 
gorará até quinze annos, e o do melhora

Art. Os inventos industriaes pertencam manto concedido ao seu auctor valera. em 
aos seus autores. qua.nto durar o daquella.. 

PRIVILEGIOB DE INVl'lNÇÃO 

Paragrapho unico. A propriedade e O uso Pa.ragra.pbo unico. Si dur,mte o privilegio, 
exclusivo l'lão garanttdos por pàtentes conce- a necessidade ou utilidade publica exigir a 
didas pelo Puder Exécutivo Federa.l. . vulgarisação d,1, invenção ou o seu uso .ex

Art. Constituem invenção ou desc~berta: .clm1ivo pelo Governo, terá logar a desapro
priação, mediante pagamento de um premio 

a) a. invenção de novos productos indus- razoavel. 
triaes; · · Art. A patente é tra.nsmissivel por 

b) a invenção de novos meios ou a appli- qualquer dos modos de cessão ou t!'ansfe
cação nova. de meios conhecidos para .se rencia, admittidos em direito; maa essa trans
obter um producto ou resultado industrial; ferencia, bem como a da certidão do melhora.-

e) o _melhoramento de invençá-:: já privi- mento, -não produzira effeito emquanto não 
legiada, si tornar mais facil o fabrico do fôr devidamente registrada. 
producto ou uso do invento privilegiado, ou Paragrapho u:iico. o cessionario tem os_ 
si lhe augmentar a utilidade. me,mos direitos que o cedente, tanto na Í"-

Entendem-se por novos osproductos, meios, venção principal como no melhorameutJ, 
applicações e melhoramentos industriaes salvo estipulação em contrario. 
qu~, ao tempo em que foi requerida a Art. Si dnus ou mais individuas reque
patente, não tiver(;)m sido, dentro ou fóra rio rerem ao mesmo tempo privilegio para ir:len
Brazil, empregados ou usa.dos, nem se acha- tica invenção, a. patente não será concedida 
rem descriptos ou publicados para o mesmo sinão depois de apurada. a pt'ioridade da in-
fira. venção, mediante accordo ou em juizo. 

Art. Não podem ser objecto de patente § 1.0 Si a. patente for concedida a. dous ou 
ás invenções: . mais co-inventore!I ou se tornar commum 

a) contrarias á lei ou á. moral; por titulo de doação ou successão, cada um 
b) ofl'ensivas da. seguraaça publica; dos comproprieta.rios poderá usardella livre-
c) nocivas á. saude publica.; mente. · 
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§ 2. 0 Si fôr dada ou deixadaem usufructo, 
será o usutructuario obrigado, quando o seu 
direito cessar pela extíncção do usufructo ou 
terminação do prazo do pl'ivilegio, a dar ao 
dono da propriedale o valor em que esta for 
estimada; com relação ao tempo ·da duração 
do usufructo. 

Art. A prioridade do direito de pro
priedaile do inventor que, te1ido requerido 
patente em nação estrangeira, fizer igual 
pedido no Brazil, dentro de sete mezes, não 
fica iôvalidada por factos que occorram du
rante esse período, como sejam- outro igual 
pedido, publicação, uso ou emprego da in-
vençãQ. _ 

Art. Ao inventor que, antes de obter 
patem;e, pretenda experimentar em publico a 
sua invenção, ou queira exhibil-f\ em expo
síção offlcial ou reconhecida offlcialment9, 
se dará titulo de garantia provisoria pelo 
prazo e com as formalidades exigidas. 

Art. Durante o primeiro anuo do privi
legio, só o proprio inventor ou seus legí
timos su~ces3ores podem obter o privilegio 
de melhoramento da propria invenção. 

Será, comtudo, permittido a terceiro apre
sentar pedido no dito prazo para firmar di
reito. 

Art. O inventor do melhoramento não 
póde usar da industria. melhorada, emquanto 
durar o privilegio da invenção principal, 
sem auctorisação c'lo seu auctor, nem este 
empregar o melhoramento sem accordo com 
aquelle. · . 

Art. Ao inventor privilegia.do, que me
lhorar apropria invenção, se dará certidão 
do melhoramento. · 

Art. A patente fica sem elfeito por nul-
lidade ou caducidade. · 

§ 1. 0 Será nulla a patente : 
a) si n'l. sua concessão· se tiver infringido 

alguma das disposições dos artigos ... (§§ 1° 
e 2° do art. 770); 

b) si o concessionario não tiver tido a prio-
ridade; . 

e) si o concessionario tiver faltado á vet·
dade ou occultado mataria essencial no rela.:. 
torio descriptivo.da invenção, quanto ao seu 
objecto ou modo de usal-a ; 
. d) si com intuito fraudulento a denomina

ção da invenção fór diversa do seu objecto 
real.; 

e) si o melhoramento não tiver a indispen
savel relação com ·a invenção principal e 
puder constituir- industria. separada, ou si 
tiver havido preterição da preferencia esta~ 
belecid&- no art. 780. 

§ 2.° Caducará a patente:. 
a) não fazendo o concassionario o uso effe

ctivo da invenção, dentro de tres annos, 
contados da data da patente ; 

b) interrompendo o concessiona.rio o uso 

effecti vo da iuvenção por -.mais de um . anno, 
salvo motivo de força maior; 

e) não pagando o concessionario as annui
dades nos prazos regtiJamentares ; 

d) não cons1.ituindo o concessiona.rio resi
dente no estrangeiro, procurador para repre
sen tal-o perante o Governo e em juízo; 

e) havendo renuncia expressa da patente; 
f) cessando por qualquer causa a patente 

ou titulo estrangeiro sobre a invenção tam
bem privilegiada no Brazil; 

g) expirando o prazo do pri vileyio. 
Art. A nullidade da patente e da cer

tidão do melhoramento será declarada por 
sentença judicial em acção proposta pelos 
representantes da Fazenda Nacional ou por 
qualquer interessado; e a caducidade por 
decreto do Governo. · 

Art. Iniciada a acção _judicial, nos casos 
das letras a, b e e do art. 770 § 2·', ficarão 
suspensos, até final decisão, os etfeitos da 
patente e o uso ou emprego da invenção. 

Mas, si a patente não fôr annullada, será 
o concessione.rio restituido ao uso e gozo 
de!la por todo o prazo do privili>gio. 

Art. São considerados infractores do. 
privilegio: 

1. 0 Os que, sem licença do concéssionario, 
fabricarem os pro:iuctos, emp.regarem os 
meios, ou fizerem as applicações que forem 
objecto da patente; 

2.0 Os que ·importarem, venderem ou ex
puzerem á venda, acceitarem ou recebarem, 
para o fim de serem vendidos, productos con
trafeito~ da industria privilegiada, sabendo 
que o sao. 

Art. O concessionario tem direito á 
indemnização, por parte dos infractores, pelo 
damno causado ou que lhe poderiam qausar, 
bem assim á adjudicação dos productos con
trafeitos, e dos apparelhos e i.µstrumentos, 
que servirem .á contrafacção. 

Art. Na expedição da p.1tente ao in-
ventor ou da certidão do melboramento, e 
nos demais casos omissos nesta secção, bem 
como nos de accôrdo internacional, óbservar
se-há o que for determinado nos regula.men• 
tos administrativos a tractados. 

SECÇÃO III 

ll!ARCA DE FABRICA 

Art. E' permittido a. qualquer fabri-
cante ou industrial assigoa.lar os productos 
da sua fabrica ou industria por meio de mar
cas especiaes. 

§ 1.0 Estas marcas podem consistir em tudo 
que, não sendo prohibido por este codigo, faça 
di.tferençar os objectos 'de outros identicos 
ou semelhantes, de proveniencia diversa. 

§ 2. 0 Qualquer· nome, denominação na
cessaria ou vulgar, firma ou razão social, e 
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as letras ou cifras sómente serv1rao para 
esse fim, revestindo fórma especial. 

Art. São condições essenciaei, para ga-
rantia do uso exclusivo das marcas o seu re
gistro, deposito e publicidade. 

Art. E' prohibido o registro de marca 
que contiver ou consistir em : 

I. 0 Armas, brazões, medalhas ou distin
ctivos publicos ou officiaes quer nacionaes 
quer extrangeiros, quando para o seu uso 
não tenha havino autorisação competente; 

2. 0 Nome commercial ou firma social, de 
quem legitimamente o não possa usar e re
querer registro ; 

3. 0 Indicação de localidade determinada ou 
estabelecimento, que não seja o da proveni
enéia· do .objecto, quer a esta indicação esteja 
junto nome supposto ou alheio, quer não ; 

4. 0 Palavras, imagens ou representações, 
que envolvam offensa individual ou ao decoro 
público; 

5 n: Reproducção de outra marca já regis
trada para objecto da mesma especie; 

6·. 0 Imitação total ou ·parcial de marca já 
registrada para PI'.Oducto da. mesma especie, 
que possa induzir em erro ou confusão o 
comprador. · - · 

·Considerar-se-ha verificada a possibilidade 
de erro- ou confusão, sempre que 'as dift'eren
ças das duas marcas ·não possam ser reconhe
cidas sem exame attento· ou confrontação. 

Art. · No registro da marca observar
se-há em todo o caso o seguinte : 

l. 0 A precedencia no. dia e hora de apre
sentação da marca, estabelece preferencia 
para o registro em favor de quem o reque-

_, rer ; e, na simultaneidade desse acto, rela
tivamente a duas ou _ mais marca.s · identicas 
ou semelhantes; será admittida a daquelle, 
que a tiver usado ou possuído por mais 
tempo, e, na falta deste requisito, nenhuma 
sera 'registrada, sem que os· interessados a 
modifiquem ; · · · 

2. 0 Movendo-se duvida sobre o uso ou 
posse da marca., determinará a repartição 
publica competente para o registro que os 
interessados liquidem a questão perante os 
tri bunaes, procedendo ao registro na confor
midade do julgado ; 

3. 0 Si marcas identicas ou semelhantes fo
rem registradas em repartições diversas, 
prevalectrá a de data anterior, e, no caso de 
simultaneidad~ do registro, qaalquer dos in
teressados poderá recorrer aos tri bunaes, 
qu':l decidirão qual deva ser mantida, tendo 
em ·vista o que está disposto no n. 1° deste 
artigo ; 

4. 0 A repartição a que fôr presente cer
tidão de estar ajuiza.da a acção, a que se re
fere o numero antecedente, ordenará. logo, 
que fique suspenso o registro até decisão 
final da causa, doliberação que será publi-

cada no jornal oflfoial, á custa do interes
sado. 

Art. Do despacho que negar ou admittir 
registro haverá o recurso que fôr estabele
cido nas leis de processo. 

Art. A falta., porêm, de interposição do 
recurso ou o não provimento deste não de
rime o direito que a outrem assista de pro
por acção para annullar o registro feito 
contra o disposto· nos arts. 791 e 792, ou 
obrigar o concurrente, que tenha direito a 
nome identico ou semelhante, a modi fical-o· 
por fórma, que seja impossível erro ou con
fusão. 

Paragrapho unico. Esta ultima acção só
mente compete a. quem provar posse ante
rior da marca ou nome para. uso industrial, 
embora não ,;, tenha registrado; e prescreve 
depois de seis mezes contados do registro. 

Art. O registro prevalece para todos os 
effeitos por quinze annos, findos os quaes 
póde ser renovado, e assim por deante. 

Paragrapho unico. Considerar-se-ha sem 
vigor o registro si, dentro do prazo de tres 
annos, o dono da marca registrada della não 
fizer uso. 

Art. A marca sómente póde ser transfe
rida com o genero de industria, para o qual 
foi adoptada, e disso far-se-ha no registro a 
competente averbação á vista de documentos 
authenticos. Igual averbação terá logar si, 
alteradas as firmas sociaes, subsistir a 
marca. 

Em ambos os casos é necessaria a publi
cidade. 

Art. O interessado póde requerer: 
a) busca ou vistoria para verificar a exis

tencia de marcas falsificadas ou imitadas, ou 
de producto que as contenha ; 

. b) apprehensão e destruição de marcas 
falsificadas ou imitadas nas otlicinas, em que 
Ele preparem, ou onde quer que sejam encon
tradas, antes de utilisadas ; 

e) destruição das marcas falsitlcada.s ou 
imitadas nos volumes ou objectos que as 
contiverem antes de rnrem despachados nas 
repart!ções fiscaes, ainda que fiquem estraga
dos os envolucros e os proprios productos, 
assim como a aprehensão e deposito de produ
ctos revestidos de marca falsificada, imitada, 
ou que indique falsa. proveniencia, no·s ter-
mos do art. 791, n. 3°. . 

§ l. 0 A apprehensão e deposito só tem 
logar romo preliminares da ac~·ão ou no CJr
rer della,tlcando de nenhum e:ffeito si a acção 
não for intentada no prazo de trinta dias. 

§ 2. 0 Os objectos apprehendidos servirão 
para garantir a effecti vidade da multa e da 
indemnização da parte, para o que serão 
vendidos em leilão publico no correr da 
acção, si facilmente se deteriorarem, ou na 
execução. 
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Art. Qualquer das diligencias do artigo 
antecedente será ordenada ou depreca1a 
pelo juiz ou tribunal competente, desde que 
a parte instruir o seu requerimento com cer
tidão do registro da marca, observando-se no 
caso de busca as disposições das leis de pro
cesso, podendo o juiz, quando o julgar con
veniente, exigir caução. 

E' desnecessaria a exhibição da certidão do 
registro nos casos do art. 791. 

Art. Sem exhibição da certi,lão do re-
gistro. nenhuma acção ·será admittida em 
juízo, excepto a do art. i92, n. 2°, dcando. 
porém, salvo a.,o prejudicado o direito à in
demnização devida pela apropri~ção da 
marca, de que usasse anteriormente ao re
gistro. 

Art. As disposições antecedentes são 
applicaveis a brazileiros ou estrangeiros; 
estabelecidos fóra do Brazil, nas seguintes 
condições: · 

l . ª Que entre a Republica e a nação, em 

cujo territorio existam os referidos estabele
cimentos, haja convenção diplomatica asse
gurando reciprocidade de garantia para as 
marcas brazileiras ; 

2 • Qu ~ as marcas tenham sido registradas 
na conformidade da legislação local ; 

3.ª Que tenham sido depositados na repar
tição competente o respectivo modelo e 
certidão do reg-istro ; . 

4.ª Q11e a certidão e explicação da marP.a 
tenham sido publicadas nos jornaes offl
ciaes. 

Art. São tambem applicaveis as marcas 
industriaes os regulameutos expedidos pelo 
Governo acerca do respectivo registro, e bem 
assim as ·convenções e tratados diplomaticos 
concernentes á sua effectiva garantia. 

Sala da commissão elo Coiigo Civil, 31 de 
dezembro de 1901.- Luiz Domingues.- Sd 
Peii»oto,- relator na ausencia do Sr. Arthur 
Lemos.- Aifredo Pinto. · 

•· 
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Arts. 802 a 888 
TITULO III 

í>IREITOS REAES SOBRE COUSAS ALHEIAS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 802. Sómante se considerãn direitos 
reaes, além da. proprierta.de: 

a ) a Bmphyteuse ; 
li ) as Servidões ; 
e ) .o, Usotructo ; 
-d) o Uso; 
e ) a Habitação ; 

· f) as Rendas constituídas expressamente 
sobre ·os immoveis ; 

g) o·Penhor; 
. h_) à antichrese ; 
. ~) a Hypotbeca.. 
. Art. 803-Os dire.itos reaes sobre cousas mo

ve.is, quando constituídos · ou transmittidos 
por actos entre vivos,- adquirem-se sómente 
com a tradição. . .. · 

Art • . 804, Os direitos reaes sobre immoveis 
constituidós ou transmittidos por actos entre 
yivos_, ~quirem-s~ unicamente depois da 
mscr1pçao, no registro predial, dos respec
tivos títulos , salvo · os casos expressos neste 
Codigo. · 

Art. 805. Os direitos reaes passam com o· 
immovel para o domínio do comprador ou 
successor~; os demais se haverão como obri-
gações pessoaes. . · . · 

Paragrapbo uniéo. O~ impostos que re
cabem eobre predios transmittem,se aos ad.:· 
quirentes. . . 

CAPITULO II 

DA EMPHYTEUSE 

Art . 806. A emphyteuse ou aforamento re
sulta de acto entre vivos ou de ultima von
tade, pelo qual o proprieta.rio a.ttribue a 
outrem o domínio util do immovel, pagando 
o emphyteutaao senhorio direotouma pensão 
annual certa e invariavel. 

Art. 807. O contracto de emphyteuse é 
perpetuo. A emphyteuse por tempo limitado 
considera-se arrendamento, e co:no tal é re
gulada. 
- Art. 808. Só podem ser objecto de emphy

teuse terras não cultivadas ou terrenos que 
se destinem a ediftcação. 

Art. 809. E' da. substancia do contracto 
, de emphyteuse a escriptura publica. 

Art. 810. Os bens emphyteuticos trans
mittem-se por herança. na mesma ordem es

vo1. VI 

ta.belecida. para os bens allodiaes no liv. IV 
tit. II cap. ll, mas uão podem ser devididos 
em glebas ·sem consentimento do senhorio. 

Art. 811. O tbesouro acba.tlo, noterreno . 
afora.do, divide-se entre o emphyteuta e o 
inventor. 

Art. 812. E' obrigado o empbyteuta. a 
satbfazer os impostos e os onus reaes que _ 
gravarem o immovel. . 

Art 813. O émphyteuta não póde vender 
nem dar em pagamento seu domínio util, 
sem avisar previa.merte o senhorio directo 
p·tra que este exerça o direito de opção ; e o 
senhorio directo tem trinta dias para de
clarar, por. escripto datado e assignado, que 
quer a preferencia na alienação, pelo mrsmO' 
preço e nas mesmas condições. · 

Si, dentro do prazo indicado,não responder 
ou não exhibir o preço da alienação, poderá. 
o foreiro effectual-a com quem entender • 

Art. 814. O direito de preferencia. compete 
igualmente ao foreiro no caso de querer o 
senhorio vender o domínio directo ou dai-ó 
em pagamento. Para este effeito, fl.cará o 
dito senhorio sujeito á mesma obrigação que 
é imposta. ao foreiro em a.nalogas circum
sta.ncias. 

Art. 815. Si o. emphyteuta. não cumprir o 
preceito imposto pelo art. 813, poderá o 
senhorio directo usar, nã.o obstante, de seu 
direito de preferencia., havendo o predio do 
poder do adquirente, pelo preço da acquisição. 

Art. Sempre que se r011,lizar a trans-
ferencia. do domínio util, por venda ou 
dação em pagamento, o senhorio directo, que 
não usar da opção, tem direito a receber, do 
.alienante, o la.udemio, que será de dous e 
meio por cento sobre o preço da alienação, 
si outro não ti ver sido flxado no titulo de · 
aforamento. · 

Art. O foreiro não tem direito á re-
mis3ão do fóri>, por esterilidade ou destruição 
parcial do .predio emphyteutico, nem pela 
perJa total dos seus fructos, pôde, porém, em 
ta.as casos, a.bandooal-o ao senhorio directo e 
fazer inscrever o acto de renuncia, indepen
dentemente de assentimento delle. 

Art. Quando o emphyteuta. tiv~r de 
doar, dar em dote ou trocar por cousa. não 
fungível o predio aforado.poderá livremente 
fa.zel-o. Deverá, entretanto, a.visar o se
nhorio directo dentro de sessenta dias con
tados do acto da transmissão, sob pena de 
continuar responsavel pelo pagamento do 
fôro. · · 

.À.rt. Si o predio emprazado fôr pe-
nhorado por dividas do emphyteuta., o se-

7u 
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nhorio directo deve ser citado para assistir á 
arrematação e t11rá µreferencia sobre os 
outros lançadores, em egualtlade de condi
ções. 

A mesma preferencia ser-lhe-á garantida 
quando se tiver de fazer a arljudicação do 
predío, por falta de lançadores. · 

Art. Quando o predio emprazado vier 
a pertencer a varias pessoas, de'Vem esta!l, 
dentro de sei;; mezes, eleger um cahecel, sob 
pena de devolver-se ao senhorio o direito de 
escolha. 
- Feita a escolha, todas as acções do senho
rio ·contra os füreirõs serão propostas contra 
o cabecel, salvo a este o direito regressivo 
contra os outros -pelas respectivas quot.as. 

Si, porém, o senhorio directo convier na di
visão do prazo, cada, uma das glebas em que 
fõr dividido constituirá prazo distincto • 
. Art. Si o emphyteuta pretender abando-

nar gratuitamente ao senhorio o predio afo
rado, poderão os creadores prejudicados c im 
o abandono oppor-se, prestando caução pelas 
pensões futuras, até que sejam pagos de suas 
dividas. 

Art. Q·1ando o foreiro deteriorar o pre-
dio de modo que o valor deste não equivalha 
ao capital correspondente ao fôro e mais um 
quinto, o senhorio poderá recolwal-o sem ter 
de pagar indemnisação alguma, consolidando 
assim a propriedade. . 

Paragrapho unico . O mesmo direito lhe 
cabe, si o foreiro deixar de satisrazer as 
pensões·devidas, por tres annos consecutivos. 
Neste caso, o senhorio é obrigado a indem
nisar as bemfeitorias nccessarias. 

Art. Fallec"ndo o empbyteuta sem her-
deiros, o domínio util será devo! vido ao se
nhorio directo, salvo o direito dos credores. 

Art. Todos os aforamentos, salvo accordo 
entre às partes, são resgata veis trinta. annos 
depois de constituídos, medianfo pagamento 
de vinte pensões annuaes pelo foreiro, que 
não poderá no seu contracto renunciar o 
direito ao resgate, nem contrariar as· dis
posições imperativas deste capitnlo. · 

Art. A sub-emphyteuse está sujeita ás 
mesmas disposiçõ3S que a emphyteuse. A dos 
terrenos ele marinha e accrescidos será re
gula~a em lei especial. 

CAPITULO IV 

DAS . SERVIDÕES PREDIA ES 

SECÇÃO I 

CONSTITUIÇÃO DAS SERVIDÕES 

Art. A servidão predial é estabelecida 
sobre um predio em favor de outro, pert.en
cente a diverso dono. Em razão della, o pro, 
prietario do predio Eerviente é impeditlo de 

exercer alguns de seus direitos dominicaes, 
ou tem de tolerar que o proprietario do pre
dio dbminante se utilise do serviente para 
certo ftm. 

Art. A servidão não se presume; na du-
vida, o predio é reputado livre. 

Art. As servidões não apparentes só 
podem sei· estabelecidas por meio de iilscripção 
no registro predial. 

Art. A posse continua e não contestada 
da servirlão, por espaço de dez ou vinte annos, 
nos termos do art. 645, autorisa o possuidor 
a fazel-a inscrever em seu nome oo registro 
predial, servindo-lhe de titulo a seoteriça que 
julgar consummada a usucapiãó. Si o pos
suidor não tiver titulo, o prazo da usucapião 
será de trinta annos. 

Art. O dono de uma servidão tem o di-
reito de fazer todas as obras necessarias para 
o uso e conservação della. Si a servidão per
tencer a varias predíos, ·serão as despezas 
rateadas entre os respectivos donos. , 

Ar-t. Salvo disposição expressa no ti-
tulo, ns reforidas obras devem ser feitas pelo 
dono do predio dominante. 

Paragrapho uuico. Quando esta obrigação 
incumbir ao dono do predio serviente, é-lhe 
facultado exonerar-se, abandonando' a pro- . 
priedade ao dono do dominante. · •. 

Art. 839. Ao dono do predio s!;lrviente 
não é licito embnraçar ou difficültar, por 
qualquer modo, o legitimo exercício da ser
vidão. 

Art.· 840. Póde o dono do predio serviente 
mudar a servidão de um Ideal para outro, 
comtanto que o faça á sua custa e em nada 
diminua as vantagens do predio dominante. 

Art. 841. O exercício da ·servidão deve 
restringir-se ás necessidarles do predio do
minante e evitar, quanto possível, maior en
cargo ao predio serviente. 

Constituída para • determinado fim, não 
póde ,ser ampliada a outros, salvo o disposto 
no artigo seguinte. 

Art. 842. Nas servidões de transito, a 
urnís onerosa inclua a menos onerosa, e , a . 
menos onerosa exclue a. mais onerosa. 

Art. 843. Si as necessidades da cultura do 
predio dominante exigirem m,tior extensão li 
servidão, deve o dono do serviente sup
portal-a ; mas, tem direito de ser inJemni
sudo, na razão do exces,o. 

Si, pelo contrario, a maior extensão fór 
devida á 'mudança no modo de exercer a 
servidão, por exemplo, si se pre tendei• cons
truir um edificio em terreno ánteriormenté 
destinado â cultura, póde o dono do predio 
serviente oppor-se á extensão da mesma ser-
vidão. . 

Art, 844. As servidões prediaes são indi
visíveis . Subsistem, no caso de partilha, em 
beneficio de ca·la um dos quinhões do pre:lío' 
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dominante, e continuam a gravar cada um 
dos do predio serviente, salvo si, por sua natu
reza ou destino só se app!icarem a uma parte 
determina,ia dos predios. 

Art. 845. As servidões que, antes da ex
ecução deste Coiigo, se con ,ti tu iam indepen
dentss de inscripção, e que, na conformidade 

• delle, devem ser inscriptas, poderão sel-o 
dentro de um anno contado daquella data. 

Sl!: CÇÃO II 

EXTINCÇÃO DAS SERVIDÕES 

Art. 846. Salvo caso de desapropriação, a 
servidão uma vez inscripta, só se extingue, 
em r elação a terceiros, pelo cancellamento.· 

Art. 847 . O dono do predio sreviente pót.le 
obrigar o do dominante a consentir no can
cellam_ento, e promovel-o, ap.ezar da oppo-
sição dPste: · 

I. 0 Quando o ti tu lar houver reú unciado a 
sua servidão; . 

2. 0 Quando a servidão fôr de :passagem, 
que tenha cessado pela abertura de estrat.la 
1jublica, acce~sivel ao prédio d9minante: 

3. 0 Quanrlo o dono d·o predio serviente res-
gatar à sei'vidão. _ . 

Art. 848. As · servidões prediaes extin-
guem-se: _ 

-1. 0 Pela reunião dos dous pretlios no do
minic> da mesma pessoa; 

2. 0 Pela suppressão das respectivas obras, 
por effeito d3 contracto · ou de outro titulo 
expresso, ou pelo não uso durante dez annos 
contínuos. · 

Art. 849. Quando as referidas servidões 
se acharem inscriptas, ·· a. perfeição do con
tracto ou a consurnmação da prescripção, 
que as extingue, conf.we apenas a.o dono do 
predio ~erviente o dir~ito de as fazer : cari-
cellar. . · 

Art. 850. Si o predio domin.ante ' estiver 
hypothecado e a servidão fór mencionada no 
titulo hypothecario, é tambem preciso o con..: 
sentimento do credor para o cancollamento 
da servidão. 

CAPITULO V 

DO USUFRUCTO 

SECÇÃO I 

DlSP OSIÇÔES OERAES 

Art. 851. o direito real de auferir de uma 
cousa os proveitos e utilidades a que se 
presh pode est~r temporáriamente sepirado 
da propriedade, e constituo usu t'rlrnto. 

. , Art. 852. O usufructo pode r,3cahir sobre 
um ou mais bens, moveis ou immoveis, sobre 
um patrimonio inteiro ou em parte deste. 

Pode tambem li11Jitar-se a certos proveitos e 
utilidades. 

_ Art. 853. O us 11fructo de immoveis, quando 
nao resultar de direito de familia., depende · 
de í nscri pção no registro predial. 

Art. 854. O usufructo extPnde-se aos 
access.orios e accrescimos da como, salvo dis-
posição em contr·ario. · 

Art. 855. O usufructo é inalienavel, salvo 
si a alienação fôr feita ao nú proprietario, 
mas o exercício pode ser cedido por titulo 
gratuito ou oneroso. · . 

SECÇÃO IÍ 

DIREITOS DO USUFRUCTUARIO 

Art. 856. O usufructuario tem o direito 
de posse, uso, administração e percepção dos 
fructos; 

Art. 857. Quando o usufructo recahe sobre 
títulos de credito, o usufructuario tem o di
reito não só de cobrar as respectivas dividas 
como o de empregat' a importancia dellas. 
Todavia, o emprego corre por sua conta e 
risco, é, cessan,.lo o usufructo, tem o proprie
tario o direito de exigir o rlinlleiro em esi-'ecie, 
em lagar de novos titulas. 

Art. 858. Quando o usufructo recabe sobre 
apoiices da divida publica ou títulos seme
lhantes, de cotação variavel, a alienação 
delles EÓ póde - ter lagar mediante accôrdo 
prévio entre o usufructuario e o proprie-
tario. 

Art. 859. O usufructuario faz seus os fru
ctos naturaes, pendentes ao tempo em que 
começa o usufructo, sem obrigação de pagar 
despezas de producção, salvo direito adqui
rido ·de terceiro. 
. Os fructos naturaes, pendentes ao tempo 

em 0que cessa o usuft·ucto, pertencem ao pro
prietario, egualmente sem compensação de 
ctesp~zas. 

A1;t. 860. As crias dos animaes pertencem 
ao usufructuario, deduzido o numero neces
ioario _ para completa.r o que tinha o gado, 
quando começou o usufructo. 

Art. 861 ~ Os fructos civis vencidos na 
data ein que começa o usuft'ucto pertencem 
ao proprietario, e os vencidos na data em 
que cfssa o usufructo são do usufructuario. 

Art. 862. O usufructuario póde desfructar 
por si, ou mediante arrendamento, o predio 
usufruído, mas não mudar o genero de cul
tma sem licença do proprietario ou auctori
sação expres5a no titulo; salvo si por algum 
outro titulo, como de pae ou de marido, tiver 
direito de fazei-o. 

Art. 863; Si o usufructo recá.e sobre 
florestas ou minas, podem o proprietario e o
usufructuario prefixar a amplitude do goso e ,: 
o modo de exploração, · 
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Art. 864. As cousas que se consomem 
pelo 'uso cahem irnmediatamente no domínio 
ao usufructuario, mas este fica. obriga.do a res
tituir, findo o usufructo, quantidade egual do 
mesmo genero e qualid.ade, ou, na falta, o 
seu. valor, pelo preço corrente ao tempo da 
restituição. 

Art. 865. Todavia., si as ref;,ridas cousas 
foram avaliadas no titulo constitutivo do 
usut'ructo presume-se, salvo clausula ex
pressa em contrario, que o usufructuario é 
obrigado a pagal-as pelo preço da avaliação. 

Art. 866. O usufructuario não tem di
reito a parte do'thesouro por outrem achado; 
nem ao preço pago pelo vizinho do predio 
usufruído, para obter meiação de parede, 
muro, cêrcc1, ou valla. 

Art. 867. Não tem applicação o disposto 
no artigo antecedente, segunda parte, quando 
o usurructo fôr de universalidade ou de quota 
parte de bens. 

SECÇÃO III 

OB,lil GAÇÕES DO USUFRUOTUA.RIO 

Art. 868. O usufructura,rio deve, antes 
de entrar na .. posse do usufructo, fazer á sua 
custa inventario dos bens que recebe, deter
minando o estado em que se acharem e dar 
caução, fidejussoria ou real, si lhe filr exi
gida, de velar pela sua conservação e entre
gai-os fin·lo o usufruoto. 

Art. 869. O usufructual'io, que não qui:r.er 
ou. não puder dar caução sufficiente, perde o 
direito de administrar o usufructo e, neste 
caso, os bens serão administrados pelo pro
prietario, que ficará obriga.do, mediante 
caução, a entregar ao usufructuario o ren
dimento do_s bens, deduzidas as despezas da 
administração, entre as quaes se inclue a 
quantia marcada pelo juiz para pagamento 
do trabalho do administrador. 

Paragra.pbo unico. Estão izentos desta 
caução, o doador que reserva para si o usu
fructo da cousa doada, o pae e mãe uso
fructuarios dos bens dos seus filhos menores. 

Art. 870. O usufructua.rio não é obrigado 
a . pagar as deteriorações resultantes do exer
cício regular do usofructo. 

Art. 871. Incumbem ao usufructuario as 
despezas ordinarias para conservação dos 
bens no estado em que os recebeu, os fóros 
e pensões e os impostos reaes devidos pela 
posse ou rendimento da cousa usufruída. 

Art . 872. Incumbem ao proprietario as re
parações extraordina.rias e as que não forem 
modicas; mas ousufructuario deve pagar-lhe 
os juros do capital despendido, quando forem 
necessarias á conservação ou augmenta.rem o 
rendimento da cousa usufruída. 

Não se consideram modicas as despezas 
que excederem a dous terços dos rendimentos 
hquidos de um anuo. 

Art. 873. Si a coma estiver segura, cabe 
ao usufructuario a obrigação de satisfazer as 
contribuições do seguro, <lurante o usufructo. 

Si o seguro fôr feito pelo usu(ructuario, 
deve sel-o de modo que o direito contra o se
gurador pertonç·t ao proprietario. 

Em qualquer bypothese;o direito do usu
fructuario fica subrogado no valor da indem-
nisação do seguro. · 

Art. 87 4. Si o usufructo !ôr de cousa sin• 
gular ou de parte della, o usufructuario só 
será obr·igado aos juros das dividas que a 
cousa garante, quando isso fôr expresso no 
titulo respecivo. 

Si fôr de um patrimonio ou parte deste, o 
usufructuario é obrigado pelos juros da divida 
que grava o uaufructo. 

Art. 875. Si um edificio sujeito ~ usufructo 
fôr destruído sem culpa do propr ietario; não . 
é este obriga,Io a reconstruil-o, nem o usu
fructo se restabelece com a reconstrucção, á. 
sua custa; mas, si o p1•edio estava seguro, a 
indemnisação paga fica sujeita ao onus do usu- --
fructo. · , 

Si a inilamnisação dos ·guro íôr applicada- 
á reconstrucção do predio, restabelece·-se o 
usufructo .. 

Art. 876, Tambem fica subrogada no onus 
do usufructo, em logar do preriio, a indemni
saçiio paga, em virtude ,le desapropriação, ou 
por terceiro, em consequeocia rle perda (•U de 
deterioração devifa á. culpa ou· dólo. 

SECÇAO IV 

EXT I NCÇÃO DO USUFRUCTO 

Art. 877. O usufructri extingue-se: 
l . 0 Pela morte do usufructuario; 
2. 0 Pelo termo de suá. duração; 
3. 0 Pela cessação da causa de que se 

origina; . 
4. 0 Pela destruição da comia, si não fôr 

fungível, guardadas as disposições ·dos 
arts . 873, 875, 2• parte, e 86; 

5. 0 Pela. consolidação ; 
6. 0 Pela prescripeão ; 
7. • Palo a buso do ueufructuario, alie

nanrlo, deteriorann.o ou deixando cahir em 
ruínas os bens, por .falta de reparaçõel! or
dinarias .. 
· Art. 878. Constituído usufructo em favor 

de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á, prtr
cialruente, pelo fallecimento de cada uma, 
salvo o direito de accrescer quando expres-
samente conferido. . 

Art. 879. O usufructo constituido em 
favor de pessoa j uridica fica extincto com a 
extincção da mesina, ou no fim de 100 annos 
da data em que começou a ser exercido. 
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CAPITULO VI CAPITULO VIII 

DO USO 

Art. 880. O usuario tem direito de fruir as 
utilidades da cansa dada em uso, quanto 
baste para. satisfacção de suas necessidades 
pessoaes e de sua. familia. 

Art. 881. As necessidades pessoaes do 
usuarío serão julgadas em relação a sua 
coadição li!Ocial e ao logar onde viver. 

Art. 882. As necessidades da familia do 
usuario comprehendem: 

I. 0 As de 11eu conjuga ; 
2. 0 As de seus filhos não casados, ainda 

que illegilimos ; 
3, 0 Ai;!_ das pessoas ,ie seu serviço domestico. 
~1·t: 883. São applicaveis ao uso as dis

po,ições relativas ao usufructo não con• 
trarias á. natureza deste direito. 

CAPITULO VII · 

DA HABITAÇÃO 

Art. 884. Quando o uso consis.tir no di
reito de habitar gratuitamente cua alheia, 
o titular deste . direit? não a póde alugar, 
nem emprestar, mas simplesmente occup_al-a 
com süa familia.. . .. 

Art. 885-. Si o direito real de habitação 
fôr constttuido em favor de duas -ou mais 
pessoas, qualquer deltas · que habitar só a 
casa não tem obrigação de pagar aluguel á 
outra ou ás outras, mas não lhes póiie impe
dir que exerçam o direito que lhes compete, 
quando o queiram fazer. 

Art. 886 . São applicavei3 á habitação as 
dil!posições reh,ti vas ao usufruct0 não contra
rias á natureza deste direito. 

DAS RENDAS CONSTITUIDAS SOBRE OS IMMOVEIS 

Art. No caso de df\sapropriação por 
necessidade ou utilidade publica, o preço do 
immovel ficara sujeito á constituição de nova 
renda e o mesmo terá. logar em relação a in
demnisação do seguro .. 

Art. O pagamento da renda, consti-
tuido sobre um immovel, incumbe de pleno 
direito ao adquirente do predio gravado. 
E.sta obrigação extende-se ás rendas vencidas 
antes da alienação, salvo o direito regres
sivo do adquirente contra o alienante. 

Art. . O immovel sujeito a prestações 
rle rerida, póde ser rasga tarlo, pagando o 
dtivedor um capital em dinheiro, cujo ren
dimento calculado pela taxa legal dos juros 
garanta ao credor renda equivalente. 

Art. No caso de fallencia, insol-
vencia ou execução do predio gravado, o 
credor da renda t em preferencia aos outros 
credores para haver o capital indicado no 
artigo antecedente. 

Art. A · renila constituída por dis-
posição de ultima vontade, começa a ter 
eff'eito desde a morte do constitninte, mas 
não valerá contra terceiros adquirentes, 
emquanto não fõr inscripta no competente 
registro. 

Art. No caso de transmissão do 
predio gravado a muitos successores, o onus 
real da renda continúa a pezar sobre todas 
as suas partes. 

Sala das commissõe11, 2 de janeiro de 
1902.- Benedicto de Soiu.1, Relator.- Al
fredo Pinto.- Lufa Domingues. 

·, 
' 
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Arts. 889 ·a 1010 

CAPITULO IX 

DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA 

Art. 889. Nas dividas garantidas por pe
nhor, antichrese ou hypotheca, a cousa 
dada em garantia fica sujeita, por vinculo 
real, ao cumprimento da obrigação. 

Art. 890. Sómente pôde empenhar, dar em 
antichre~e ou hypothecar quem pôde alienar, 
e só podem ser dadas em penhor, entichrese 
ou hypotheca as cousas que podem ser alie
nadas. 

.Paragrapho unico. O dominio superve
niente revalida, desde a inscripção, as ga
ra?tias reaes estabelecidas por quem pos
suia a cousa a titulo de proprietario. 

Art. 891. A cousa commum não pôde ser 
dada em garantia real, na sua totalidade, 
sem o consentimento doJ proprietarios, mas 
cada co-proprietorio pôde hypothecar indi
vidualmente a parte que tiver no immovel 
commum, si este for manifesta.mente divi
_sivel e só 11 respeito desta parte subsistirá a 
hypotheca. . . · 

Art. 892 . O pagamento de uma ou m:i.is 
parcellas da divida não importa desoneração 
correspondente da garantia, ainda que com
p:·ehenda diversos bens, salvo disposição ex
pre3sa do titulo ou da quitação. 

Art. 893. O credor pignoraticio ou hypo
theéario tem direito de excutir a cousa em
penhada ou hypothecada e fazer-se Pª"'ªr de 
preferencia aus outros credores, guardada a 
prioridade da inscripção, quanto á hypo
theca. 

.Ar·t. 894. O credor antichretioo tem di
reito de reter a cousa em seu poder em
quanto a divida não for paga. Extindue-se 
porém, esse direito decorridos 30 an~os, d~ 
data da inscripção. 

Art. 895. Os contractos de penhor, anti
chrese e_ hypotheca devem decbrar, sob 
pena de nao vale1'em contra terceiros: 
. 1°z o t0tal da: divida ou, quando não for 

llqmda, o maxrmo da responsabilidade ; 
2°; o prazo fixado para o pagamento ; 
3°, a t:\x_a dos juros ; · 
4•, a cousa dada em garantia e o seu 

valor estimado. 
Art. 896. A divida considera-se vencida 

s!_ a cousa soffrer. deteri?ração ou .deprecia: 
9ªº· que torne rnsufficiente a garantia, e, 
mtrmado o devedor, não quizer ou . não 
puder reforçal-a. · ' 

Art. 897. A insolvencia do devedor aca.r
retél. o vencimento da divida. 

Art. 898. Tambem se reputa vencida a 
divida, quando for d0sapropriada a cousa 
dada em garantia. 

S! a divida for pignoratici.a ou hypothe· 
c!'l-rrn., o preço da desapropriação será depo
sitado para pagamento integral do credor. 

Art. 89~. Roputa-se igualmente vencida a 
divida pignoraticia ou hypothecaria, cujo 
pagamento for estipulado por prestações, 
desde que uma destas deixe de ser satidfeita 
no prazJ estipulado. 

Neste caso, o recebimento posterior da 
prestação vencida importa, da parte do 
credor, renuncia ao direito de excussão 
immediata. ' 
· Art. 900. Si um immovel é seguro, o se
gurador não pôde pagar validamente âo · 
segurado a indemnização do sinistro, com 
e/feito contra o ceedor hypothecario , sinão 
quando a est.e credor o segurador ou o segu
rado houver avisado do sinisteo e, depois '' 
da recepção do aviso, houver dec0nido um 
mez. Até a .expiração do prazo, o credor: 
hypothecario pôde oppor-se ao pagamento da 
indemnização pelo ~egurador. Deixará de ser 
obrigatorio o aviso, quando for impossível 
dal-o; neste caso, o mez calcula.-se do venci-
mento da indemnização. ·. 

O segU1·ador não pôde prevalecer-se de sua 
~gno:r:ancia a r~speito de uina hypotheca . · 
mscr1pta no registro predial. · 

Art. 901. O vencimento antecipado . da 
divida, em qualquer dos casos dos arts. 896", 
897, 898 e 899, não importa o dos juros cor
respondentes ao prazo e~tipulado ainda não 
decorrido. 

Art. 90.2. Salvo - clausula expressa, o ter
ceiro que p1•esta, garantia real por divida 
Hlheia, não fica obrigado a substituil-a ou 
reforçal-a, no caso de perecimento, dete_ri,1-
ração ou depreciação, sem culpa sua. ' 

Art. 903. E' nulla a clausula que auto•. 
riza o credOr pignoraticio, antichretico ou 
hypothecario a ficar com o objecto da. ga
rantia, si a divida não for paga no venci
mento. O credor pignoraticio e o hypo
thecario são obrigados a fazer intimar o 
devedor ou o dono da cousa ou os seus suc
cessores para remLl-a, sob pena de ser-lhe 
adjudicada pelo valor .do contracto ou de · 
ser vendida em hasta publica, conforme 
preferir. 

Art. 904. Passando o penhor ou a hy
potheca a herdeiros ou sucessor.:Js do obi·i
gil.d:i, só fic,mi remido o onus, sendo paga a 
divida por inteiro. 

Paragrapho unico. O hei'deiro ou sue~ 
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cessor que fizer a remissão, fica sobrogado algum reivindicaveis, contra o credor pigno
nos direitos do credor pelas quotas que raticio que de boa fc os recebeu: 
houver adeantado. . . Art. 912. O credor pignoraticio não pôde, 

Art. 905. Quando excntido o penhor ou a paga a divida, recusar a entrega da cousa a 
hypotheca, o producto não bastar para pa- quem a empenhou. 
gamento da divida e despezas judiciaes, ·eon- Pôde, porém, retel-a até ser indemnizado 
t_inuará o devedor obrigado pessoalmente d:.i.s despezas devidamente justificadas que 
pelo restante. tiver feito, não sendo occasionadas por culpa 

ArL 906. O penhor, a antichrese e a sua. . 
hypotheca, quando constituídos em garantia Art. 913. Póde igualmente o credor exigir 
de um credito aberto, podem ser annullados do devedor a S'.ttisfação do prejuiz'.l que 
pelo creditado, si não quizer usar ou não houver soffrido por vicio da cousa empe-
tiver usado d•.J mesmo credito. nhada. 

O doador do . credito tem, ,neste caso, di- Art. 914. O credor pignoraticio é obri-
reito á indemnização pelo 1 prejuizos resul- gado, como depositaria: 
.tantes da renuncia, já verificados na data em 1°, a empregar na. guarda do penhor a 
que lhé·for communicada. · diligencia exigida pela natureza da cousa; · 

CAPITULO X 

DO PENHOR 

SECÇÃO I 

Disposições grJ,·aes 

· · Art. 907. O pen~'or ê consfüú1do pela 
tradição de cousa movel alienavel, feita 
pelo devedor .ou por. terceiro ao · credor 
ou a quem o represente, para garantia da, 
divida. · 

Esta tradição póde seí· feita pelo mesmo 
modo por que póde fazer-se a da cousa 
movel vendida, e ainda pelo constituto pos
sessorio. 

Art. 908. O penhor se constitua sobra 
uma cousa movo!, cuja posso compete ao 
credor, salvo no ·ca~o de ·penhor agdcola ou 
pecuario. . · . 

Art. 909. O instrumento do penhor con
vencional deve declarar a importancia dá. 
divida_ e indicar precisamente. o objecto em
penhado, de modo a distinguil-o de outrus da 
mesma especie. · 

Quando o objecto do penhor for cousa fun
gível, basta declarar a sua qualidade ·e 
quantidade. · · 

Art. 910. · Si o contracto for feito por 
' instrumento particular, _deve ser assignado 

pelas partes e passado em duplicata, afim 
de ficar um exemplar em poder de cada um 
dos contractantes. 

Art. 91L O credor pignoraticio, de boa 
fé, adquü•e direito sobre os moveis corporeos 
e os títulos ao portador a elle empenhados, 
ainda que não pertençam a quem constitue 
o penhor . · 

Todavia, contra o credor pignoraticio, 
embora de boa fé, poderá ser reivindicada 
a cousa movel corporea, si foi perdida ou 

. , furtada ao dono ou a elle tirada de qualquer 
maneira. ' 

Os títulos ao portador não são em caso 

2°, a entregai-o com os respectivos fructos 
e accessões, uma vez paga a divida, obser
vadas as disposições dos artigos antece
dentes; 

3°, a entregar o excesso do preço sobre a 
divida paga,, quer por excussão judicial, 
quer por venda: amigavel, quando esta for 
permittida ; 

4°, a indemnizar o dono da perda ou dete-
rioração occasiouada por culpa sua. · 

Art. 915. No caso do n. 4 do artigo ante
cedente, a importancia da responsabilidade 
do credor, póde ser compensada na divida 
at.é co:lcurrente quantia. 

SECÇÃO II 

Art. 916. O penhor agricola póde ter por 
objecto colheit1s p1mdente3 ou em via de 
formação no anno corrente, os frn~tos 
armazenados em se1· ou beneficiados e aéon
dicionados para se venderem, le_nha cortada 
ou · madeira dos mattos· preparada para o 
córte,. os insti•umentos aratorios e de loco
.moção" e os animae.3 de serviço ordinario do 
estabelecimento agricJla. 

ArL 917. O penhor agrícola poderá ser 
estipulado, pelo prazo de um a tres annos, 
a.inda podendo, por accordo das partes, ser 
pror·ogado por seis mezes. 

Art. 918. Si o predio estiver hypothecado, 
não se pôde sobre elle constituir penhor 
agrícola sem annuencia do credor hyp'Jthe
cario, dada no proprio acto da constituição 
do penhor, sob pena de nullictade. ' 

Art. 927. O penhor de animaes· deve de
sigual-os com a maior precisão possível, 
assim como declarar o logar em que se 
acham e o seu destino, sob pena de nulli
dade. 

Art. 919. O devedor só póde vender o 
gado empenhado, precedendo consentimento 
do credor, provado por escripto . 

Art. 920. Provado que o devedor preten• 
de vender o gado empenhado ou que, por 
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sua negligencia, ameaça prejudicar o cre
dor, pôde este pedir que os ª?imaes se~a~ 
depositados em poder de terceiro, ou ex1g1r 
o pagamento immediato da divida. 

Art. 921 . Os animaes da mesma especie, 
comprados para sub~tituir os mortos ficam 
subrogados no penhor. 

Esta subatituição se presume em falta de 
outra prova ; mas não vale contra terceiro, 
si não constar de declaração addicional ao 
respectivo titulo. . 

Art. 922. O penhor de animaes não a.d
mitte prazo maior de dous annos, mas pôde 
ser prorogado por igual período, do que 
se -fürá. a averbação no respectivo titulo. 

Vencida a prorogação, este penhor deve 
ser excut.ido ou reconstituído. 

SECÇÃO.HI 

Caução de titulos de credito 

Art. 923. A caução de títulos de credito 
immobilizados equipara-se ao· penhor e .vale 
contra terceiros, desde que tiver sido inscri
pta ; ainda. que os mesmos titulos não tenham 
sido entregues ao credor. 

Art. 924. A caução de títulos de credito 
pessoal e niovel, em garantia de outro, é 
tambem equiparada ao penhor cem as modi
ficações constantes dos artigos seguintes . . 
· Ari . 9.25. Esta especie de cauç·ão só eo
meça. a ter effeit·J depois da tradição .do ti
tulo ao ·credor, e deve ser provada por es
cripto ; 

Art. 9~6. Ao credor por esta caução com
pete: 

1 • 0 O direito de conservar e recuperar a 
posse dos títulos caucionados, por todos os 
meios civeis ou crimes, contra qualquer de
tentor, inclusive o proprio dono ; 

2. 0 O direito de fazer intimar o devedor 
dos mesmos títulos, pa·ra que não pague ao 
seu credor, emquanto durar a_ caução; 

3.0 As acções, recursos ou excepções ne
cessarias para assegurar o seu direito e o do 
credor dos títulos, como si fosse seu procura
dor especial ; · 

4.0 O direito de receber a importa.ncia 
'dos títulos caucionados, ou restituil-os quan
do solvida a obrigação. 
' Art. 927.- No caso do n. 4° do artigo an
tecedente, o credor da caução fica responsa
vel para com o credor do titulo caucionado, 
como deposita.rio, pelo que receber além da 
impur,ancia do i;eu credito. 

Art. 9;:IB. O devedor do titulo caucionado, 
desde que receber a intimação do · n. 2° de 
mesmo artigo, ou se confessar sciente da 
caução, não pôde receber quitação do seu 
credor. 

Póde, .porém, antes do vencimento, resga-

tar sua obrigação dÕ poder de quem a detem, 
com o abatimento dos juros correspondentes 
ao tempo ainda não decorrido, si estiverem 
incluídos nella. 

Ait. 929. O credor que, depois de cau
cion'ar seu titulo de credito, dá quitação ao 
devedor, fica, pelo mesmo facto,_ obrigado a 
pagar immediatamente sua. obrigação ; e o 
dcved01• que, sciente de haver sido cauciona
da sua obrigação, acceitar quitação do credor 
caucionante, flca solidariamente responsavel 
por perdas e damnos a.o caucionado. 

SECÇÃO IV 

Insc1·ipção do penhor 

Art. 930. O penho1• agrícola deve ser 
iacripto DO registro predial do municipio . · 
onde for situado o estabelecimento. 

Art. 931 . O p~nhor . dos títulos de bolsa 
deve ser inscripto nas repart ições comp~. 
tentes, ou na séde da companhia, onde esti
verem registrados em livros especiaes, a 
que seja. remissivo o geral do seu registro. 

Art. 932. O credor que acceitar em cau
ção títulos ainda não integrali~ados pôde, 
quando sobrevier qualquel' das restantes 
chamadas, executar logo o devedor que não 
as fizer, ou fazel-as sob protesto. 

Art. 933. No segundo caso do artigo an
tecedente, será. incluída na.divida-a impor
tancia da entrada feita peló credor, sem 
prejuizo do direito de · executar immediata
mente o devedor. · 

Art. 934. O credor ou devedor pôde fazer 
inscrever o penhor na ausencia da outra parte 
mediante a exhibição do respectivo titulo~ 
com as firmas reconhecidas, si for instru
mento particular. 

Art. IJ35. O devedor tambem póde fazer 
cancellar a ínsclli.pção, exhibindo a quitação 
do credor com a tirma. reconhecida, si con
star de instrumento particular . O mesmo di
reito compete ao adquirente do penhor por . 
adjudicação, compra, suocessão oU: remissão, 
exhibindo se1_1 titulo. 

SECÇÃO V 

Extincção do penhor 

Art. 936. O penhor extingue-slil: 
1°, pela extincção da obrigação; 
2°, pelo perecimento da cousa, salvo o 

disposto no art. 900 ; 
3°, pela reu.uncia do credor; . 
4°, pela resolução do domínio da pessoa 

que o constituiu; 
.. 5°, pela confusão das qualidades de credor . 
e de dono da cousa na mesma pessoa ; 

6º, pela adjudicação judicial, remissão, oti ' 
Tenda do penhor, autorizada pelo credor. 
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Paragrapho unico. A inscripção coó.tinúa oppar ao exequente seu direito de retenção, · 
a produzir effoito em refação a terceiro em- não terá preferencia sobre o peeço. 
quanto não for cancellada. § 2. 0 Não a terá igualmente sobre a inde-

Art. 937. A renuncia do credor presume- ·mnização do seguro, no caso de destruição do 
se quando consentir na venda particular do predio, nem sobre o preço da desapropt•ia~ 
penhor, sem reserva do preço, quando resti- ção por necessidade ou utilidade publica. 
tuir a posse delle ao devedor ou annuir na 
substituição por outra garantia. 

Art. 9:18 . Operando-se a confusão sômente 
a respeito de uma parte da divida pignora
ticia, o penhor subsiste integralmente quanto 
ao resto. 

CAPITULO XI 

CAPITULO XII 

D A H Y P O TH E C A. 

SECÇÃO I 

D·isposições gemes 

DA. A.NTICHRESE 
~ ·,, ' 

Art. 944. A hypotheca rege-se pela lei 
civil, ainda que a obrigaçã,L• s~ja commercial 
e commerciantcs as pessoas que nella inter-

À.rt. 939. O devedor ou terceiro pôde, venham· A jurisdicção é sempi·e a civil. 
entregando ao credor um immovel, cede1•-lhe ArG. 945 . Podem ser objecto de hypo~ 

theca: o direi.to de perceber os fructos e rendimen-
tos em .compensação dos juros da quantia de- 1 º, os immoveis, salvo o caso do art. 96 ; 
vida ou do capital, si não houver juL"oS, ob- 20, os accessorios dos immoveis conjuncta-
servada a disposição do a1·ti~o n. 1.141. mente com elles; 

§ L• E' permittido estipular que os fru- 3°, o dominio ·directo ; 
ctos e rendimentos dei immovel, na sua tota- 4°, o clomioio util ; 
lidada, " sejam percebidos pelo credor só- 5°, as estradas de ferro ; 
mente á conta de juros." .. 6°, as minas e pedreiras, independente-

§. 2. 0 O ·immovel hypothecado pôde ser mente do solo onde se acham. 
tambem da-do em· antichr.ese pelo deveder ao Art. 946. A hypotheca se estende a todas 
credor hypothccario, assim como o.immovel as accessões, melhoramentos ou construcções 
sujeito á antichrese pôde ser hypothecado do immuvel. 
pelo devedor hypothecario ao credor anti- Subsistem, apezar da hyJ_:fDtheca, os onus 
chretico. reaes constituitlos, e insr.riptos anterior-

Art. 940. O devedor antichretico pôde fruir mente, sobre o mesmo immovel. 
directamente o immovel ou arreodal-o a ter- Art. 947. O dono do immovel pôde consti
ceiro; salvo pacto em co_ntrario; mantendo tuil' sobre elle outra hypotheca, em favor do 
no ultimo caso, o 'direito de retenção .do im- mesmo ou de outro credor, mcdfonte novo 
movel até ser pago; · titulo. . 

Art. 941. Não havendo . clausula - em con- . Art. 948. Vencida a hypothcca posterior, 
-traria, incumbe a credor pagà.r os cinus e os reputa-se vencida a, aoteriol', não podendo, 
iropost~s. que gravam o immovel frugifero, porém, o segundo credor, executar a hypo
assim como_fazer-lhes os reparos .necassarios tbeca sem notificar judicialmente o pri-
e uteis. meiro. 

Serão deduzidas dos fructos as despezas. Art. 949. A's hypothecas contrahidas em 
feitas para esses fins, e não havendo fructos, paiz estrangeiro applica-se a disposição do 
serão pagas pelo devedor. · · art. 34, letra b, 20. parte, du titulo prelimi-

Paragra pho unico. Pôde o credor eximir- nar deste Codigo. 
se dessas obrigações restituindo o immovel · Art. 950. ·A hypotheca anterior póde se1· ~ 
ao devedor. remida pelo credor posterior, quando se ven-
, Art. 942. O credo1• antichretico responde cer sem que o devedor se oll'ereça para re
pelas deteriorações que o immovel soffrer, mil-a. 
devidas á culpa sua e pelos fructos que por Para a remissão, neste caso, deva o credor 
negligencia deixou de perceber. posterior consignar a importancia da divida 

Art. 943. O credor antichratico póde fazer e das despezas judiciaes, C,lso se esteja pro
yaler seus direitos contra o adquirente do movendo a execução, intimando o credor an-
immovel, os credores chirographaricis e os terior para levantai-a. · 
hypthecu.rios posteriores á inscripção da an- Paragrapbo unico. O credor posterior que 
tichrese. remir a hypotheca anterio1• fica, pelo mesmo 

§ 1. 0 Si, porém, excutir o immovel por facto, subrugado nos direttu:,; do credor quo 
falta de pagamento da 'divida, ou permittil• lhe antecede, sem prejuizo ,los que lhe com~ 
que outro credor consumma a execução sem petirem contra o devedor commmn. 

Vol. VI 77 
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Art. 951. E' -garantido igualmente _ao ad- valer sendo reconstituida por novo titulo e 
quirente do immuvel hyiJ.?tli_eca~o o dire~to nova insc -ipção, sem prejuizo da precedencia 
de remil-o, poaendo 'ést.e d\reito ser exercido que então lhe compe~ir. 
mesmo antes de vencida a divida. Art. 95:L O creifor da hypoth~ca lega\, ou 

§ l.º Si <:> adquirente qu'izer garan:tfr-se quem de díi'eito o represente, póde tambem 
contra O ·effeito da excussão da ·hy}Jotheca, pelir g_ue s0ja reforçada com immoveis qtié 
deverá notificar judicialmente, dentro de posteriormàríte o responsê1vel àdquirfr, sem-
30 dias, aos credores hypottecarios do seu pre que justi'ftcia'r insú.ffl.ciencià dos especia-
contracto, declarando o preço da acquisição lizê1dos. , 
ou outro maior, para ter logâr a remis- Art. 954. A hy:pothecia legal pôde ser sub-
são. . s'ti'tuida por caução de titulos dà divida pu-

A notificação será feita no domicilio, in- blica federal ou estadual, i•ecebidus pelo 
scripto ou por edita.es, si o credor ahi se não valor de sua cotação mini,ma no anno cor-
~- ~- . 

§ 2. 0 O credor, notificado póde requerer Art. 955. No caso de insolvencia do de-
no peaw assigna'1o para opposição, que o vedor hypothecario, o direito de remissão 
immovel seja licitado. devolve-se á ma.gsa, contra a qual não po- · 

São admittidos a licitar: os credores hy- derá o credor embaraar o immovel, desJe 
pothecarios, os :fiado1•es e o mesmo adqui- que ,lhe for o:fferecido o preço por que foi 
rente. avaliado no contl'acto. O restante da divida 

§ 3. 0 Não sendo requerid.~ a licitação, o hypothecaria entrará. -em concurso com as 
preço da acquisição ou aq.uelle qu_e o ac,lqui- chirographarias. · . . 
rente peopuzer, seeá havido por definitiva- Art. 956. Póde o credor hypothecario, no 
mente fixado para. -a remissão do immovel, caso de i_nsolvencia do devedor, requerer a. 
que ficará livre de hypóthecas, pago óu de- adjudicação do -immovel pela totalidade da 
positado o dito preç@. divida, embora avaliado em menos do que 

§ 4. 0 Não no.ificando o ã4quit'ente, nos 30 esta. A adjudicação, neste ca,so, importa 
dias, aoJ creilores ·hypothecarios p.:1,ra are- , quitl!,Ção·. . 
missão da hypothéoa, fica obri_gado: . Art. 157. São annuUaveis, em lien9ficfo 

a) a perdas e damnos para com os credores da mass«, as hypothecas em garantià de di-
hypothecario:1 ; 1 vidas anteriores;nos 40 dias que precederem 

b) ás custas e despez'lS judiciaes; . á época legal da decla. l'ação da insolvenci_a. 
e) á differeilça ·d/J, avaliação e adjudicação, i Art. 958. Não se considera· derogado o di-

. si esta houver .Iogae. . . _ ' rei to, que ao exequente compete de ·prose-
0 immovel ~erá ·penh~rado e v~_ndido J?Or ! gui · na E1xecução ·da sentença contra _os ad_

conta do adquirente, amda que elle quetra quirentes dos bens do condemnado; mas, 
pagar ou depositar o ;preço da venda ou ava-1 para ser qpposto a te1•ceiros, conforme valer, . 
liação,salvosi o credorconsentir,ouopreço da: depende de inscripção e especialização. 
venda ou a avaliaçãa bas!4-r J)ara pagamento Os navios, mesmo em constmcção, são 
da hypotheca ou si o adquirente pagar a : susceptiveis de hy.potheca e só poderão ser 
mesma hypjth_eca. _ . . . _ . 1 hy-po,hecados por convenção das partes . . _ 

A a.valiu.çao nunca será menor que o preço l As hypotheoas sobre navios se regulara.o 
da venda. 1 pelas disposições deste Codigo, salvo o de-

§ 5. 0 O adquirente que solfrer a desapro- j &alhe de medida.a propria:1, que cons1i:J.rão de 
priação do immovel ou pela penho1·a ou pela reg-ulamentos especiaes. 
licitação, que pagar a hypo·theca, ·q11e_pagal-a Art. 959. A excussão do immovel hypo-
por maior p1·eço que ó · d,i ali~na.ção, por. thecado far-se-ha por acção executiva. 
causa d!), adjtidtcaç~o .\>u .. li~itação, que su_p- · Paragrapho unico. Não é ,pe1•mft1:ifia. ób:
portar ~11sta.~ a dei!pl;)za~ . .Jlil.01ciaos, tem acçao tra contestação nesta acção executiva ·hypo-
re_gr:ess1va C?~tra_o ve_1t~edor, . . füecaria, sinão a que consistir em : ~ 

§ 6. 0 A llc1taçao nao póde exceder ao .. •11, . , : ., ,'d"'· .,. t· ·a· .. ···· ·t ·J~ 
quinto da avaliação. . . . --: npf~~~- e ãe pleno ir.ei o a escrrp ura, 

§ 7 . 0 A ·hypotheéa '1~àl é i•einívél na de hypotüeca ; 
fórma por que o são as hypotbecas especiae.~, - riullidade expressamente . pronunciada 
:figurando pebs pessoas a ;9.ue ella._per1encer, por este Oodigo, que a:ffecte substancialmente 
nquellas que pela legislaçao em vigor forem as hypotheças ; 
compete~&es. - nullidade de processo, por serem as ~ 
. . ~rt. 9.J2. Até 3Q annos, contados da _mesma partes ou algumas. della~ incompeteiltés e . 
dah,. a hypotti.~ca . ?ª menor _dur.~ao pqde ·não legii;ima; por s.ar a acção impropria · 
sal' p~!)rogada por_ ~ mpl<.>d a,vel'_~!l-9ªº requo, . _ ' . . __ .. . ' 
rida por ambas as partes . Passa.do íl,!]_)lellel -,- nulhWJ,dé _ <;1.e prqce§llo_, .po1~q-qe foi pre-
prazo, a hypotheca éónvêricfonal ·só 'i>óder'á 'terida . algÚma fórma ou termo essencial ; 
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- de declaração de queb1•a ou concor-
data; _ _ 

- de pagamento, compensaçao, novaçao1 
transacção e prescripção. 

SECÇÃO II 

Hypotheca lega't 

immovel; e, sempre que o titulo s~ referir a 
m,tis de um situados em logares dr1ferentes, 
a inscripçã,o' devera ser feita em cada um 
dos registros. 

Art. 965. Para a jnscripção das hypoi;he
: cas haverá em cada cartol'io do régistro 
l pr:ediaJ os livros necessarios para hypothes 
l c;,ts legaes. 

1 
Art. 966. As inscripções e averbaçõe1;1 ~os 

· Art. 960. A lei confere hypothec~: . livros das hypothecas especializadas .e aa.s 
l 0 , á mulher casada, sobl'e os 1mmovms1 especiaes serão feftas na ordem el)l que forem 

do m,irido para _gara~t~a do dote _e _dos 0 ~-! requeridas, e esta é determinad!j. pela sua nu~ 
tros bens propr10s suJe1tos á admmistraçao j meração successiva no protocoHo. O nuIIJ,ero 
delle ; . . de ordem .neste determina a prioridade, .e 

2° aos descendentes, sobre os 1mmove1s1 esta a preferencia da hypotheca. 
do a~cendente que a•lministra seus _bens ; Art. 967. Quando o ófficial tiver duvida 

3°, aos filhos, sobre os immove1s do llªeJ sobre a legalidade da inscripção requer.id<!s, 
·ou da- mãe q?-e passl!or a out:r:as nup?ias'. I deverá declaral-o _por esc~ipto á parte_ .ii;i.te
antes de fazer mventar10 do ca_sal_.a_nter10r , ressada depoi:i de menc10ni1,r o ped1<!_0 no 

4º, ás pessoas naturaes ou JUrIÕlcas que1 respectivo livro, em fórµi.a de prenotaçao. 
não teem administração de seus bens, sobrei · Art. 968. Si asduviílas forem, dentro .de 
os itnmoveis dos respectivos tutores, cura-i 30 dias julgadas improcedentes, a .inscripção 
dores ou l!,dministrado!es; . , far-se-ha com o mesmo. numero q_ue 'te~ia 

5°, á Fazenda f'u.bllca, sobre os 1m!,Il?-: na dç1,tíJ, da prenotação; no caso contrario, 
veis dos thesoure1ros, collector~s, an_~1ms-, terá O numero correspondente á data em g.ue 
tracfores, exacto~es, prepostos; rendeiros e_ for ae novo pedida, iicanao sem valor a pre- · 
contractadores de r~ndas, e so.bre os dos_ fia-: notação. 
dores das sobr~ditas pessoas; ... .. , : Art. 969. E' 1ü·ohibido constituir em um 
. 6°, ao oifend1do. ou seus herde1r?s, ·:sobre mesmo dia duas hypotb.e.cas .ou uma ,hy.po
os do, delinquente,. autor ou cumplw~, .papa theca e outro direito real sobre um mesmo 
satisfação do damno ca1;1cla~~ pe:o crime el immovel, em favor de pessoas ~iversas, 
pagamento das custas JUd1c1aes , salvo si se precisai• a hora em que fo1 la:v:rada 

7°, á Fazenda Publiea, sobre os dos de-; a respectiva escriptura. . . . 
linquentes para o pagamen-to das -penas pe- Art. 970. QuanJo o official do ,re!f.Ls:tro re
cuniarias e custa~; . '. ceber segurida ,hypotheca para inscrev.~r:, an-

80, ao co-herdeiro, par~ garantia ~o seu tes da primeira, deverá sobreestar na mscri· 
quinhão ou torna da pa.r~ilha, sobre o 1mmo- pção depois de prenotal-a, até que o inte
vel adJu.dicado.ao herdeiro rE\ponente. . ress~do faça inscrever a. pl!imeira. ou pro-

Art. 961. As . bypothecas lega.es de toda_ e. mova a annullação da. mesma. 
qualquer .especie . em n~nh:um caso val_erao - Art. 971. ·Compete a.os inter13ssad~s, me· 
contra terceiros, ~em a md~sp~nsa_yel forma~ diante a exhibição do respectivo título, .re
lidada da. ins_crfpçao e espec1altza~.ao_. ·querer a inscripção da llQ-potheca de qu~t-

Art. 962. Quando os ben,; do _delmq_uente quet• especie; além.disso., incumbe p.romove_r 
não bastarem píL~a pagamento rntegral das à. da leg ;i .ás peS1Joa.s menciona.dali ,nos ·.ar,t1-
ol>rigações mencionadas nos ns •. 6° e 7º do1 gos seguintes. . • . . 
art. 971, a satisfação do o.ffend1,lo. e. seus, Art. 972. A inscripção e especialização da. 
herdeir:os pr:eferirá ás penas pecumarias e hypotheca. legal _dª' m~lher casada devem 
custas Jud1ciaes. . .! ser requeridas pelo ·ma.!1do ou .pelo pae. 

Paragrap~o umco. As hyp?the~as. d~sl § 1.• o official publico que lavrar a es
ns. 6° e 7° citados pe:dem ser mscr1p~a~ na1 criptura <lo d,çite, uuJanca,r em nota a rela

' mesma data; e, não o sendo, preferira a ção dos bens prdprios da mulher, deve de 
que o tiver sido em primeiro logar · ' officio a.visar disso ao official do registro 

:A:rt. 963. A'inscr~pção da ~hJ':P?tl!ec~ ;per- predial. . 
dura emqu:i.nto subsisttr ·a o·bt·igaçao , mas, § ,2. • Consideram-se 1nteressadosipara •re
sua ef.'pecialização deve ser renovada no fim querer a inscrip.ção desta ·hy;poilh,ma, no ·cas.o 
de trinta annos. de não o fazerem o pae ou marido, o-dotá.-

SECÇÃO 'III 

Jnscripção da hypot:heca 

Art. 964 . . :rodas as }J:-~pp'fü.e..cas éÍ:J;0iveJU. 11e.r1 
inscríptas ri.o registro predial da situação do 

dor, a propria mulher e qualquer ,dos ·seus 
parentes successi veis: 

Ar.t. 9ry3_ A inscripção e especialização da. 
hypotheca legal dos inca;pazes devem ser 
re@eridas: 

1°, pelo pa.e, mãe, tutor, ou curador, 
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:i,ntes de assumir a atlministração elos respe
ctivos bens e na falta delles, pelo repre-
sentante do .Ministerio PuMico ; . 

2º, pelo inventariante ou testamenteiro, 
antes de entregar o legado ou herança . 
· Art. 974. O esr;rivão do inventario, logo 
que seja assignado o termo de tut~la, deve 
remetter de officio e com a pm,s1vel bre
vidade uma cópia delle ao official do registro 
predial. .._ 

Paragrapho unico. Considera-se interes~ 
:;ado na inscripção desta liypotheca qual
quer· parente successivel do incapaz. 

Art. 975. A inscripção da hypotheca do 
offendido compete ao tutor ou cur<;'>dor 
respectivo, si for incapaz, qua~to á satisf~
ção do damno causado pelo crime, e ao M1-

. nisterio Publico quanto ás multas . e cu~ta~. 
Art. 976. Os interessados na rnsr;r1pçao 

das referidas hypothecas podem promovel-a 
por si ou dirigindo-se aos curadores geraes 
ou aos orgãos do Ministerio Publico para 
promoverem de offlcio, segundo lhes com-
petir. . . _ . 

Art. 977. A inscr1pçao da hypotheca dos 
bens dos responsaveis para com a Fazep.da 

. Publica deve ser reque:ida por elles mes
mos, e incumbe aos procuradores ou repre-
sentantes da mesma Fazenda. . 
· Art. 978, As pessoas a quem incumbir a 
inscripção e ·a especialização das hypothecas 
legaes ficam sujeitas a perdas e damnos pela 

· · omissão. -
Art. 979. Ainscripção da hypotheca legal 

e da convencional deve decfal'ar: 
1 º, o nome, d-0micilio e profissão do credor 

e do devedor ;· 
2° a data, natureza do titulo, valor do 

credito,e o da cousa ou sua estimação fi_xada 
por accordo entre as partes, o p1'azo e Jueos 
.estipulados; . 

3°, a situação, denominação e carecter1s
ticos da cousa hypothecada. 

Paragrapho unico. O credor, além do do
micilio proprio, poderá designar outro onde 
seja citado. 

SECÇÃO- IV 

Erotincção da hypotheca 

Art. 980. A hypotheca extingue-se : 
1 °, ·pela extincção da obrigação principa! ; 
2°, pela destruição da cousa ou . resoluçao 

do dominio; 
3º, pela renuncia do credor ; 
4°, pela remissão; 
5°, pela sentença passada em julgado ; 
6°, pela prescripção ; 
7°, pela arrematação em hasta publica. 

Art. 981. A extincção da hypotheca só 
começa a ter effeito contra teeceiros depois 
de averbada no respectivo registro. · 

Art. 982. O cancellamento da inscripção 
pôde ser feito em cada u_m dos casos de _ex
tincção de hypotheca, á vrnta da respectiva 
prova ou,independentemente desta, a reque
rimento de ambas as partes, si forem ca
pazes e conhecidas do o~cial do registr<?• 

SECÇÃO V 

Hypotheoa de estradas de ferro 

Art. 983. As hypothecas sob1'e as estrada.s 
de ferro serão inscriptas no 14unicipio da 
estação inicial da respectiva linha. 

Art. 984. Os credores hypothecarios não 
teem o direito de embaraçar a exploração 
da linha, nem de oppor-se ás modificações 
que a. administração julgar conveniente 
fazer no leito da estrada, nas suas depen
dencias, ou no material da explor<.1.ção. 

Paragrapho unico. A hypotheca é restricta 
á linha ou linhas comprehendidas no titulo -. 
e ao respectivo material- de exploração, no 
estado em que se acharem ao :tempo da ' 
execução. Os credores hypothecarios podem, 
todavia, oppor-se á venda da estrndJ, ou 
de algumas das suas linhas ou ramaes, ou 
de uma parte consideravel .do material de 
exploração, assim como á fusão com outra 
companhia, sempre que julguem diminúida 
a garantia da divida. · 

Art. 985. Nas execuçiões judiciaes dessas 
hypothecas não se passará carta _ao . dono ~o 
maior lanço, nem ao credor adJud1catar10, 
sem intimar-se ao rep1'esentante da Fazenda 
Nacional ou do Estado, a que competir a 
respectiva preferencia, para, dentro de 
quinze dias, faze1-à valer, pagando o preço 
da arrematação ou adjudic,ação. 

Titulo IV 

DO REGISTRO PREDIAL 

Art. 986. O registro predial comprehende: 
1 °, a inscripção dos titulos de transmissão 

da propriedade sobre immoveis ; 
2°, a inscripção dos títulos constitutivos 

dos direitos reaes sobre immoveis alheios ; 
3°, a inscripção das bypothecas. 
Art. 987. Si o titulo de transmissão for 

gratuito, a inscripção pôde ser promovid!t 
pelo proprio adquirente, ou por q1:1em de di
reito o represente, . ou pelo propr10 transfe-
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rente, com prova da acceitação do benefi
ciado. 

Art. 988. A inscripção do titulo de trans
missão do dominio directo aproveita ao ti
tular do dominio util. e vice-versa. 

Art. 989. A inscripção de direito realem 
favor de ·uma pessoa, faz presumir que esse 
direito lhe pertence. 

Art. 990. Si o teor do registro predial não 
exprimir a verdade, pôde o prejudicado re
clamar sua recti:ficação. 

Pa1•agrapho unico. Até a inscripção do ti
tulo de transmissão,o alienante é considerado 

dono do immovel, e responde pelos respe
ctivos encargos. . 

Art. 991. As inscripções deverão ser fei
tas no registro da circumscripção onde es
tiver situado o immovel. 

Art. 992. Salvo convenção em contrario, 
incumbem ao adquirente as despezas da 
inscripção dos titulas de transmissão da pro
priedade, e ao devedor as da inscripção dos 
onus rea.es. 

Sala da. Commissão do Codigo, 3 de janeiro 
de 1902.-.Rfoadavia Corrêa,rela.tor.-Aifredo 
Pinto.-Luiz Domingues. 
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Arts. 1011 a 1227 
LIVRO TERCEIRO 

Direii1;o das obrigações 

. reito de exigir indemnisação; si a deterio
. 'ração se der por culpa do devedor, terá 

logar o disposto no art. 1015. . 
TITULO I 

MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DAS OBRIGA!i)ÕEól DE DkR 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA 

. Art. O credor de cousa certa não póde 
ser obrigado a receber cousa diversa da de
vida, ainda que seja mais valiosa. 

Art. A obrigação de dar cousa certa 
c~mprehe~de os accessorios_ desta, posto que 
nao mencionados, salvo s1 o contrario re
sultar do titulo ou das circumstancias. 

Art. Si, no caso do artigo antecedente, 
a cousa se perder, sem culpa do devedor, 
antes da tradição, ou pendente a condição 
suspensiva, fica resolvida a obrigação para 
ambas as partes. 
· Si a perda resultar de culpa do devedor 
responde este pelo equivalente com perdas ~ 
damnos. 

Art. Si houver deterioração sem culpa 
do devedor, poderá o credor ou resolver a 
obrigação ou acceitar a cousa, abatido do 
preço desta o valor da .deterioração. 

Art. . H_avendo c~lpado devedor, póde o 
credor ex1g1r o eqmvalente ou acceitar a 
cousa no estado em que achar, com direito 
de reclamar, em qualquer dos casos indem-
nisação por perdas e rlamnos. ' 

Art. Até a tradição, pertencem ao de-
vedor os accrescimos e melhoramentos da 
cousa, pelos 9.uaes poderá _exigir augmento 
do preço. S1 o credor nao arrnuir a e,se 
augmento, póde o devedor resolver a oLri
gação. 

Pa,ragrapho unico. Os fructos percebidos 
pertencem igualmente ao devedor e os pen• 
dentes ao credor. 

Art. Si a obrigação for de restituir 
cousa. certa e esta se perder antes da tra
dição, sem culpa do devedor, soffre o credor 
a perda e resolve-se a obrigação· ficam-lhe 
porém, salvos os direitos até ao di~ da perda'. 

Art. Si a cousa se perder por culpa do 
devedor, tem applicação o disposto no 
art. 1013, 2• parte. 
. Art. Si a cousa se· detériorar, sem 
culpa do devedor, recebel-a-á o credor no es
tado em que se achar, sem que tenha di-

Art. Si no caso do art. a cousa tiver 
melhoramento ou augmento, sem despeza ou 
trabalho do devedor, lucrará. o credot' o me
lhoramento ou âugmento, sem pagar indem
nisação. 

Art. Si para o melhoramento ou aug-
mento tiver havido despeza ou trabalho do 
devedor, applicar-se-ão as disposições dos 
arts. 

Em relação aos fructos percebidos, obser
var-se-á o disposto nos arts . 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DE _DAR .COUSA INCERTA 

Art. ' A cousa incerta deve ser deter_. 
minada ao menos pelo genero e quantidade. 

Art. Nas cousas determinadas pelo ge-
nero e quantidade, a escolha pertence ao de
vedor, si o contrario não resultar do titulo 
da obrigação. Não poderá, todavia; pagar a : 
peior, nem o credor exigir a melhór, qu.ando 
lhe couber o direito de escolha. , · · 

Art .. _ Feita a escolha, regerá o disposto 
na secçao anterior. · 

Art. Antes da ernolha.· não poderá o 
devedor alleg,Lr perda ou deteriorHção- da 
cousa por força maior ou caso fortuito. 

CAPITULO II 

DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER 

Art. Na obrigação de fazer, o credor 
não é obrigado a acceitar do terceiro a 
prestação, quando fôr convencionado que o 
devedor a faça pessoalmente. 

Art. Si a prestação se tornar im-
possível sem cu! pa do devedor, resolve-se 
a obrigação ; si por cu! pa do devedor, res-
ponderá este por perdas e damnos. · ·, 

Art. Haverá tambem indemnisaçã:o por 
perdas e damnos, si o devedor recusar a. 
prestação que só por elle proprio possa ou 
deva ser satisfeita. . 

Art. Se o facto puder ser executado 
por terceiro, podera - o credor ou mandal-p 
executará custa do devedor, havendo recusa 
ou móra deste, ou pedir indemnisação por 
perdas e damnos. . . 

CAPITULO IlJ 

• DAS OBRIGAÇÕES DE N~O FAZER 

Art. A obrigação de não fazer fica 
extincta., si se tornar impossi vel sem culpa 
do deved,or, 
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Art. Realisado por culpa do devedor , Art. Si a pluralidade for ila parte dos 
o facto, a cuja abstenção se obrigou, póde ,credores, pôde cada um de~tes exigir a tota.
o credor exigir que elle o desfaça, sob J'idade da divida; mas, o devedo1· ou deve
pena de ser desfeito á sua custa, além da ·dores se desobrigam pagando: 
indemnisação de perdas e damnos. 

1 
1. 0 A todos conjunctamente; 

, 2. 0 Ou a um delles, tlando este caução de 
'. ratificação dos outros credores. CAPITULO IV 

Art. additivo. Si. um só dos credores re-
DAS OBRIGAÇÕE~ ALTERNA'l'IVAS ceber a prestação, os outros teem o direito 

, de exigir-lhe indemnisação pecuniaria cor-
Art. Nas obrigações alternativas, a respondente á parte, que a cada um d'elle~ 

escolha cabe ao devedor, si outra cousa nij,_o devera caber na prestação. 
foi estipulado. . Art. Si um dos credores remittir a di-

§ 1.0 Não póde, porém, o deved.or obrig~r viea, não ficará a obrigação extincta para 
o credor a receber parte em uma pres- com outros; mas, estes só poderão exigir a 
tação e j)arte em .outra. prestação, descontando a quota do credor 

§ .2 •. 0 Quando a obrigação constar de pres-· remiattente. . 
tações annuaes, entende-se que a opt;ã,o Paragrapho unico. O mesmo se observará. 
deve ser feita cada anno. no caso de transacção, novação, compensação ' 

Art. Si de duas prestações, uma não ou confusão. 
podia ser objecto de. obrigação, ou tornar-se Art. Perde a qualidade de indivisi
impo!'Jl!ivel, subsiste a divida em relli,çâo á vela obrigação que se resolver em perdas e 
outra. ,damnos. 

~rt. Si nenhuma das prestações se pu,der ' § I. 0 Si para esse efl'eito houver culpa d~ 
cumprir para culpa do devedor,.não _ compe- ' todos os devedores, respondem todos por 

. tindo ao _credor a escolha, ficará elle obrigado partes eguaes. 
a pagar o valor de _que se torna · impossivP} § 2. 0 Si 1ôr de um delles a culpa, fica.mos 
por µltirno e as perdas e damnos, que o caso outros desonerados, e sómente responde este 
ãetern,liuar. . . . . · pelas perdas e damnos. 

Art. · Quando a escolha couber ao credoi;
e uma das prestações· ~e tornar. impossível 
por culpa do devedor, o credor tem direito de 
exigir ou a prestação subsistente ou o valor 
da outra, com perdas e damnos. · 

Si ambas se tornarem impossiveis por cu\pa 
do devedor, o credor póde reclamar o , 
valor de qualquer dellas, com idemnisação de , 
perdas e damnos. · 

ÇAPITULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕE S OERAES 

Art. - Si todas as prestações só tornarem , A:r:t. A solidariedade não se pre-
impossiv_eis, Jem cul~a do deved,oi;, extin_gue- sume; i;esulta da lei ou da vontade das 
se a. obr1gaçao. ·· partes. 

. Paragrapho unico. Dá-se solidarieda~e 
quando em -qma mesma obdgação concorre~ CAPITULO V 

· diversos credores ou diversos devedores, cada. 
DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDlVISVIIÇIS . um delles pela totalidade della. . 

A:rt. A obrigação solidaria póde ser 
Art. Ainda que a obrigação tenha por 

objecto prestação divisivel, não póde o credor 
ser obrigado a receber, neni, o devedor te:t> a 
faculdade de pagar, por partes, salvo si outra 
cousa se houver ajustado. · 

Art. Havendo varios devedores ou va-
rias credores em obrigação divisível, esta 
presume-se dividida em tantas obrigaç@es, 
eguaes e distinctas, quantos são os credores 
ou os deverlores. 

Art. Si a prestação não fôr divisivel, 
será cada um .dos devedores obrigados por 
toda a divida. 

Paragrapho unico. O devedor, que o paga, 
subroga-se no direito do credor em relação 
aos outros co-obrigados. 

pura e simples para um dos concredores ó11 
co-devedores, de 099-dicional ou a pra,zo p~ra. 
o outro. 

SECÇÃO II 

SOLIDARIEDADE ACTIVA ' 

Art. Cada um dos credores solidarios 
tem rlir!)ito de exigi!.' do devedor o cumpri
mento da prestação, por inteiro. 

Art. Emquauto alguns dos credores _ 
solii:larios não demaudar o devedor commum, 
podérá. este pag-ar a, qualquer delles. 

Art. O pagamento feito a. um dos 
credor~s solida,ri9s extingue inteiramente a 
divid1;1, 1 · • 
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Paragrapho unico. O mesmo e:lfeito resulta Art. O crerlor póde renunciar a solida-
da novação. da compensação e da remissão. rierlade em favor de um, de alguns ou de 

Art. Si fallecer um dos credores soli- todos os devedores. 
darios, deixando herdeiros, cada um destes PaI'agrapho unico. Si o credor renunciar a 
só terá direito de exigir e receber a quota solidariedade em proveito de um ou de 
do credito que corresponder ao seu quinhão alguns dos devedores, só poderá demandar os 
hereditario, salvo si a obrigação fôr indivisi- outros com deducç5.o da parte correspon-
vel. dente aos remittidos da solidariedade. 

Art. NãÓ desapparece a .. solidnriedade Art. Dapois de haver pago, tem o de-
por se converter a prestação em perdas e vedor o direito de exigir de cada um dos co
damnos, e os juros da móra correm em pro- devedores sua quota parte, repartindo-se 
veito de todos os credores. gualmente por todos a p ,rte do insolvavel 

Art. O credor que tiver remettido a ·que exista. Presume-se egual a parte da di-
divida ou recebitlo o pagamento, ficará res- vida que fica a cargo de cadtt um dos deve- · 
ponsavel para com os outros pela parte que dores. 
lhes possa caber. . Art. No caso de rateio entre os deye

d,>res da parte da obrigação que competia ao · 
insolvavel, estão sujeitos á contribuição, tam
bem, aquelles a quem o creJ.or exonerou da · . 
solidariedade. ·· · 

SECÇÃO III 

SOLIDARIEDADE PASSIVA. 

Art. O credor tem direito de ex1g1r e 
receber li.e um só ou de algum dos devedores 
toda a divid" ou sómente parte della. 

Neste ultimo c so, todos os demais devedo
res continuam obrigados solidariamente pelo 
resto. 

Art. Si morrer um dos devedores so-
lidarios deixando herdeiros, cada um destes 
não será obrigado a pagar sinão a quota 
que cor responder ao seu quinhão hereditario, 
salvo si a obrigação fôr indivisível; mas, 
todos reunidos sertío consirlera,fos como um 
devedor solidli.rio em relação aos demais 
devedores. _ 
· Art. . O pa;r manto parcial feito por um 
dos devedores e a remissão por elle obtida 
não aproveitam aos outros devedores, sinão 
até á concurrencia da porção extincta. 

Art. Qualquer clausula, condição ou 
accrescimo de obl'igação concordafa entre um 
dos devedores solidarios e o credor, não 
poderá ag-gr-avar a posição dos oútros, sem 
consentimento delles . . 

Art. A impossibilida;Je da prestação por 
culi,a de u"n1 dlls devedóres não desobriga 
os o~tro.s de p,igar o equivalente ; mas 
sómente o culpado responde por perdas e 
damnos. 

Art. Todos os devedores respondem 
pelos juros rla móra, ainda qlie a acção tenha 
sido proposta. sómente contra um ; mas o 
culpado responde para com os outros pelo 
accrescimo da obrigação. 

Art. A- acçi'í.o proposta a um dos deve-
dores não impede o credor de demandar os 

- outros. 
Art . O devedo1• demandado póde oppor 

ao credor as excepções que lh3 forem pes
soaes e as que forem commuus· a todos. 

Mas não lhe apr-0veJtam 'as que forem pes
soaes a qualquer outl'o dos condevedores. 

Art. Si a divida solidaria interessar ex'- · 
clusivamente a um dos devedores, responderá_ 
este por toda ella para com aquelle que a 
pagar. 

-CAPITULO VII 

DA CLAUSUL-A. PENAL 

Art. · A clausula penal póde ser estipu- ·. 
lada conjunctamente com·a obrigação ou em 
acto posteriór. · · 

Art. A clausula penal póde referir-se á 
inexecuç,,ão completa da obrigação, á de al
gumn. clausula especial ou- simplesmente á 
móra. · 

Art. Quando a clausula penal fôr esti- · · 
pulada para o caso de inexecução completa da 
obrigação, esta se converte em alternativa 
para o credor. 

Art. Quando a clausula penal fór esti-
pulada para o caso de móra, ou corno garan
tia de alguma. clausula especial, tem o credor 
a faculdade de pedif-a conjunctamente com a 
execução da obrigação principal. 

Art. A clausula penal não deve ex-
ceder Ci valor da obrigação principal ou das 
perdas e da moos resultantes da inexecução. 

Art. Incorre o devedor, de pleno di-
reito, na clausula penal, vencido o prazo 
dentro do qual deveria executar, a obri
gação, ou, si não tiver havido prazo, desde 
que fôr constituído em móra. 

Art. A uullidade da obrigação importa 
a da clausula penal. 

Art. Resolvida a obrigação sem culpa 
do devedor, resolve-se egualmente·a clausula 
penal.· 

Art. Quando a obrigação tiver sido cum-
pridá em parte, ojuíz poderá reduzir, propor
cionali:nente, a . pena estipulada quer para 
mó·ra, quer para inexecução da obrigação. 

Art. Quando a obrigação fôr indtvi ... 
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sível, todos os devedores ou os herdeiros do 
devedor incorrem na.pena pela falta de um 
delles, mas esta sú póde ser pedida integral -
mente ao culpado. Cada um dos outros res
ponde apenas por sua quota . 

Paragrapho unico. Fica salva aos não cul
pados a acção regressiva contra aquelle que 
deu causa ao pagamento da pena. 

Art. Quando a obrigação fôr divisível, 
só incorre na pena o devedor ou o herdeiro 
do devedor que a infringir, e proporcio• 
nalmente á sua parte na obrigação. 

Art. Para exigir a pena convencional, 
não é necessario que o credor allegue pre
juízo. 
· O devedor não póde eximir-se de cumpril-a, 
sob o fundamento de que é excessiva. 

TITULO II 
EFFEITOS DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO 1 

feito por quem tiver a faculdade de alienar 
o respecti.vo ohjecto. 

Si, porém, fôr da,Ja em pagamento cousa 
fungível, não póde mais ser reclamada da 
crefor que, de bo:1 fé, a receheu e consumiu, 
ainda que o sol vente não tivesse direito de 
alienal-a. 

SECÇÃO II 

A QUEM DEVE SER FEl1'0 O PAOAMEN1'0 

Art. O pagamento deve ser feito ao 
credor ou a quem de direito o represente, 
sob pena de só valer depois de por eUe 
ratificado ou ta~to quanto verter em seu 
proveito. 

Art. O pagamento feito de boa fé ao 
credor putativo é valido, ainda que depois 
se prove a illegitimidade deste. 

Art. Não vale, porém, o pagamento 
scientemente feito ao credor incapaz de qui
tar, si o devedor não provar que esse paga
mento verteu em beneficio do mesmo credô1• . 

DISPOSIÇÕES GERAES Art. Considera-se auctorizado para re-
ceber o pagamento o portador da quitação, 

· Art. A obrigação produz efl'eito entre salvo si as circumstanoias não justificarem 
as partes, e transmitte-sé aos seus herdeiros, _esta presumpção. 
salvo si fôr personallissima. Art. Si o devedor pagar ao credor, não 

Art. · Aquelle que.tiver promettido facto obstante ter sido intimado da penhora do cre
de terceiro responde por perdas e . damnos, dito ou notificado da oppos1ção a elle feita 
quando este não executar a prestação pro- por terceiros, o pagamento não valera contra 
mettida. esses terceiros, os quaes poderão obrigai-o a 

CAPITULO II 

DO PAGAMENTO 

Sl_l:CÇÃO r · 
QUEM DEVE FAZER O PAGAMENTO 

pagar de novo., ficando-lhe, entretanto, salvo 
o regresso contra o credor. 

SECÇÃO III 

OBJECTO DO PAGAMENTO E SUA PROVA 

Art. O devedor que paga tem direito de 
Art. - Qualquer interes9ado na extincção exigir gnitação em devida fórma e póde de

da divida tem direito de pagar, _e, em caso morar o pagamento até que lhe seja passada. 
de recusa do credor, usar dos meios ·condu- Art. A quitação deve conter a des-
centes á dernneração do devedór. ignação da-divida extincta, o nome do de-

Tem igual direito o terceiro não interas.,;- vedar, ou de quem paga em seu nome, o 
sado, uina vei que o faça em nome e por tempo e lagar do pagamento e a assignatura 
conb do devedor. do crédor·ou de mandataria seu. 

Art. O terceiro não interessado, . que · Art. Recusando o credor dar quifação, 
paga a divida em seu proprio nome, tem ou dal-a em devida fórma, póde o devedor 
direito de ser reembolsado do que houver citai-o para esse fim, e valerá como quitação 
pago, mas não fica subrogado nos direitos a sentença que a isso o obrigar. 
do credor. 1 Art. Nas dividas cuja quitação deva 

Si pagar antes do vencimento da üivida, fazer-se me tiante restituição do, titulo, a 
só tem direito de ser reembolsado no dia do perda deste auctoriza o devedor a exigir, sob 
vencimento. pena de retenção da divida, a declaração do 

Art. Si o devedor com justa causa se credor, .na qual se tenha por inutilizado o 
oppuzer a q11e o terceiro faça o pagamento, mesmo titulo. , 
e, não obstante, für paga ~ divida, não serà Art. Quando o pagamento se fizer por 
obrigado a reembolsar . sinão a quantia até prestações periodicas, a quitação correspon
onde chegar o seu beneficio no pngamento. dente ao ultimo periodo faz presumir que 

-Art.. O pagamento que importar trans- foram solvidas. as prestações anteriores, salvo 
.ferencia de dominio, só será váliuo quando prova em contrario. 
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Art. Si o credor der quitação do ca- Paragrapho unico. Sendo designados di:ffe-
pital sem reserva dos juros, estes se pre- rentes logares, o direito de escolha cabe ao 
sumem pagos. credor. 

Art. A entrega do titulo ao devedor faz Art. Si o pagamento consistir na t!'.a-
presumir pagamento. dição de um immovel, ou em prestaçoes 

Póde, todavia, o credor que não recebeu a reterentes a immovel, deve ser feito no 
quantia quitada allegar e provar, dentro de logar da situação deste. -
sessenta di3:s, o nã? p~gamento, com o que : SECÇÃO V 
fica sem e:ffe1to a qmtaçao. ~ 

Paragrapho unico. Está prova não é per- . TEMPO EM QUE DEVE SER FEITO o PAGAMENTO 
mittida quando a quitação füi passada por 
escriptura publica.- Art. Não tendo si lo ajustada época 

Art . Presumem-se a cargo do devedor para O . pagamento, o credor póde exigil-~ 
as despezas com o pagamento e quitação. Si, ·immediatamente, si p·~la nattm;iza da obr1-
porém, o credor mudar de domicilio, ou gação ou pelas cir'cum~tancias não·se tornar 
morrer deixando herdeiros ,m logares di:ffe- indispeosavel certo lapso de tempo, que 
rentes, o augmento da despeza será por sera fixado no caso de duvida. 
conta do credor. Paragrapho unico. A fixação do prazo 

Art. O pagamento em dinheiro, sem neste caso será feita improrogavelmente pelo 
determinação da -especie, deve ser feito em juiz, o qual ta111bem o fixará a requerimento . 
moeda corrente no logar do cumprimento da de uma das partes, quanrlo a outra, _te~do o -
obrigação. direito - de determinal 0 O, se recuse.a. ltiSO·, 

§ 1. 0 E', porém, licito ás partes estipular Art. As obrigações rondicionaes devem 
que o pagamento se faça em espe.cie deter- ser cumpridas no dia do implemento _da 
minada de moeda nacional ou estrangeira. condição. Incumbe ao credor a prova de que 

§ 2. 0 O credor, no caso do paragraphó an- 0 devedor teve disso conhecimento. 
tecedente, póde, entretanto, 0]Jtar entre o Art. Concedido o prazo, não pod~rá; 
p11gamento na especie designaria no titulo e o a divida ser exigida nem paga antes· do 
SA'l equivalente em moeda corrente no logar vencimento; poderá, todavia, odeved9r pa• 
da prestação, ao cambio do dia do venci- gar, si o termo foi estabelecido em seu favor. 
menta. Não ·havendo cotação nesse dia, pra- § 1. o Pó,.le igualmente o credor exigir a . 
valecerá a anterior mais proxima. divida antes do vencimento quando, ex-

§ 3. 0 No caso de deposito regular ou de er.utado o devedor, abrir-se· c9ncurso credi-
outro contracto não tran~Iativo de domínio, torio. . . 
o valor da moeda sera o rla época do con- § 2.•. o mesmo direito tem o credor si 
tracto. os bens bypothecadós, empenhados ou dados .. 

§ 4. 0 Quando Q devedor incorrer em móra em antichrese, forem penhorados em ex
e o agio tiver variado entre a data do venci- ecução· por outro credor. 
meato e a, do pagamento, o credor pórle optar § 3.º Tem outrosim applicação o disposto 
por um ou por outro, salvo si se tiver esti- no § 1.• sempre que cessarem as garantias 
pulado cambio fixo. reaes ou fidejussor·ias da divida, _ ou se 

§ 5. 0 Quando a cotação tiver variado · em tornarem insufficientes e, notificado o devedor, 
um mesmo dia, tomar-se-á por base a média recusar reforçal-1l.s. 
do mercado. § 4.• Si a divida fôr solidaria, não se 

Ar·t. Nas indemnisações por facto illi- reputará vencida em relação aos outros 
cito .prevalecerá o valor mais favoravel ao devedores solvaveis. 
lesado. 

Art. Si o pagamento tiver de ser feito 
per peso ou medida, entende-se, no silencio 
das partes, que estas acceitaram os do logar 
da execução. · 

SECÇÃO IV 

LOGAR DO PAGAMENTO 

Art. O pagamento deve ser feito no 
domicilio do devedor , salvo convenção das 
partes, ou si as circumstaneias, a propr1a 
natureza da obrigação ou, linalmente, deter
minação d.a lei dispuzerem o contrario, 

SECÇÃO VI 

MÓRA 

Art. Consideram-se em móra o devedor 
que não effectuar o pagamento, e o cre
dor qu/3 o não quizer receber no tempo, 
Jogar e pelo modo convencionados. 

Art. Responde o rlevedor pelos prejuízos · 
que sua móra causar. · . 

Paragrapho nnicd. Si, por causa da móra., 
a prestação se tornar inutil ao credor, póde 
este recusai-a e exigir iodemnisação por 
perdas e damnos. 
- Art. O devedor em móra responde pela 
impossibilidade da prestação1 l}.iijcl!h resul-

-~ 
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tante de caso fortuito ou força maior, du- Art. Fica isempto de restituir o pagamento 
rante a móra, não provando isenção de culpa indevido aquelle que, recebendo-o por· conta 
ou que o damno sobreviria ainda que a obri- de divida verdadeir·a, inutilisou o titulo, 
gação fosse opportunamente cumpriria. deixou _Prescrever a acção ou abr~u ~nãos das 

Art. A móra do credor isempta o de- garantias que asseguravam seu direito; mas · 
ved:or de responder pela conservação da o que p~gou terá acção regressiva contar o 
_cousa, salvo dolo; sujeita-o a recebei-a pela ·verdade1r~ devedor e cont~r seu fiador. 
mais baixa estimação, si houver di.fferença , Art. Nao se _p~de repetir_ o que se pago_u 
entre o valor ao tempo do contracto e o do para. solver d1v1da prescr1pta ou cumprir 
pagamento, e a indemnizar as despezas que :obrigação na!ural. . . . . _ 
occasionar a conservação. ; Art. Nao terá dire_ito a repet1çao ~quelle 

Art. Purga-se a móra: 1que deu alguma cousa para obter fim ,llicito, 
1. 0 Por parte .do devedor, offerecendo este ! immoràl, ou prohibict,o por lei. 

a prestação com a importti.ncia dos prejui
-zos decurrentes, até o dia do oíf,,recimento; · 

2'; 0 Ppr parte do credor, offerecoudo-se 
este a ·receber o pagamento e sujeitando-se 
aos efl'eitos da móra até o mesma data; 

CAPITULO lII 

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 

Por parte de ambos, renunc,ando aquelle Art-:- Odepositojudicialdacousa devida, 
que. se .julg-ar por ella prejudicado aos di- nos casos e pela, fórma que a lei determina, 
reitos que da mesmn. lhe provierem. consirlera-se pagamento e extingue a obri-

Art. · O não cumpriment0 tia obrigação gaçã,o. 
positiva e liquida no seu vencimeuto im- Art. A consignação tem logar: 
porta de pleno direito a móra do .-cl.évedor, !.º Si o c~dor, sem justa causa, recusar 

Não havendo prazo designado, começa a receber o pagamento ou dar quitação na 
rrióra , desde a interpellação, protesto, ou no- ·divida fórma; . 
titicação. · , .2 .0 Si o crerlor não se apresentar a receber 
. Art. · Nas obrigações negativas, o deve- ou não providenciar sobre o recebimento da 
dor fica éonsfüuido em móra, desde o dia -cousa no logar, tempo e condições devirias; 
em que executar o acto . de que se devia 3. 0 Si o credor tôr desconh:1cido, .declarado 
abster. . ausente, ou residente em logar incerto, de 

Art. Nas obrigações provenientes de accesso difficil ou perigoso; 
delicto, considera-se o devedor em móra 4. 0 Si occorrer duvida sobre quem deva 
desde que o perpetrou. legitimamente receber o pagamento; 

ArL Não havendo facto ou om1ssa0 5. 0 Si pender litígio sobre o objecto do 
iro putavel ao devedor, este não_ incorre em pagamento; . 
móra. - ' 6. 0 Si ho_uver concurso de preferencia 

SEQÇÃO VII 

PAGAMENro INDEVIDO 

Art. Todo aquelle que rece' eu o que 
não lhe era devido tica obr:igado a restituil-o. 
· .A rr10sma obrigação incumbe ao que receb\l 
divida condicional antes de cumprida à 
condição. ·. · 

Art. Cabe ao que voluntariamente pagou 
o. que não devia, provar que o fez por erro. 

Art. Aos fructos, accessões, bemfeitorias 
e deteriorações sobrevb;1das á cousa dada em 
pagamento indevido, applicam-se as disposi-
ções dos arts. deste Codigo. 

Art. Si aquelle que indevidamente re
cebeu um immovel, o tiver alienado, deverá 
assistir o proprietario na rectiflcação do re
gistro, nos termos do art. _ 1005. 

Art. additivo Si aquelle que indevida
mente recebeu um immovel, o tiver alienado 
em boa fé por titulo oneroso, responderá so

. •mente pelo preço recebido; si tiver, porém, 
procedido dê má fé, responderá tanto pelo 
valor do immovel como por perdas e damnos. 

aberto contra o credor, ou si este fôr incapaz 
de receber o pagameuto. 

-Art. Para que a consignação tenha 
força de pagamento, será preciso que con
corram, em relação ás pessoas, objecto modo 
e tempo, todos os requisitos sem os quaes 
o pagamento não é valido. . 

Art. Nos casos dos ns: 1°, 2°, ou 3° do 
art. . deve ser citado o credor para vir ou 
mandar receber o pagamento ; e, no caso do 
n. 4°, para fazer certo o seu direito. 

.Art. O deposito deve ser requerido no 
logar do pagamento; e, apenas effectuado, 
cessam para o depositante os juros da divida 
e os riscos, salvo si fôr julgado improcedente. 

Art. Enquanto o credor não declarar 
que acceíta o deposito, ou não impugnai-o, 
o devedor póde requerer o levantamento, 
pagando as respectivas despezas. e subsis
tindo a obrigação para todas as consequencias 
do direito. 

Art. . Julgado procedente o deposito, o 
devedor não póde mais levantal-o sinão de 
accôrdo com os outros devedores e fiadores. 
ainda que o credor consinta. ' 
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Art. O credor que, depois de contestar 
a lide ou acceitar o deposito, acquiescer no 
levantamento perderá a preferenda e garan
tia que lhe competiam sobre a cousa consig
nada, ficando desobrigados os outros devedo
res e fiadores que não prestaram seu accôrJo. 

Art. Si a cousa devida fôr corpo certo 
que deva ser entregue no m.ismo logar onde 
está, pôde o devedor citar o credor para 
vir ou mandar recebel-a, sob pena de ser 
depositada. 

Art. Si a escolha da cousa indetermi-

credor, sinão até a somma, que tiver desem
bolsado para desobrigar o devedor. 

Art. Quando o subrogado pagar só-
mente parte d11, divida, o credor origina.rio 
preferir-lhe-á no pagamento do restante, si 
os bens <lo devedor forem insufficientes para 
salda.r por inteiro o que fôr devido a um e a 
outro. 

CAPITULO V ·, . 
DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO 

.nada competir ao credor, será elle citado Art, A pessoa obrigada por varias di
para este fim, sob comminação de perder o vidas da mesma especie, ao me3mo credor, 
_direito e de ser depositada a cousa que o deve- tem direito de declarar a qual dellas offerace 
dor escolher. Feita a escolha pelo devedor, pagamento, uma vez que -sejam liquidas e· 
proceder-:-se-á como no artigo antecedente. · vencidas. 
- Art. As despezas com o deposito, quando Sem consentimento do credor, não se fürá · 
procedente, cor!erão por conta do credor, e imputação do pagamento na dívida illiquida 
no caso contra. 10 por conta do devedor. ou não vencida. . 

Art. O dtJvedor de obrigação litigiosa · Art. Não tendo o devedor declarado a 
exonera-se mediante consign:J-,ção, mas, si qual das dividas liquidas e vencidas quer 
pagar a qual_quer dos pr~t~n_d1dos cre~o~es, imputar o pagamento, e acceitando a qU:ita
t~ndo conhecimento do ht1g1e,nassum1ra o ção de uma dellas, não terá direito de recla
r1sco do pag:am~n~o. . mar contra a imputação, salvo provando que 

Art. -81 a d1v1da se vencer pendendo d1s- h9uve dolo ou violencia da parte, do .credor. 
pu~a entre c_redores que se pretendem ex- Art. Havendo capital e juros, o pa.gá
cluu:, po~era qualquer delles requerer a mento imputar-se-á primeiro nos juros ve~
cons1gnaçao. cidos, e, depois no capital, salvo estipulaçao 

. CAPITULO IV 

DO PAGAMENTO COM SUBROGAQÃO 

Art. A subrogação opera-se, de pleno 
direito, · em favor : 

1. 0 Do crerlor que paga a divida do 
devedor commum ao credor a quem competia 
direito de prefürencia ; 

2. 0 Do adquirente do immovel hypothe
cado que paga ao credor hypothecario ; 

em contrario, ou si o credor passar a quitação . 
por conta do capital.. . . 

Art. Si o devedor não ·fizer a decla-
ração do art. e si a quitação fôr omissa, 
quanto á imputação, esta se. fará nas dividas 
liquidas e vencidas em primeiro lagar. 

Si as dividas forem todas liquidas e ven
cidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-ã, 
na mais onerosa. 

CAPITULO VI 

3, 0 Do terceiro interessado que paga a DAQÃO EM PAGAMENTO 

divida pela qual era ou podia ser obrigado, Art. 0 credor pôde consentir em re-
no todo ou em parte. . t· 

Art. Ha subrogação convencional ; ceber cousa que não seja dinheiro em subs 1-
1. o Quando O credor recebe O pagamento tuição da prestação que lhe era devida. : 

de terceiro e lhe. transmitte, expressamente, Art. Determimido o preço da cousa 
todos os seus direitos ; dada em pagamento, as relações entre as 

2.º Quando um terceiro empresta ao deve~ partes regular-se-ão pelas normas do con . 
' t · · tracto de compra e venda. 
dor a impor anc1a necessar1a para pagar a Art. Haverá cessão, si a cousa dada 
divida, com a declaração de ficar subrogado 
em todos os d'rnitos do credor originario. pàra pagamento fôr titulo de credito. 

Art. · Na uypothese do n. lº, do artigo Art. Si o credor soffrer a evicção da 
antecedente, applica-se O disposto sobre a cousa. recebida em paga.menta, fica restabe- · 
cessão de creditos. lecirla a obrigação primitiva e sem effeito a 

Art. · A subrogação transfere para o novo quitação dada. 
credor todos os direitos, acções, privilegio e CAPITl,JLO VII 
garantias do antigo credor em relação a di-
vida, tanto contra o devedor principal como DA NOVAQÃO 
contra os fiadores. 

Art. Na subrogação legal o subrogado Art. Tem Iogar a novação: 
não poderá exercer os direitos e acções do 1, 0 Quando o devedor contráe com o credor 
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uma nova divida para extinguir a anterior, fiador póde compensar sua divida, com a de 
substituindo-a ; seu credor ao afiançado. 

2. 0 Quando novo credor é substituido ao Art. • Os prazos de favor, embora · 
antigo, ficando este quite com o credor; consagrados pelo uso geral, não obstam á 

3. 0 Quando, em virtude de obrigação nova, compensação. . 
outro credor é substituído ao antigo, ficando Art. • A diff8rença de causa nas divi .. 
o devedor quite com este. das não impede a compensação, excepto: 

Art. Não havendo animo de novar, a 1. 0 Si uma dellas provier de esbulho, furto 
segunda obrigação confirma simplesmente a ou roubo; 
primeira. 2. 0 Si uma proceder de deposito, commo-

Art. A novação por substituição de de• dato ou alimentos; 
· vedar póde ser effectuada independentemente 3. 0 Si uma for de cousa que não possa ser 

de consentimento deste. penhorada. 
Art. Si o devedor fôr insolvavel, não Art. • Nã1 pócle ter Jogar a compen-

tem o credor, que o acceitou, acção regressiva sação havendo renuncia, prévia de um dos 
contra. o anterior devedor, salvo má fé da devedores. · 
parte deste. Art. . As dividas fi.scaes da União, dos 

Art. A novação extingue os accesso- Estados e a dos m11n1cipios tambem não po-
ria& e gárantias da divida, sempre que não dem ser objecto de compensação, excepto os 
houv'er estipulação em contrario. encontrot! originarias entre o devedor e a 

Art. . Não apt•oveitará, todavia, ao cre- administração, nos termos dos regulamentos 
dor resalvar a hypotheca, antichrese ou pe- da Fazenda. 
nhor, si os bens dados em garantia perten- Art. . As partes podem, por accôrdo, 
cerem a ·terceiro que não foi parte na no- excluir a compensação de suas dividas. 
vação. Art. . O que se obrigou por terceiro 

Art. Operada a novação entre o credor não póde compensar . esta obrigaçã9 com o 
e um dos devedores· solidarios, sómente sobre que lhe deve o credor. 
os bem; do · que contr~llir a nova obrigação · Art. . O devedor solidario só póde 
subsistirão as preferenclas e garantias do compensar com o credor o que o credor deve 
credito. . ao seu co-obrigado, até ao equivalente dà 

Os outros-devedores .llOlida.rios ficam des- parte deste na ctivida commum. 
onerar:los pel0 mesmo facto.- Art; . O devedor que, uotificado, nada 

Art. A novação feita com o de:vedor oppõe á cessão, que o credor faz a terceiro, 
principal, sem o consentimento do fiador, dos seus direitos, não póde oppor ao cessio
tambem importa ex0t:1eração destP.. nario a compensação, que teria podido oppor 

Art. Obrigações nullas ou extinctas ao cedente antes da cessão. Porém, si a ces-
não podem ser contirmada8 'por novação. · são não lhe tiver sido notificada, poderá oppor 

Art. - A obrigtção sm1plesmente annul- ao c@ssionario compensação do credito que 
lavel pód.e ser confirmada pela novação. , antes tinha contra o cedente. 

CAPITULO VIII 
· Art. . Quando as duas dividas não são 

DA CO_MPENSAÇÃO 

Art. . Quando duas pessoas fÓrem ao 
mesmo tempo credor e devedor uma da ou
tra, as duas obrigações extinguem-se até 
concurrente quantia .. 

Art. • A compensação tem logar en-
tre dividas liquidas, exigíveis e de cousas 
fungiveis. · . 

Art. • Embora sejam do mesmo ge-
nero as cousas fungíveis, objecto das duas 
prestações, não haverá compensação, si, tendo 
sido determinada a qualidade, se verificar 
que esta é differente. 

Art. . Não são compensaveis as pre-
stações de cousas incertas quando a escolhar 
pertencer aos dous credores, ou a um dt11les 
como devedor de uma das obrigações e como 
credor da outra. 

Art. . O devedor só póde compensar 
. com o credor o que este lhe dever ; mas o 

pagaveis no mesmo logar, não se podem com
pensar sem deducção das despezas necessa
rias ao .pagameoto daquella que havia de ser 
satisfeita em logar diverso. 

Art. • Sendo a mesma pessoa obrigada 
por varias dividas compensaveis, observar
se-ão na respectiva compensação, as regras 
estabelecidas para imputação dos pagamentos. 

Art; · · . A compensação não póde ter lo- . 
gar em prejuízo do direito de terceiro. O de
vedor que se torna credor do seu credor, 
depois de penhorado o credito deste, não 
póde oppor ao exequente a compensação que 
lhe competiria contra o proprio credor. 

CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO 

- Art. • Podem as partes, mediante mu
tuas concessões, pôr termo a um litigio ou 
prevenil-o. 
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Art. Sendo nu lia qualquer das clau-
sulas da transacção, nulla serà esta. 

Parngrapbo unico. Quando a transacção 
versar sobre diversos dil'eitos contestados· e 

CAPITULO X 

DO COMPROMISSO 

não prevalecer em relação a um, fica, não Art. E' licito ás pessoas capazes de 
obstante, válida relati va'llente aos outros. con.tractar louvar-se, mediante compromisso 

Art. A transacção interpreta-se restri- escripto e em qualquer tempo, em arbitras 
ctivamente. Por ella não se transmittem, de suas contestações judiciaes ou extra.
apenas se declaram ou reconhecem direitos. judiciaes. 

Art. . . Si a transacção _v~rsar sob~e di- 'I ~rt.. . O compromisso é judicial ou ex- . 
reitos Ja contestados em JUIZO -devera ser, traJudrnial. 
féita : · O primeiro póde ser °feito por termo nos 

I.0 Por termo nos autos, assignado pelos 
transigentes e homologado pelo juiz ; 

2.0 Por instrumento publico, ou particular 
nos casos em que aquelle não é exigido. 

Art. · Não ha-vtmdo ainda litígio, a 
transacção deve ser feita por um tos modos 
indicados no n. 2° do artigo antecedente. . 

A'.rt. A transacção produz entre as 
partes effeito de cousa julgada e só póde ser 
rescindida por dólo, v10lencfa ou ei·ro essen 
cial sobre a pessoa ou cousa a respeito da 
qual versar a contestação. 

Art. A transacção não aproveita, nem 
prejuriica, sinão aos que nella intervieram, 
ainda que versu sobre cousa indivisivel. 

Si fôr concluia.1, entre o credor e o devedor 
principal desobrigá o fiador. -

Concluída entre um rlos credores sólida.rios 
e o devedor, extingue a obrigação deste para 
com os outros credores. E concluída. entre 
um dos deyedores solidarias e seu credor, 
extingue a divida em relação aos outros 
devedores. 

Art. Dada a · avieção da cÔusa renun-
ciadl'I. por um dos transig·entes, ou por elle 
transferida á outra parte, não revive a obri
gação extincta pela transacção, mas o que 
soffreu a .evicç."io tem direito de reclamar 
indemnisaçã.o por perdas e daronas. 

Paragl'apho unico. Si um dos transigentes 
adquirfr, depois da transHção, novo direito 
sobre a cousa renunciada ou transferida, não 
ficará inbitiido de exercei-o. por causa da 
transacção. 
· Art. A transacção sobre obrigação re-

sultante de delicto não 1perime a acção ·ponal 
por parte da justiça ·publica. 

Art. E' admissivel a pena convencional 
na transacção. _ 

Art. Só podem ser objecto de tran-
sàcção dil';}itos patrimoniaes de ordem 

autos perante o juiz ou tribunal onde correr 
a demanda ; o segundo por instrumento pu
blico ou particular, assig-nado pélas partes e 
dua.s testemunhal!. 

Art. O compromisso deve declarar os 
nomes, sobrenomes e domicilio dos arbitros e 
dos substitutos nomea<los para o caso de falta 
ou impedimento · dos nomeados, e mais ·.o · 
objecto do lfti~io sujeito · á sua decisão. · 

Art. O compromisso póde taml,>em de-
clarar: · 

1. 0 o prazo em que deve ser dada a decisão 
arbitral; 

2. 0 A condição de ser esta executada com 
ou sem recurso para o tribuna'l ·superior. ; ,. 

3. 0 A pena convenck,nal que ))agará _-a · 
outra parte aquella que recorrer da decisão, 
não obstanto a clausula - sem recurso. 
Esta pena nunca será maior que o terço do 
valor da demanda ; 

4. 0 A auctoriz'ição_daila .aos arbitros J>at'a 
julgarem por equidade, ·i11dependentemente 
das regras e fórmas de direito ; 

5. 0 A auctorização ·para nomeação de ter~ · 
ceiro arbitro para .o caso de divergencia, 
quando as partes a não tenham feito. 

6. 0 Os honorarios dos arbitras e a . pro
porção em que serão pagos. 

Art. Os arbitres sã.o jubas de facto e 
de direito, e o seu arbítrio não é sujeito a 
alçada ou recurso, salvo o que fór em con
trario convencionado entre as .partés. 

Art. Si as partes não tiverem nomeado 
o terceiro arbitro, nem auctor-izatlo sua no• 
meação, a divergencia dos dous arbitros 
extingue o compromisso. 
_ Art. Podem ser arbitres todas as pessoas · 
que merecerem a confiança das partes e não 
forem inhibidas por disposição ·de lei. 

Art. Instituido o duizo ·arhrtral ·por -com-

privada.. . . 
Art. E' nulla a transacção sobre· litigio 

promisso judicial, ou extrajudicio:l, nelle 
correrá a causa :seus termos, como fôr està· 
belecido em lei processual. 

Art. A sentença arbitràl só pode ser 
já dt-cidido por sentença passada em julgacto, 
de que as partes, ou uma rlellas não tinha 
noticia, ou quando, por_titulo novament·~ des
coherto, se verificti. que alguma das partes 
não tinha direito algum sobre o objecto da_ 
transacção-. 

executada depois de homologada, salvo 0si 
houver sido _proferida por juiz de I• ou 2• 
tnstancia na qualidade de arbitro. 

Art. Ainda que o compromisso contenha 
a clausula ~ sem recurso - e ·pena conven
cional contra · a parte discordante, poderá. 



i 
CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 62.3 

aquella que se não conformai• com a decisão 
recorrer par:i, o tribunal superior, não só 
no caso de nullidade ou extincção do com
promisso, como no de ter o arbitro ultrapas-
sado os seus poderes. . 

Paragraphe unico. A este recurso, que 
será regulado por lei processual, precedera 
o deposito da importancia da pena ou fiança 
idonea ao seu pagamento. 

Art. O provimento do recurso importa 
a annullação r:la pena convancional. . 

Ar&. Ao compromisso se applicará, 
quanto possivel, o que está disposto sobre a 
transacção. 

CAPITULO XI 

DA OONFUSÃO 

_Ar~. Exting~e-se a obrigação, desde 
que as_ qualídades de cre,.t0r e de devedor se 
reunam na mesma pe!soa. 

Art. A confüsão póiie ter Iogil1' ou a 

devedor do desempenho da obrigação con-
trahida. . 

Art. . Nos contractos unilateraes res-
ponde por culpa a parte a quem o contracto 
aproveita, e sómente por dolo a parte a quem 
não traz vantagem. 

Nos contractos bilateraes, responde cada 
uma das ·partes por cu'lpa. · 

Art. . O devedor não responde ·pelos 
prejuizos resultantes de caso fortuito ou fôrça 
maior, si expressamente não se houver por 
P.lles responsabilisado, excepto nos casos dos 
arts. 

Paragrapt.o unico. O caso fortuito ou de 
força maior verifica se no facto necessario, 
cujos eft'eitos não era possível evitàr ou im
pedir. 

CAPITULO XIV 

DAS PERDAS E DAMNOS 

respeito de toda a divida ou de p!!,rte della. 
Art. A confu:.-ão que se opera·na pessoa . Art: _ • S~lv_o as excepções_ previstas em 

· do credor ou d.o devedür solidario só extingue d1spos1çoes es~emaes deste Cod1go, as perdas 
a obrigação até â, concurrencia do respectivo e_ dauinos devidos ao credor comprehendem 
quinhão do credito··ou da dívida, ,suosistmdo- -nao ao o que elle perdeu. effect1vamente, 
a solidariedade quanto ao mais. como o que razoavelme11te_de1xou de ganhar. 

Art. Cessando · à confusão, fica, pelo Mas, o deverlo~ que deixo~ de pa1arar no 
mesmo facto, re~tabeleciila a obrigação, com t mpo e pela devida fór~a so respon1e pelos 
seus accessorios e garantias. lucros que forem ou poJ1am ser previstos na 

· data em que contrahiu a abriga<;ão. 
Art. . Ainda que a inexecução resulte CAPITULO XII 

DA REMISSÃO DAS DIVIDAS 

Art. A entrega voluntaria do título 
da obrigação prova a desoneração do devedor 
e seus co-obrigados, si o credor fôr .capaz de 
alienar, o devedor capaz de adquirir, e o 
titulo escripto particular. · 

Art. A entrega do objecto empenhado 
prova a renuncia do credor á garantia real, 
mas não a extincção da d!v1p.a. . 

Art. A remissão concedida a um dos 
co-Clbrigados desoôriga-o da parte cói.-r~spon
dente da divida ; e, ainda que o credor 
reserve a solidariedade contra os outros, 
não póde cobrar delles a divida. sem deducção 
da parte remettida. 

CAPITULO xm 
-DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRI

GAÇÕES - INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

Art. Não cumprindo a obrigação, ou 
deixando rl.e cumpril-a pelo modo e no tempo 
devidos, responde -o devedor por perdas e 
danmos. 

Paragrapho unico. A culpa consiste na 
negligencia ou má fé, com que procedei• o 

de dolo do devedor, as perdas e damnos só 
comprehendem os prejuízos effectivos e os 
lucros cessa-ntes, directa e immedia tumente 
decorrentes. 

Art. • As perdas e damnos, nas obriga-
ções de pagamento em dinheiro, consh1tem 
nos juros da rnóra e custas, sem prejuízo da 
pena convencional. 

CAPITULO XV 

DOS JUROS LEGAES 

Art. . A taxa dos juros moratorios, 
quando não convencionada., será de seis por 
cento ao anno. 

Art. . Será tambem de seis por cento 
a taxa dos juros devidos por determiDação da 
lei, ou quando as partes tiverem convencio
nado juros sem estipular a taxa. 

Art. . Os juros moratorios são devidos 
independentemente da allegação do prejuízo, 
e contam-se tanto em favor das dividas em 
dinheiro, como de outrus prestações, desde 
que estiver fixado o valor pecuniario destas 
por arbitrameato, sentença judicial ou sim
ples accôrdo das partes. 
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TITULO III A~t. . O devedor pód1;1 oppor tanto ao 
-cess10nar1o_como ao cerlente as excepções que 
lhe competirem no mome:ito em que tiver 

CESSÃO DE CREDITO conhec!meutu da cessão, mas não póde oppor 
ao cess1.0nario de boa fé a simulação doce
dente. 

Art. o credor pórle ceder O seu c:e- Art. _ Na cessão por titulo oneroso, o 
dit~ si ~ isto !!ão se oppuzer a natureza da ced~nte fica responsavel para com o cessio
obr1gaçao, a lei ou convenção com O devedor. nar~ pe~a existencia ~o credito ao tempo da 

Art. A<'essão de um credito compre- c1_1s_sao, amda. que por isso se não responsa-
hende os seus accessorios e garantias salvo bil!sasse. A mesma responsabilidade lhe 
disposição em contrario, ' .cabe ~as cessõ~s a titulo gratuito, se tiver 

Art. A transferencia de um credito procedido de ma fé. 
não póde ser opposta a terceil•o, si não con- . Art. S~lvo estipulação em contra• 
star de instrumento publico ou particular r10, o cedente nao responde pela solvencia do 
na f(>rma do art. . • ' devedor • 

. Paragrapho unico. O cessionario do cre· Art ·. . O ~edente obrigado a garantir 
dito hypothecario tem, como O subroo-ado O ao cess1onar10 nao responde por mais do que 
dir1_1ito ~e fazer )nscrever a cessão á ~arg~m rec~beu ~om o~ respectivos juros; deve, . 
da 10scr1pçao prrncipal. poram,_ mdemmsal-o tambem das despezas , 

_Art. A_ disp?sição do artigo precede.nte da cessao e das que houver feito para co• 
nao se appl1ca a transferencia de credito brança. . 
operada em virtude de lei ou sentença Art. . O ~redor originario não responde 

Art, A cessão de credito não p;oduz pela ex1stenc1a da divida, nem pela sol vencia 
efl'eito em relação ap devedor e a terceiros d'.1 devedor, quando a tra.nsferencia. do cre-

- sinão depois de notificada, mas terá iguai dito se opera por força de lei. 
effei~o a declaração do devedor feita por ~rt. Penhoi:ado o credito, não pódo ,
escr1pto publico ou particular de que teve mais ser transferido pelo credor que tiver . 
sciencia da ces$ão realisafa. ' conbecimento da penhora, mas o devedor 

Art. Occorrendo varias cessões domes- que p1gar, não notificado da penhora.~· fica 
n:1º credi!o, prevale~e!á aquella que tiver desonerado, salvo o direito de terceiros 
sido segmda da tradiçao do titulo do credito contra o credor. 
transferido. Art. . As_ disposições deste titulo appli-

Art. ·Fica desobrigado O devedor cam-se a _cessa:o de outros di:raitos para os 
que, antes de ter conhecimento da cessão qua":s nao haJa modo especial de transfe-
· J,ega !J:º credo~ prim\tivo, ou que, no cas~ ren~ia. . . 
de ~arias c%soes notificadas, paga ao cessio- R10, 4 de Janeiro de 1902. 
n~r~o q_ue lhe exhibe, com o !itulo de sua O relator, Carias Augusto de Oliveira Fi· 
O rigaçao, o da respectiva cessao. gueiredo.-Alfredo Pinto,-Luiz Domingues. 
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Arts. 1228. e 1324 

TITULO IV 

C ONTRAC1.'O8 

CAPITULO I 

DISPOSit"ÕES GERAES 

Art. A manifostição da vontade, nos 
conteactos, pôde ser expressa ou ta.cita 
ciuando ét lei não exigir declaração expressa. 

Ar~-. . ··Convindo as partes nos pontos 
essenciaes do contracto, presume-se este con
cluido, embora não haja accordo sobro pontos 
secundarios. Nesse caso, poderá. o juiz regu
lai-os, tendo em atten~.ão a natureza do 
negocio. · 

Art. · A proposta para a realização dq 
um contracto ob1•iga o proponeate, _.except<J 
-si o contrario resultar dos termos da .pro
posta, das circumstancias ou da natureza. do 
negocio. · · 

Art. Deixa · de ser obrigatoria a ·pro-
posta: , - · . . 

I.º Si, feita sem prazo a uma pessoa pre
sente, não foi immediatamente acceita. 

Considel'd.-se tambem presente a pessoa 
que contracta por meio do telephono. 

2. 0 Si, feita. sem prazo á pessoa não pre
sente, tiver decorrido tempo sutficiente 
para chegar a resposta ao conhecimento do 
proponente ; . 

3.0 Si, feita á. pessoa não presente, não 
tiver sido expedida a -l'esposta dentrQ do 
prazo dado ; _ · 

4.0 Si, antes da resposta ou. conjuncta-· 
mente com ella, chegar ao conhecimento da 
outra par&e a retractação. · 

Art. Si a acceitação, por circumstancia 
imprevista, chegar tarde ao . conhecimento 
do proponente, deve este communical-o im:
roediatamente ao acceitante, sob pena de 
responder por perdas .e damnos. 

Art. A acceitação fóra do prazo, que 
contiver addições, restricções ou outras mo
dificações, importa nova proposta. 

Art. Quando a acceitação expressa não 
for de uso em certa classe de negocios ou si 
o proponente a dispensar, o contracto se 
reputa.rã concluído, si a recusa não for dada 
em tempo. 

Art. Considera.-se inexistente a acceita
ção si antes, ou ao mesmo tempo que ella, 
chegar a retractação. . 

.A.rt. Os contractos por correspondencia 
epistolai• ou telegraphica tornam-se per
feitos desde que a acceitação é expedida, 
8alvo o caso do artigo a,ntecedente, oú si o 

Vol, VI . 

proponente se houver compromettido a es
perar resposta ou si, sem ella., tiver decor
rido o prazo convencionado. 

Art. Reputa-se celebrado o contracto no 
logar em que foi proposto. 

Art . Quando o contracto exigir instru-
mento publico como prova, pMe qualquer' 
das partes arrepender-se antes de assignal-o, 
pagando á outra a indemnização das perdas 
e damnos resultantes do arrependimento, 
sem prejuízo do disposto nos arts. 1.245 a 
1.247. 

Art. Não pôde ser objecto de contrt1.cto 
,t herança. do pessoa viva. 

Art. Os corit1·actos benelicos devem ser 
interpretados cstrictamente. 

A1•t. A impossibilidade da presta,çã.o não 
iuvalida o contracto quando for relativa, ou 
tornar-se possível antes ele realizada a con
dição. 

CAPITULO II 

DOS CONTRACTOS BILATERAES 

Art. Nos contractos bilateraes nenhuma. 
das partes póde exigir da outra o cumpri
mento da respectiva obrigação sem que te
nha cumprido a sua. 

Si, depois de couclnido o contracto, sobre
vier a uma das partes contractantes climi• 
nuição em seu patrimonio, capaz de compro
metter ou tornar duvidosa. a prestação pela 
qual se obrigou, pôde a parto a quem in
cumbe füzer pr0stação em primeü·o logar 
recusár-se a esta até que a outra satisfaça a 
sua. prestação ou dê garantia bastante de 
satidfazel-a. 

A parte prejudica.da pelo não cumprimento 
pôde requerer a resilição do contracto com 
perdas e damnos. 

Art. O distracto deve ser feito pela 
mésma fórma por que foi o contracto, roas 
a quitação vale qualquer que seja a fórma 
p:>r que for dada. 

CAPITULO III 

DAS ARRHAS 

Art. O signal ou arrhas, dado por uma. 
a outra parte, faz presumir accordo e torna 
obrigatorio o contracto. 

Art. Podem, entreta.nto, as partes esti
pular que, apt>zar das arrhas daid.as, seja li
cito o arrependimento. 

Neste caso, si o a.rrependido for o que deu 
as arrhas, perdel-as-lla em proveito do 

79 
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outro; e si foi• o que as 
stituil-as em dobro. 

recebeu, deverá re- Art. A acção redhibitoria ou para 
no preço deve ser proposta 
tres mezes seguintes á tra-Art. Salvo estipulação em contrario, as 

arrhas cm dinheiro consideram-se principio 
de pagamento. Fôra deste caso, devem see 
restituídas quando o contracto for eoncluido 
ou ficar desfeito. 

Art. Si o que deu as ar>rhas tornar, por 
culpa sua, impossivel a prestação, ou mo
tivar a rescisão do contracto, perdel-as-ha 
em proveito do outro. 

CAPITULO IV 

DAS ESTIPULAÇÕES E:M FA VOlt DE TERCEIRO 

Art: O que estipula em favor de terceiro 
pôde exigir o cumprimento da obrigação. 

Ao terceiro, em favor de quem foi estipu
la.da a obrigação, ê tambom permittido exi
gil-a, ficando sujeito, todavia, ás condições e 
modalidades do contracto, quo pôde ser mo
dificado nos termos do art. 

Art. Si ao terceiro, em favor de quem 
foi ·feito o contracto, couber o direito âe 
reclamar sua execução, não pôda o estipu
lante exonerar o devedor. 
· Art . O estipulante pôde reservar para 

si o direito de substituir o terceiro designa
do no contracto, sem necessidade do con
sentimento da parte com quem contractou, 
nem do terceiro om favor de quem foi esti
pulado. 

Paragrapb.o unico. Tal substituição pódo 
ser .feita por acto entre vivos ou por dispo
sição de ultima vontade. 

CAPITULO V 

·abatimento 
dentro dos 
dição, 

Paragrapho unico. Não tem logar nen
huma destas acções si a cousa tiver sido 
vendida cm hasta publica. 

CAPITULO VI 

DA EVIOQÃO 

Art. Nos contractos onerosos, pelos 
quaes se trans~oro o domínio, posse ou 
uso, deve o aberrante garantir o adqui
rente contra os riscos da evicção, sempre 
que esta responsabilidade não tenha sido ex-
pressamente excluída. · 

Paragrapbo unico. As partes podem re
forçar ou diminuil' essa garantia. 

Aré. Não obstante a clausula exclusiv,1 
da garantia, verificando-se a evicção, o 
evicto tem direito de repetir o preço que 
pagou pela cousa evicta si não foi infor
mado ~o risco da evicção ou si, informado, o 
a$SUID1U. , 

Art. Salvo estipulação em contrarió, o 
que soffreu a evicção tem m::üs à·direito, 
além . da restituição integral do preço ou 
quantias pagas: 

1.0 A' indemnização dos fructos que tive1· 
sido obrigado a restituir ; · 

2. Q A's custas judiciaes: 
. ~-º A's des:pezas do contracto e os pre
JUlzos que d1rectamente resultarem da 
evicção. 

Art. Subsiste para o alienante e;;;ta 
DOS vrnrns REDIIIBITORIOS obrigação, aindà que a cousa alienada esteja 

deteriorada, excepto havendo dolo do adqui-
Art. A cousa recebida em virtude de rente. 

contracto commutativo pôde ser enjeitada Art. Si o -adquirente tiver auferido van
por vícios ou defeitos occultos que a tornem tagens das deteriorações e não tiver sido 
impropria ao uso a que é destinada, ou lho condemna<io a indemnizal-as, o valor das 
diminuam o valor. · · vantagens será deduzido da quantia que lhe 
· E' applicavel a disposição deste ar_t~go ,ís tiver de dar o alienante. · 
doações gravadas de encargo. Art. As bemfeitorias necessarias ou uteis 

Art. A ignorancia de taes vicios não não. abonadas ao que so:ffreu a evicção, 
cxfme de responsabilidade, salvo clausula devem ser pagas pelo alienante. 
expressa. · Art. Si as bemfeitorias abonadas ao que 

Art. Si o alienante conhecht o vicio soffreu a evicção tiverem sido feitas pelo 
ou defeito, deve restituir o que recebeu com alienante, o valor dellas será levado em 
perdas e damnos ; si o não conhecia, se1·á conta da restituição devida. 
obrigado apenas a restituir o valor re- Art. Si a evicção fô1• parcial, mas con
cebido e as despezas com o contracto. . side~~vel, pôde o que a soifreu optar pela 

Art. A responsabilidade do alienante resc1sao do contracto ou pela restituição de 
subsiste ainda que a cousa pereça em poder parte do preço correspondente á perda sof-
do adquirente, em con,equencia do vicio frida. · 
occulrn, existente ao tempo da tradição. Art . O valor da perda, na hypothese do 

Art. O adquirente pôde, em vez de ré- artigo antecedente, será calculado em rela-
jeita1• a cousa rescindindo o cantracto, pedir çã? ~o que tinha a cousa ao tempo da 
abatimento no valor ajustado, evrnçao. 
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Art., Para poder exercer o seu direito, 
por causa da evicção, deve o adquirente 
denunciar ao a.lienante o litigio ,no tempo e 
pela fórma que determinarem as leis do 
processo. 

Art. . Não póde o atlquirente demandar 
pela e.vieção: 

1 °, si foi prtvado da cousa, não pelos 
meios judiciaes,. mas por caso fortuito, força 
maior, roubo ou furto; 

2°, si sabia que a cousa era alheia ou 
litigiosa. 

CAPITULO VII 

Art. A :fixação do preço póde ser deixa-
da a arbítrio de terceiro ou terceiros, que os 
contractantes logo designarem ou promette
rem designar. Si o terceiro não acceitar a 
incumbencia, ficarã. sem efl:'eito o contracto, 
salvo quando fôr accordado designar outra 
pessoa. 

Art. Póde tambem a fixação do preço 
ser: feita pelo do mercado ou da bolsa em 
certo e determinado dia e logar. 

Art. E' nullo o contracto de compra 
e venda, quando a fixação do preço é 
deixacla ao arbítrio de uma das partes 
sómente. 

Art. A compra e venda, quando pura, 
DOS CONTRACTOS ALEATORIOS considera-se obrigatoria, e perfeita, desde 

Ãrt. Si 
O 

contracto for aleatorio por que as partes accordarom no objecto e no 
preço. 

serem objecto delles cousas futuras, .tomando Art. Até ao momento da tradição, os 
o adquirente a si o risco de não virem a riscos d,t cousa correm por conta do ven
oxistir, . o alienante terá direito a todo o de.dor, e os do preço por conta do com
preço, ainda que a cousa não venha inteira- prador. 
mente a existir, si de sua parte não tiver 
havido culpa. § 1. º Toda via, os casos fortuitos, que occor-

Art. Si for aleatorio por serem ·objecto rerem no acto de contar, marcar ou 'assi-
de.lle cousas futura~, tornando o a.dquirente a gnalar as cousas, que commummente se. 
si O risco de virem, a existir em qualquer recebem, contando, pesando, medindo ou 
quantidade, o alieMrite tambem terá direito assignalando, e que já tiverem sido postas 

-a todo O preço, ainda que a cousa venha a á disposição do compraclor, correm por 
existir ·em quantidade inferior á esperada, conta deSte, 
si de sua parte não houver culpa. - § 2 ·º Correm tambem por conta do com-

Mas, si a cousa não vier inteiramente a pra.dor os riscos das referidas cousas, si es
existir, não haver,í, alienação e será resti- tiver em móra de as receber, quando postas 
tuido O preço recebido. á sua disposição no tempo, logar e pelo 

Art. Si fôr aleatorio por serem objecto modo ajustados, 
delle cousas existentes, sujeitas a algum ris- Art. Si, porém, por ordem do com
co, tomando o adquirente a . . si esse risco, o prador fór expedida a cousa para logar 
alienante tercí. igt1almente direito a todo. o diverso, os riscos correm por sua conta, urna 
preço, ainda que a .cousa já tivesse deixado vez entregue a quem deva transportal-a, 
de existir, no todo ou em parte, no dia .. do .salvo si o vendedor se afastar das instrucções 
contracto. . do comprador. 

Art. A alienação ale.ataria do artigo · Art. As despezas da tradição são a cargo 
antecedente poderá ser annullada co1j:J.o do- do vendedor e as do titulo a cargo do corn
losa pela parte prejudicada, si esta prov~r pra~or~ sa~vo clausula em contrar\o. 
que a outra parte não ·ignorava a cess.açao Art. _Nao se~do a venda a credito, o ven-
do risco a que a cousa estava sujeita. dedor nao é obrigado a entregar a cousa sem 

· · r.eceber o preço. 
Titulo V 

DIFFERENTES ESPECIES DE CONTRACTO 

CAPITULO I 

DA COMPRA E VENDA 

SECÇÃO I 

p!SPOSIÇÕES óEI'.A!lS 

Art. Pelo contracto de compra e ven-
da, um dos contl'ahon~es obriga-se a transfe
rir a propriedade de uma cousa, e o outro â 
pagar-lhe certo preço em dinheiro. . 

Art. Ainda concedido prazo para paga
mento, ·si, antes da tradição, o comprador 
tornar-se insolvavel, póde o vendedor so
brestar na entrega da cousa até que o com-
prador dê caução de pagar no tempo ajus-
tado. r 

Art. Os a~cendentes não podem vender 
aos seus descendentes, sem que os outros 
descendentes o consintam expressamente. 

Art. Os paes não podem comprar, nem 
mesmo em hasta publica, por si ou por in• 
terposta pessoa, os bens dos filhos sobre o 
patrio poder. 

Art. Incidem na mesma prohibição t 
1°, os tutore$, curadores, testamimteiro~ 
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e administl'adore~, em relaç-ão aos ôens con
fiados á Stl", guarda· ou administração ; 

2°, os mandatarios, om relação aos hens 
de cuja administl'aç-.ão ou alienação estejam 
encarregados; 

3°, os empregaclos pulJ!icos, em relação 
aos bens da Unfüo, dos Estados, dos municí
pios ou estabelecimentos, de cuja adminis
tração estejam encarregados. A-mesma dis
posiçio applicx-se aos juizes, arbitradores, 
ou peritos que, de qualquer modo, possam 
mfluir no acto ou no preço d:\ venda ; 

4°, os j11izes, empregados de Fazenda, se
c1·eta1·ios da tl'ibunae.3, escrivães e outros 
officfo.es de justiça, erri relação aos. bens ou 
direitos, que estiYerem em litígio perante 
tribunal, j11izo, ou conselho, no logar onde 
cxei·cem su·1s funcções. 

Art. Esta prohibição comprehende a 
venda ou cessão de credito, salvo entre co
herdcil·os ou em p1gamento de divida ou 
para garantia do bens já pos3uidos pelas 
pessoas mencionadas no n. 4° do artigo an
tecedente. 

Art. Si a venda se realizar á vish de 
amostras, entende-se que o vendedor ga
ranto existirem na cous:1 vendida as mesmas 
qualidades das amostras. 

Art: Si na venda de um immovel se 
determinar a respectiva áre:1, e esta não 
coeresponder ás dimen~õas dadas, tem appli
cação o disposto no cap. V do titulo ante
rior·, excepto s.i for vendido como cousa 
ce1•b e a extenslo apenas enunciativa. 

Art. Nas cousas vendidas conjuncta-
mante, o diraito occulto · de uma não auto
riza a rejeição de todas. 

Art. Não podem os condominos vender a 
extranhos sua respectiva pal'te, ~i o consorte 
a quiZfü' tanto poe tanGo. O condomino a 
quem não se der conhecimento da venda, 
pódo depJsitandJ o preço, h'.lver para si a 
parte vendida, comtanto que o requeira no 
prazo do seis mezes. 

ParagraphJ unico. Si forem muitos con. 
dominos, preferirá o quo tiver maior parte
Si as p .. trtos forem iguaes, havarão a parte 
~rendida os que a quizerem, feito .o deposito 
prévio 

SECÇÃO II 

CI,AUSULAS ESJ.>r;CIAES tJA COMPRA E VENDA 

A 

Re/.rovenda 

Art. O vendedor póde rasalvar o di-
reito do rusgatal' o immovel vendido, dentru 
de oorto prazo, m3diante restituição do 
preço e mais despezas fei~as pelocompr&dôr. 

Além das despezas com Ôs actos da compra 
só se admittem outras até a equivalencia do 
augmento de valor, resultante de melhora
mentos feitos. 

Art. O pril.zo do resgate não póde 
exceder (le tre3 annos, sob pena do reputar
so não esciipto. As partes podem fixal-o 
mais curto, e, quando não o fizerem, presu
me-se concedido o maximo. 

Pal'agrapho unic.J. O prazo do resgate, 
seja. estipulado expressa.monte, seja presu
mido, prevalece contra qualquer pessoa 
ainda que incapaz. O vencimento do praz'> 
importa por si só a extincção (lo direHo e 
torna a venda irrevogavel. 

Art. Na retrovenda o vendedor comerva 
sua acção contra toeceiros adquirentes, ainda 
qt10 não tivessem conhecimento da clausula. 

Art. Si differentes pessoas tiverem di
reito de resgatar a mesm'.l. cousa e sómente 
uma o exercer, o comprador póJe fa.zer in
timar as outras para accordarem no res- · 
gate. 

§ 1. 0 Não havendo accordo entre os inte
ressados ou não querendo um delles entrar 
com a importancia integral do re~gato, ca-
ducará o direito de todos. , 

§ 2. 0 Si os dilferentes condominos do predio 
alienado não o venderem conjunctamcnte e 
no mesmo acto, poderá cada um de pe1• si 
exercer o seu direito de reJgate sobre a 
respectirn parto, sem que ._o cJmprador 
possa obrigar os demais a resgatarem-no in-
tegralmente. · · 

B 

Venda a contento 

Art. A venda a contento reputar-se•ha 
feita sob condição "suspensiva, si no con
tracto não se lhe tiver dado expressamente 
o caracter de condição rei!oluliiva. Nesta 
especie de venda entra a dr, líquidos o go-. 
neros que é possível provar. 

Art. As obl'igações do comprador que 
recebe a cousa sob condição suspensiva são, 
até que manifeste a .acceitação, as de com
modatario. 

Art.. . Si dentro do prazo, o comprador 
não fizm· declaração algum1, reputa-se per
feita a venda, quer a condição seja suspen
siva, quer seja resolutiva. 

Vale, todavia, como declaração de que lhe. 
agradou a cous::i,, o pagam1n1io du preço, 
quandp a clausula tiver caracter suspen
sivo. 

Art. Não havendo prazo estipulado para 
a declaração do comprador, o vendedor terti, 
direito de intimai-o judicialmente para que 
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o faça em prazo improrogavel, sob pena de 
considemr-se pet•feita a venda. . 

Art. O direito resultante rla venda a 
contento é simplesmente pessoal. 

e 

D 

Pacto de mellwi· comprado,· 

Art : O cont1•acto de compra e Yenda 
póde ser feito com a clausula tle se desfazer, 
si, dentro de certo prazo, apparecei' qnem 

Pi·eempçtío oii vreferenoic; · offüreça maior vantagem. 
_ Art. A p1•eempção ou preferencia im- Este prazo não poderá exceder de um 

poe ao comprador a obrigação de olfere- anno o em caso algum aquella clausula p.1s
cel' ao vendedor a cousa que vae ser vendida sará das pessoas dos contractmtes. 
ou dada em pagamento, para que este use Al't. Salvo convenção expres3a, o pacto 
de-seu direito de prelação na compra, tanto de melhor comprador valo por condição 
por tanto. r esolutiva. 
_ Art. A União, o Estado ou o municipio Art. E~fa p:i.cto não pôde ter logar nas 
~em_o_dever de o:tferecer ao_ proprietairo O vendas de moveis. 
1mmovel dei!ap1'Jpriado, pelo valor da dea- Art. O comprador prefere a quem offe-
apropriação, no caso de se não verifical' o recer iguaes vantagens . 
fim para que foi desap1•opriado. Art. Si, dentro do prazo fixado, o 

.Art. O vendedor pôde tambem exercel' vendedm· não acceito.r proposta de maior 
o seu direito de pr2lação, intimando-o ao vantagem, a venda. se repu tará defin_itiva . 
comprador quando lhe constar que a cousa 
vae ser vendida. 

Art. O direito de preempção nio se 
. refere a outras fór:mas de alienação além das 
declaradas no · art. 1 .29~, nem a outro direito 
real do domínio. · 

' Art. . Si a cousã. fôr movel, o dfreito de 
preempção deve ser exercido dentro dos tros 
dias seguintes ao em que o comprador tiver 
alfrontado, sob pena de caducar. · 

Si fôr immovel, o direito deve ser exercido 
dentro do trinta dias, contados da meJma 
fórma e sob a mesma pena. 

~rt. Quando o direito de praempção for 

E 

Pacto com-missor io 

Art. Ajustado que fique de3feita a venda, 
si não for pago o preço até c,Jl'to dia, pôde o 
vendedor, não pago, desfazor o contracto ot1 
pedir o preço. 

Paragl'apho unico. Si o vendedor não 
pedir o preço dentro de dez dias, a datar do 
vencimento do prazo, a venda fica de.,feita 
de pleno direi+,o. 

CAPITULO lI 

DA TROCA 

est1puhido a favor de diversos indivíduos 
em commum, elle só poderá ser exercido pela 
totalidade da cousa. Si algum dos individuas 
perder ou deixar de exercer o seu direito, 
podem os demais exercei-o na forma sobre-
dita. , - Art. Applicam-se éÍ troca as disposições 

Art. Aquelle qu _, exerce . 0 o.irei to de referentes (t compra e venda, com as se-
preferoncia, obriga-se a pagar, em igual- guintes modificações : 
dade de condições·, o preço achado ou O que · 1°, salvo disposição em contra.rio, cada um 
fôl' ~justado, soh pena de p3rder a prefe- dos contractantes pagará po1• metade as deB-
rencia. pezas com o inst1•urnento da troca ; 

Art. Si o comprador não fizer saber ao 2º, são nullas as trocas de8iguaes entre as-
vondedoro preço e as vantagens que lhe oife- cendentes e descendent es sem consentimento 
recem pela cousa, responderá por perdas e expresso dos outros descendentes. 
damnos. Sala da Commissão dn Codigo Civil, cm 

Art. O di1·eito do preferencia não pôde dezembro de 1901. -Luü; Domingues, re-
sm• cedido, nem passa aos herdeiros. lator. - Al(1·edo Pinto.-Sd Peixot1. 
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Arts. 1325 a 1481 

CAPITULO V 

DA DOAÇÃO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

acceitação, e só ficará sem e.ffeito si o ca
sam@nto não se realizar. 

Art. O doador pôde estipular que os 
bens doados voltem ao seu patrimonio, si o 
donatario morrer antes delle. 

Art. E' nulla a doação de todos os bens, 
_ sem reserva de uma parte ou de uma 1•onda 

Art. Conside1'a-se doação o contracto em sufficiente para a fübsistencia do doado1•. 
que uma pessoa, por liberalidade, transfere Art. E' tambem nulla a doação na 
de seu patl'imonio bens ou ·vantagens para o parte em que exceder a porção de que o 
de outra, que acceita, a transferencia. doador poderia dispor por testamento, no 

.Al't. O doador pôde fixar prazo para que momento da doação. 
o donatario decla1·e si acceita ou não a doa- Art. A doação do conjuge adultero ao . 
çiío. Si o donatario, sciente do prazo, deixai-o seu cumplice póde ser annullada pelo outro . 
passar sem fazer declaração, entende-se que conjuge ou por seus herdeiros necessarios, 
acceitou, si a doação não for sujeita a en- até dous annos depois de- dissolvido o ma.tri-
cargo. monio. 

Art. A doação feita em contemplação do Al't. A doação feita conjunctamente a 
merito do dona.ta.rio não perde o caracter de diversas pessoas, considera-se, salvu decla
liberaliJade, e nem tambem o perde na parte ração em contrario, feita po1• partes iguaos 
excedente ao valor dos serviços remunel'ados a cada uma. 
ou do encargo, quando remuneratoria da- Paragrapho unico. Si os donatal'ios forem 
quelles ou gravada deste. marido e mulher, a rloação subsistirá em 

Art. A doação que t iver de produzir effei- sua totalidade para o conjuge sobrevivente . 
to por morte do doador tem a natureza de Art. O credo1• não é o brigado a pagai• 
disposições de ultima vontade e fica sujeita juros moratorios, nem é sujeito á ovicção, 
'aó disposto no livro IV, titulo III deste Co- saiva'11 disposição do art. 357_; , 
digo. Art. O donatario é obrigado a cum
. Paragl'apho unico. O disposto neste artigo prir os encargos impostos no acto da doação, 
não abrange a doação para casamento, ainda si forem em beneficio do doador, de terceiro 
que tenha de p1•oduzir effeito por morte do ou de interesse geral. 
doador. Si o encargo for desta ultima especie, o 

Art. A doação deve sel' feita por instru- Ministerio Publico pôde exigir sua execução' 
mento publico ou particular, conforme forem depois da morte do doador, si este não o 
moveis ou de raiz os bens doados. tiver feito em vida. 

Paragrapho un-ico. A doação verbal Sel'á SE.OÇÃO n 
valida si, versando sobre bens moveis e de 
pequeno valor, for immediatamente seguida REvooAçÃo DA DoAçÃo 
de tradição. Art. A doação é revogavel, além dos 

Art. A doação feita a nascituros depen- casos em que o é qualquer contracto: 
de, para. sua validade, da acceitação dos pa(;lS 1°, por ingratidão do dona.ta.rio; 
destes. 2°, por inofficiosidade. 

Art. A's pessoas que não pud01•em con- Paragrapho unico. A doação one1•ada com 
tractar é facultado, não obstante, acceitar oncargo poderá ser revogada por inexecução 
doações puras. della,desde que o donatario estiver em môra. 

Art. A doação dos paes aos filhos pre- Art. A superveniencia de filhos legiti-
sume:se adeantamento de legitima. mos, ou daquelles a quem competir legitima, 

Art. A doação sob a fórma de subven- annulla de pleno direito a doação, si o doa-
ção por pr!3stações periodicas, extingue-se por dor ao tempo della não tinha algum filho ou 
morte do doa.dor, salvo determinação ex- descendente. · 
pressa deste. . Art. Revogada por essa causa a doacão, 

Art. A doa.ção feita, em contemplação os bens doados revertem livres de encargos 
de casamento futuro com certa e determi- e com os fruo.tos, desde . o nascimento tlos 
nada pessoa, quer pelos nubentes entre si, filhos. . I 

quer por terceiro a um delles ou a ambos ou Art. O direito de revogar a.s doações por 
aos filhos que, da futuro, houverem um do _ingratidão não pôde ser de antemão i•enun
ou,tro, não pôde ser inpugnada por falta da ciado. 
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Art. A revogação por ingt>atidão 
cabimento: 

1°, si o donatario attentou contra 
do doador; 

só tem cional do preço, ou resilir do contracto, no 
caso de não sei•vir a cousa para o fim a que 

a vida era destinada. 

2°, si commetteu contra elle o1fensa phy
sica · 3°; si o injuriou gravemente ou o ca-
lumniou ; · . 

4°, si lhe negou alimento, estando ·necessi
tado e podendo dar-lh'o o donatario. 

Art. A revogação por ingratidão deve 
ser demandada dentro do um anno, a contar 
do momento em que o doador tiver conheci
mento do facto que a póde autorizar. 

Art. O direito de que trata ó a.1•tigo pre
cedente não se transmitte aos herdeiros do 
cload9r.., nem attinge os do donatario ; mas 
estes podem proseg11ir na acção iniciada pelo 
doador, e contra os herdeiros do donatario 
pôde ser eontinuarlo, si este fallecer depois 
de contest1.da a lide. 

Art. A revogação por ingratidão não pre
judica os (lireitos adquiridos por terceiro, 
nem importa obrigação de restituir os fructos 
percebidos antes da ~ontestaç~ da lide, 

. ma$, sujeita o dorratario a pagar os fructos 
posteriores e o valor médio _das cousas que 
n~o puder restituir erri. especie. . . 

Art. , Não · _estão sujeitas â revogação 
por ingi;atidão as -doações pueamente rc
muneratorias, as oneradas com encargo, 
as que se fizerem em cumprimento de 
obrigação natural o as feitas para determi
nado casamento. 

CAPITULO VI 

DA LOCAÇÃO 

SECÇÃO I 

LOCAÇÃO DE COUSAS 

A 

Disposições geraes 

Art. O locador é obrigado a garantir 
o locatario contra os embaraços ou tur
bações de terceiros, fündadoi! em direito 
que tenham sobre a cousa, e responde pelos 
defeitos ou vicios delta anteriores â locação. 

Art. O locatario é obrigado: 
1. º A servir-se da cousa alugada para os 

usos convencionados ou presumidos, con
forme a natureza da cousa e as circumstan
cias, e a empregar nella o cuidado que te1•h 
com cousa sua. 

2.0 A pagar pontualmente o aluguel nos 
prazos ajustados, e, na fa.lta do ajuste, se
gundo o costume do logar. 

3. 0 A levae ao conhecimento do locador as 
tuebações de terceiros, fundadas em diFeito. 

4. 0 A restituir a cousa, finda a locaçao, no 
estado em que a recebeu, salvas as deteriol'a
ções provenientes do uso regulai•. 

Art. Si o locatario empregai' a cousa 
em uso diverso do convencionado ,ou daquelle 
a que é destinada, pôde o locado1• rescindir o 
contracto e exigir perdas e damnos. O m~smo 
direito lhe c'l.be si, po1• abuso do locatar10, a, 
cousa alngada for damnificada . 
· Art. Havendo estipulação do prazo 
para a duração do conteacto, não é licito ao 
locador, antes do vencimento, haver a cousa 
alugada, nem ao loca.ta.rio restituil-a, salvo 
pagando este o aluguel, pelo tempo que res
tar, e, si for o locador, perdas e damnos de-
correntes desta infracção. 

Art. A locação por tempo determi~ado 
cessa de pleno direito findo o prazo estipu
lado e independentemente de notificação ou 
aviso. 

.Art. Si, findo o prazo, o locatario con-
tinuar na posse da cousa alugada, sem op
posição do locador, presume-se prorogada a 
conducção pelo mesmo aluguel, mas sem 
prazo determinado. 

Art. Si, notificado, o locatario deixar 
de fazer a restituição da cou,sa, pagar(t, em-

Art. Na locação ele cousas, uma da~ quanto a tiver em seu poder, o aluguel que 
partes se Qbriga a ceder â outra, por o locador arbitrar e responderá pelo damno 
tempo de-Germinado ou não, o uso e goso que a cousa venha a so1frer, embora prove
de cousa não fnngivel, mediante certa re- niente de caso for&uito. 
t1•ibuição. Art. Si durante a locação for alienada 

Art. O locador é obrigado: a cousa, não fica o adc:ruironte obrigado a 
l. 0 A entregar ao locatario a cousa respeitar o contracto, si a isto não se com

alugada, com suas pertenças, em estaclo prometteu. 
de servir ao uso a que é destinada e Paragrapho unico. Nas locações, porém, 
a mantel-a nesse estado durante o tempo da de immoveis, o novo adquirente não pôde 
locação. despedir o locatario sem observar os prazos 

2. 0 A garantir-lhe, durante o tempo do prescriptos no art. 1.376. 
contracto, o uso pacifico da cousa. Arú. A locação por tempo determinado 

Art. Si, elurv.nte o tempo da locação, não se extinguD por morte do locador nem 
a cousa se deteriorai• sem CLllpa elo loca-· do locatario, passamlo a obri"'ação aos her-
tario, póde este ou pedir reducção propo1•- eleiros de um e de outro. º 
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Não é licito ao loca.ta.rio reter a cousa 
alugada, excepto no caso de bemfeitorias 
necessa.rias, ou de bemfeitorias uteis, si o3tas 
ultimas tiverem sido feifa.s com consenti
mento expresso do locador. 

B 

Locaç1ro de predios 

A locação de predios póde ser estipulada 
por qualquer tempo que não exceda do dez 
annos, salvo reconducçã.o, a qual por pmzo 
determinado deve ser expressa.. 

Não havendo disposição expressa om con
trario, o locatario de um predio por prazo 
fixo pódo sublocai-o no todo ou em parte, 
antes ou depois de tal-o 1•ecebido, ou em
prestai-o, continuando responsa.vel para com 
o locador pela conservação do predio e pelo 
pagamento do aluguel. 

Paragrapho uhico. Pótle tamliem ceder a 
Jocaçã.o, consentindo o locador. 

O sublocata1•io responde, subsidiariamente, 
ao senhorio pela importancia q_uo dever 
ao sublocador, quando e3te for demandado, 
e ainda pelos alugueis que se vencerem du
rante a lide. 

Neste caso, notificada a acção ao i,ubloca
tario, si não declarar logo que adeantou 
alugueis ao sublocador, presumem-se fr·au
dulentos todos os recibos de pagamentos 
adeantados, a menos que não constem de 
escripto com data authenticada e certa. 

Salvo o caso do artigo antecedente, a sub
locação não estabelece direitos nem obri
gações entre o sublocatario e o senhorio. 

Rescindida ou finda a locação, resolvem-se 
as sublocações, salvo o direito de indemni
zação que possa competir ao sublocatario 
contra o :;ublocador. 

Durante a locação, o senhorio não pôde 
mudar a fórma nem o destino do prodio 
alugado. _ 

Si o predio necessitai• de reparaçoes ur· 
gentes, o locatario é obrigado a consentir 
nellaL . 

§ l.0 Si os reparos durarem mais de quinze 
dias, pôde pedir abatimento proporcional no 
aluguel. 

§ 2. º Si durarem mais de um mez o to
lherem o uso regular llo predio, poderá see 
rescindido o contracto. . 

Art. Incumbem ao locador, sa.lvo clau
sula éx_pressa em contra1•io, todas as repa-
rações de que o p1•edio precisar. . 

Paragrapho unico. O locatario é obrigado 
a fazer por sua conta no predio as pequenas 
reparaç.ões de estragos, que não procedam 
da acçã.o natural do tempo ou do uso. 

Art. O loca.ta.rio tem direito de exigir 
do senhorio uma descripção do esta.do do· 
predio no momento de recobel-o. 

Paragmpho unico. Caso não tenha sido 
feita essa inscri~,ão. se presum:e que o lo
catario tenha recebido o predio em bom es
tado, correndo então por sua conta as repa
rações de que trata o -artigo antecedente, 
a menos que prove não ter dado causa a 
elles. 

Art. O locatario é rosponsavel pelo in'
cendio do predio, si não provar caso fortuito 
ou força maior, vicio de construcção ou pro
pagação de incendio de outro predio. 

Paragrapho unico. Si o predio incendiado 
for habitado por mais de um inquilino, todos 
são rosponsaveis pelo incendio e até o pro
prio locador si nelle habitar, cada. um em 
proporção da parte que occupar, excepto 
provando-se que o incendio começou na par·te 
do predio utilizada por um só dos moradores, 
o qual será o unico re311onsa.vel. . 

Art. Ao loca.ta.rio do predio, notificado . 
para entregai-o por não convir ao loca~o1' 
mais a continuação da locação de tempo rn
determinado, concede-se o prazo de um mez 
para desoccupal-o, si for urbano, e de seis 
mezes, si for rustico. 

e 
·Disposição especial aos p,·edios urban~_s 

Art. Não havendo estipulação em con
trario, o tempo da locação do predio urbano 
será regulado pelos usos locaes. , 

D 

Disposições especiaes aos pr·edios rusti'.cos 

Art. O locatariÔ do prodio rustico deve 
aproveital-o no mister a quo o mesmo é 
destinado, de modo que o nã.o damnifique, 
sob pena de rescisão e de pagamento de 
pe1•das o damnos. - · 

AJ.•t. A locação sem prazo determinado 
presume-se contractacla pelo tempo neces
sario pa1'a o ·1oca.tal'io concluir uma ~o--
lheita. -

Art. O locatario por tempo indetermi
nado, que não quizei' continuai• no predio, 
deverá prevenie o senhorio com anteceden
cia de seis mezes. 

Al't. O locatario não pôde exigil' abati
mento no aluguel com fundamento de estc
rilidacle ou de perdas do fructos pol' caso 
fortuito, salvo ~juste em contrario. 

Art. O locata.rio que sahe é obrigado - a 
consentil• ao que entra. o uso das accommo
dações necessarias para que e.1te comece o 
seu · trabalho; e, recip1·ocamente. o loca
tal'io que entra . deve fücultar ao c1ue sahe 
o uso do qno lhe 6 nec.-issario p:wa a colheita, 
confo1•me o costume do logar, 
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SECÇÉ\O II 

DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 

Art. Toda a especie de se1•viço ou tra
balho licito, material ou immaterial, pôde 
ser contractada mecliante retribuição. 

Art. O contracto de locação de serviços 
poderâ ser celebrado por instrumento parti
cular, feito e assignado ou sómente assi
gna.do pelas pa.rtes e subscripfo por duas 
testemunhas . 

Paragrapho unico. Quando as partes, ou 
uma dellas, não souberem ler nem escrever, 
o instrumento poderá ser redigido e assi
gnado a rogo, subscrevendo-o, neste caso, 
q t1atrp testemunhas. 

A1·L · Na falta de convenção sobre a re
tl'ibuição, será a locação regulada segundo o 
costume do lagar, tempo de serviço e quali
dade .delle, ou por arbitramento. 

Na falta da convenção sobre a. réltribuição 
ou accordo das partes, será a locação regu
lada por arbitramento, segundo-o cmtume do 
lagar, tempo de se:•viço e qualidade deste. 

Art. A retribuição devo ser _satisfeita 
dépóis do prestado o sérviço,si por convenção 
ou costume não tiver de ser ade:1ntada ou 
feita . por prestações. 

Art. · A locação de serviços não póde ser 
convencionada por terripp que exceda a qua
tl'o annos ; si o for, S3rá reduzido a esse 
prazo. 

Art. Não havendo prazo estipulado ou 
que se deprehenda da natureza do contracto 
ou costume do lagar, pôde o contracto ser 
rescindido â vontade de. qualquer dos con
tractantes-medíante Rviso co;n oito dias 
de antecedencla. 

A1•t. Procede a disposição do art .... 
:>,inda que o contracto seja celebràdo para 
pagamento de dividas do locador ou de sa
larios adeantados ou para oxccuçã.o lle uma 
obra determinada que exija prestação de ser-
viço~ por mais de quatro annos. ., 

Art. No contl'acto da locação de serviços 
á, agrict1ltura,, não havendo prazo estipulado, 
se presume se~· a sua duração a de um anno 
agrario, que termina pela colheita ou safra 
da principal cultura explorada pelo loca
tario. 

Art. Não se conta no prazo do contracto 
o tempo em que, por sua falta, o locador 
deixou do traballw,r. 

Art. Não semlo o locador contractado 
para certo e determinado trabalho, entender
se-ha que se obrigou a todo e qualquer 
sJrviço comp:itivel com as sun.s forçá~ e con
dições. 

Art. O locador contract:-ulo por tempo 
certo ou por obr-a determinada nãJ pôde 
ausentar-se ou des_pediM;e sem justa cç1,ns:1, 

YoJ, vi: 

antes que preencha o tempo ou conclua 
a obra. 

Paragrapho unico. Si se despedir sem 
justa causa, terú. direito â retribuição -ven
cida, .mas será responsavel po1• perdas e 
damnos. 

Art. São justas causas pa.ra o locfülor 
dar por findo o contracto: 

1°, necessidade de exercer cargos pt1blicos 
ou cumprir obrigaçfüs impostas pJr lei, 
sendo aquelles e estas incompativei.~ cJm a 
continuação do serviço ; 

2°, tornando-se, por forçn. maior, incap;iz 
de cumprir as obeigaçÕ3S do contracto ; 

3°, exigindo o locatario se1•viços contrarias 
ás leis ou bons costumes, ou excessivos dD,s 
forças do locador ; 

4°, si é tratado pelo loca~ario com exces
sivo rigor, ou não recebe conveniente ali· 
mentação; 

5°, no caso de perigo manifesto de algum 
damno ou mal cJnsideravel; 

6°, si o loca.ta.rio não cumpt'e as ob1·i
gações do contracto ; 

7º, si o locatario exige serviços não com
prehendidos no contmcto ; 

8°, si o locatario offender ou tentar offen
der o locador, na honra de pessoa ele sua. 
familia; 

9º, a mo1•le do locatario. 
Art. O locador pôde dar por findo o 

contracto por qualqner dos casos mencio
nados no artigo antecedente, ainda que .o 
contrario tenha sido convecionado. 

Art. De.ipedindo-se por algum dos ca.sos 
mencionados nos ns. 1, 2, 5 e 9 do a,,tigo, ... 
ter{t direito á retribuição vencida. sem res
ponsabilidade alguma para com o locatario. 

Despedindo-s3 por 1,Jgum dos casos do.s 
ns. 3, 4, 6, 7 e 8, ou ·l-'or facto do locatario 
no ca.so do n. 5, terâ direito á retribuição 
véncida e ao mais do ar&igo seguinte. 

Art. O locatario que, sem justa causa, 
despediu o loc:t.dor será obrigado não só a 
pagar-lhe a retr-ibuição vencida, como me
tad.e da que receberia desde o dia da despe
dida. até no tempo legal de findar-se o con
tracto. 

Art. São j ust .. s causas para ser dispen
sado o locador : 

1 °, cnfermida-de ou qualquer outra causa 
que o tome incap:i.z de prestar os seeviços 
para os quaes foi contractado; 

2°, vicias e má.o pro::edimento do locador; 
3>, força maior que impossibilite o loc\

ta.rio de cumprir suas obrigações ; 
4°, si o locador falta ao ci1mprimento de 

suas obrigações; 
5°, impericia do locador no serviço para 

que fôra conteactad.o; 
6°, si o locador offender o locatario na 

ho~~'ª de pessoa.-de suu. familia. 

, 
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Art. O locatario pôde despedir o loca

dor por qualquer das causas mencionadas no 
artigo antecedente, ainda que o contrario 
tenha sido convencionado. 

Art. Si o locador for despedido por al
gumas das causas mencionadas nos ns. 1, 3 
e 5, terá direito á retribuição vencida, sem 
responsabilidade alguma do locatario. Si for 
despedido por algumas das cau1!as dos ns. 2, 
4 e 6, terá direito á retribuição vencida, 
mas será responsavel por perdas e damnos. 

Art, O locatario, ainda que, o contrario 
tenha sido estabelecido, não pôde transferir 
a outrem, a locação de serviços, nem o lo· 
c&dor, sem aprazimento do locatario, pôr 
outra pessoa em seu logar. 

Art. O contracto de locação de serviços 
acaba com a morte do locador. 

Art. Ainda que haja estipulação em 
contrario, o locatario não pôde cobrar juros 
das soldadas, que adeantar ao locador, nem 
os juros decorridos durante o contracto, do 
qualquer divida que o locador esteja pa
gando com serviços. 

Art. E' vedado conti•acto de locação de 
seryiço de menores. 

Art. Terceh'os que aliciarem pessoas 
obrigadas a outrem por contracto de locação 
de serviços á agricultura, haja ou não in
strumento do mesmo contracto, serão res
ponsaveis pelo pagamento ao primitivo lo
catario, de quantia equivalente n.o dobro do 
salario que ·perceberia o locador durante 
p1•n.zo de quatro annos.-AZfredo Pinto, 

Do emprestimo 

SECÇÃO 1 

DO COMMODATO 

Art. O commodata1•io constituído em 
môra, além de responder como obrigado mo
roso, deve o aluguel da cousa desde que so 
retarda em restituil-a. 

Art. Si correndo risco, simultaneamen-
te, objectos do commodatario e a cousa em
prestada, elle preferiu salvar os primeiros, 
sacrificando a segunda, responde pela perda 
acontecida, ainda que a possa attribuir a 
caso fortuito ou força maior. 

Art. As despezas, feitas para o uso o 
gozo da cousa emprestada, não poclem em 
caso algum ser repetidas pelo commodatario. 

Art. Si dnas ou mais pessoa$ forem si-
multaneamente commodatarias de uma cou
sa, ficarão solidariamente responsaveis para 
com o commodante. 

SECÇÃO li 

DO MUTUO 

Ari;. O mutuo é o emprestimo de cousas 
fungíveis. O mutuario deve restituir ao mn
tuante o que delle recebeu, em cousas tlo 
mesmo genero, qualidade e quantidade. 

Art. Este emprestimo importa 11. transfe, 
rencia do domínio da cousa omprestad!1, ao 
mutua.rio, po1' cuja conta co1•1•em "todos 
os riscos da mesma, desde o momento d<1, 
t1'adição. - . 

Art. E' licito estipular que. o pagameni;o 
de moedas de ouro e pra ta se füça nas 
mesmas especies e quantidades, qualqu01' 
que seja a variação superveniente de seus _. 
valores. 

Art. O empeestimo feito á pessoa men01•, 
sem prévia autorização daquello, sob cuja 
administração estivee, não pôde ser exigido 
nem do mutuario nem elos seus fiadol'es ou 

Art. O commodato é o omprestimo abonadores. 
gmtuito de cousas infungiveis. P1•efüz-se Art. Cessa a"' disposição do al'tigo ante· 
com a tradição do objecto. cedente: 

Art. Os tutores, cura.dores e em geral, 1°, si o emprestimo fo1' ratificado pela 
todos os administradores de bens alheios não pessoà de cuja autorização necessitaya o 
podem dal' em commodttto os bens confiados mutuario para conti•ahil-o; 
á sua guarda, salvo autorização especial. 2<>, si o menol', achando-se ausente essa, 

Art. Si não for convencionado prazo pessoa, foi forçado a conti•ahü• o empresl;imo 
para o commodato, presume-se ser o neces- pal'a os seus alimentos httbituaes ; 
sario para o uso concedido, e, salvo _ o caso 3°, si o menor tiver bens da classe indi
do necessidade urgente e imprevista, reco- cada no art. 459, n. 2. Mas, neste caso, a 
nhecidtt pelo juiz, não pôde o commodato execução do ceedo1' não poderá ultrapassai• 
suspender o uso e goso dtt cousa emprestada, as forças dos ditos bens. 
quer dur,mte o prazo ajustado, quer dumnte Art. O mutuante pôde pedir ga1•anfüi. 
o iudispensa vel para o uso concedido. -pa1·a seu debito, si antes do tempo do pagn~ . 

Art. O commodatario é obrigado a manto o devedor sofl'ree notoria mudança 
guardar e conservar a cousa emprestada em seu estado de fur~una. · 
com zelo e solicitude, só podendo usar c!ella Art. E' permittid-0, mas sómente por 
segundo o modo determinado pelo contracto clausula expressa, fixar juros pelo em
ou pola propria natm•eza da cousa, sob presfüi10 de dinheiro ou de outras cousas flln
pena, de 1·esponder por perdas e 1lamnos. . giveis. 
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Podem elles ser :fixados acima ou abaixo será determinado pela declaração do mu• 
da taxa legal, com ou sem capitalização. tuante; 

Art. O mutuario que paga juros não esti- 2°, si for de productos agricolás, quer 
pulados, não pôde repetil-os nem fazol-os para, alimentação, quer paea sementeiea, o 
imputar no capital. prazo será até a primeiea colheita ; 

Art. Si não houver convenção acerca do 3°, si for de dinheiro,o mutuo se presmnirâ 
prazo do mutuo, .observar-se-ha o seguinte: feito com prazo nunca inferior a trinta dia.s. 

1°, si o emprestimo for de cousas com- Rio, 4 de janeiro de 1902. - O relat01• 
)?Uns do uso e goso, o prazo da doação_ ad hoc, Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo. 
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Arts. 1482 a 1687 
CAPITULO VIII 

DO DEPOi!IT.:> 

SECÇÃO I 

DEPOSITO YOLUNTARIO 

Art. 1.482. Pelo c:mtracto de deposito 
recebe o depositario cousa movel pJ.ra guar
dar, até que o dep:isihnte a reclame. (') 

Art. 1.483. Este contracto é gratuito, 
mas podem as partes estiptllar qualquer re
trilmição pelo deposito. 

O depr,sitario d~vo prestai•, na guarda e 
conservação da cousa depJsitada, o cuidado 
e diligencia de que é capaz pa1•a o bom de
sempenho do doposit0, e 1•ostituil-o quando 
lhe for exigido polo depositante com toios 
os seus fructos o accrescidos. 

Art. 1.484. Si o dep.1sito fui entregue 
- collado, fechado ou lacrado, deve nesse 

mesmo estado se1' conservado; o devas:i.
mento faz p1•esumir culpa. 

Art. 1.485. Ainda que o contracto fixe 
prazo para a restituição, o depositado deve 
entregar o deposito logo que lhe seja exigi
do, salvo si o objecto ·tiver sido judicial
mente · ernb'.l.rgado, ou sobre clle houver 
execução pendeott>, notificada. ao depositario, 
ou si este tiver fundu.da suspeita do qua a 
cousa é roubada ou furtada. 

Art. 1.486. Neite ultimo caso, deverá o 
dopositario, sob tal fundamento, requerer 
c1ue seja recolhida a cousa ao deposito pu
lJlico. 

Art. l.487. Poderá tambem 1•oquerer depo
sito da cousa, quando, não podendo conser
vai-a por qualquer motivo plaüsivel, e que
rendo re~tituil-a, o depositanto rec_usa 
r ecebei-a. 

Art. 1. 488. O dopo3itario qilo por força 
maior 'houver perdido a cousa depositada o 
recebido a importancia. do respectivo seguro 
deverá entregar o3ta a.o depositanto o ceder
lhe as acções qne no caso tiver contra o 
tei'Ceiro a quem a. perda for imputavel. 

Art. l.489. O herdeiro do depositario, que 
de boa f,; vende a cousa deposi&ada, deve · 
a.-;.sistir ao depositante na reivindicaçã.o e 
rostituir ao compra1lor o p1•eço recebido, 
logo que a cofüa seja entregue ao deposi
tante. 

Art. 1.490. Sa,lvo os casos previstos pelos 
arts. 1.435 e 1.496, não pórle o tloposit.·wio 
recusai' a restitniçã•J do cleposito allega111fo 
não ser a cousa propriedade do depositante, 

ou oppondo compensação, excepto si procedor 
de outro deposito. 

A1•t. 1.491. Sendo va1•ios os depositantes 
e divisível o cousa, o deposita.rio só póde en
tregar a cada um, a respectlva p:\rte, salvo 
si houver solidaeiedade entre elles. 

A1•L 1.492. (') O depositario não pódo 
servir-se da cousa depositada st=1m permissão 
expres:1a do depo.iitante, sob pena. de 1•espon
der por pet·d:\S e damnos. 

Art. l 493. Si o deposit a.r io se tornar in
capaz, dwerá. a pessoa que a83umil• a admi
nistração de seus b:ms promover a immõ- _ 
dhlta restituição da cousa depositada, e si o · 
depositante não quizer .ou não puder rece
bei-a, pedir sua transferencia para o dcp ,_ 
sito publico ou a nomea.ção de outro deposi
ta.rio. 

Art. 1.494. O depositario não respondo 
pelos casos fortuitos nem do força maior: _ 
mas é obrigado a justiflcal-os; ainda que o 
deposito st=1ja gratuito . 

Art. 1.495. (·) O depositante deve pagai.• 
a.o depo.3itario as despezas feitas com a cousa 
e os projuizos que do deposito lhe rJsulta-· 
rem. . 

Art. 1.496, O deposita.rio J>Oderá 1•eter o 
deposito até s0r pago da importancia liquida 
das despazas ou dos peejuizo.; de que trata o 
artigo antecedente, si der in-continenti •· 
prova dos mesmJs pi•ejuizos ou despezas. 

Para.g1·a.pho unico. Si es\as despezas oµ 
prejuízos, embora. provados, não forem li· 
quidos, o deposita.rio só póde oxigil' caução 
iJ.onea do depositante ou, na fülta desta, a 
remoção da cousa- p'.l.ra o deposito publico, 
até que se liquidem. 

Art. I.497. O deposito do cousas fungi
veis, no qual se estipula quo o deposita.rio 
devo restituir cousas do mesmo genero, qua
lidade o quantidacle, regula-se }JPla.s di~posi
çõr:'s i•efcrente.~ ao mutuo. 

A1•t. l.498. O deposito volunttirio deve 
provar-se por oscripto. 

SECÇÃO II 

DEPOSITO NECESSARro 

Aet. 1.499. E' depJsito neceasario: 
1°, o realizarlo em cumpi•imento <le Õlti•i> 

ga,ção legal; 
2°, o rea.liz:tdo p.n' _occasião de alguma 

calamidade com : incendio, inaunrlação, 
1iauf1•agio, saque. ou semelhant'3. 

ArL 1.500. O deposito comp1•ehendiclo no 
n. 1 ° do ai•tigo antecedente s;irá regulado 
pelas disposições ela respectiva lt>i e, no si-

:1 
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lencio ou deficiencia desta, pehts que re- mais sómente êtSsignado, quando dtias ou 
gulam o deposito voluntario. mais pessoas confel'i.l'em poderei\ para. o 

Art. 1.501. EstltS disposições são tamb0m mesmo acto. 
ti,pplimweis aos deposito.; comprehendidos no § 3. 0 O subst,tb.Jlecimonto do po:lcres das 
n. 2 do mesmo êtrtigo. Podem, enketanto, procueações, feit:i.s por instrumento publico 
tel' provados por qualquer meio de prova. ou particular, pode ter a mesma fóema 

Art. 1.502. Aos ruf'eridos depositos é deste, si o instrumento publico não for o exi
equiparado o d11s bagagens dos viajantes- gido para o exercício do mandato. 
hospede., ou ft>oguezes, nos hoteis, alberga, § 4. º O reconhecimento da lettra e firmê\ 
1•üts ou casas de pensão onde estiverem seus no instrumento particular é condição edsen· 
donos. chl ü, sua validade em relação a terceiro,;;. 

03 hoteleiros ou alberguistas são por ellas Art. 1.508. o mandato póde sei· expresso 
responsweis como clepo~itarios, e pelos ou tacito, verbal ou escripto. 
furtos ou roubos commattido3 pelas- pesson,s Paragrapho unico. Pi·esume-se · g,·atuito 
quo empregarem ou admittit·em na.s suas quanclo não for estipulada retribuição, ex
casas, salvo pl'ovando que hes facto.1 não cepto &i O objecto do manrl,~to for llaquelles 
pàcli11,n1 tei~.sido evitaclos. que o maodatarío trata por officio ou 

Art. 1.503. Cessa tambem a rosponsabili· p.roflssã.o luci·ativa. . 
dade dos hoteleiro;, ou alberguistas no caso Art. I .509. Não é peemittido mandato 
do . artigo antecedente, occorrcnd.o . força , 1 t · · t 
maio1•; como sej11m: escalada ou àf;lsalto do ver,Ja para os ac os que ex1gom rns i·u-
exterior para o 'interior do edificio, · roüliq a. monto publico ou paeticular · 

. mão armada ou facto semellunte. · Art. 1.510. A acceitaÇ.:1.0 do mandv,to póde 
Art. 1.504. O deposito necessario não se sar tacita, e resultêi do começo do ex-

presume gratuito. . ecução. 
Na hypothese do art .. 1.502, a remuno- Art. 1.511. Sttlvo recusa immedíata, o 

ração·pelo ·deposit<i está incluida. no preço da mandato presume-se a~ceito entre ausentes, 
hos,Ped_agem. . _ . · quando o negocio para que foi dadO ó da 

Art. 1.505._ O depositario, seja volunta- profissão do mandatario ou diz respaito á 
rio ou necessario o dep·osito, deixando de sua qualidade official, ou foi oiferecido me
restituil-o quando lhe for exigido, além da, diante publicidade. 
indemnização dos prejuízos; sel'á cómpellido Art. 1.512. O mandato pôde ser especial 
a füzel-o, com pena de prisão não excedente para um ou para cedos negocios somente, e 
do um anno. geral para todos os negocios do mandante. 

CAPITULO IX 

DO MANDA.TO 

smcçÃo 1 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1.503. Tem logar o mandato quando 
alguem confere a outrem poderes para que, 
em se11 nome, pratique um ou maiJ actós ou-
administre um ou mais negocios. · 

A procuração é o instrumento do man-
dato. · . 

Art. 1.507. (') Todas as pessoas nniores 
ou emancipadas, que estiverem no goso dos 
seus direitos civis, podem p::i,s,ar procuração 
por instrumento particular deproprio punho. 

§ 1. 0 O instrumento particular deve ser 
escripto em portuguez, conter designação do 
Estado, da cidade ou circumscripção civil 
em que for passado, a data, o nome do ou
torgante, a individuação do quem seja o ou
torgado e b3m assim o objectivo da óutorga, 
a natureza, a designação e extensão dos po
dnes conferidos. 

· § 2. º O _instrumento particular pôde ser 
escripto por um dos outorgantes e pelos de-. 

Art. 1.513. O m:tnd:tto em termos geras5 
só confüre poderes de adminicltracçã.o. Para 
alienar, hypothecar, transigir ou praticar 
acto.3 que excedam a administeação ordi· 
naria, .deve a procuração outorgal-os es
peciaes e expressos. 

O poder de transigir não importa o do 
comprometter. 

Art. L514. (·) O mandante póde ratificar 
ou impugnar os actos realizados s_em os ne
cessarios poderes. 

A ratificação deve ser expre::'sa ou re
sultar de aéto inequívoco; e tem eJfeito re
troactivo. 

Art. 1.515. (·) O mandatario que exceder 
os poderes do mandato, ou agir contra 
elles, será considera.do gestor de negocios, 
até que seus actos sejam ratifica.do3 pelo 
mandante ( ·). · 

Art. 1.516. O pubore não emancipado 
pode ser mandatario, mas o mandante não. 
tom acção contra olle sinão de conformi
dade com as regras geraes, rela.tivas as· obri· 
gações contrahidas por menores. 

Art. 1.517 A mulher casada não pôde 
acceitar mandato sem autorização do mt\· 
rido. 
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SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO 

Art. 1.518. (*) O mandatario é obl'igado a 
applicar na execução do mandato sua dili
gencia habitual e a indemnizar qualquer 
prejuízo causado por culpa sua ou daquelle 
a quem substabelecer, sem autorização, po
deres que devia exercer pessoalmente. 

§ 1. 0 Si, não obstante prohihição ?º ?1an
dante o mandatario se fizer subst1tmr na 
execução do mandato, responderá para com 
aquelle por quaosquor prejuízos causados 
pelo substituto, embora provenientes de 
caso fortuito, salvo provando que o caso 
teria sobrevindo mesmo si não tivesse havido 
substabelecimento. 

§ 2;• Havendo poderes para substabelec01•, 
só serão imputa.veis ao mandatario os da
mnos causados por culpa do substituto, si 
este fôr notoriamente inhabil ou insolva
vcl. (·) 

Art. 1.519. O mandatario deve prestar 
contas de sua gerencia ou administraçii,o ao 
mandante, transferindo-lhe as vantagens 
advindas do mandato, por qualquer titulo 
que seja. 

Art. 1.520. (•) O mandataria não pôde 
compens~r os prejuízos a que deu causa C01;ll 
os proveitos que, em outro acto, tenha deh-

. genciado para seu constjtuinte. . 
Art. 1.521. (·) Pelas sommas que devia 

entregar ao manda))te, ou receber para des
pezas, mas que empregou em proveito pro
prio,' deve o mandata.rio pagar juros desde 
o momento em que as empregou. 

Art. 1.522. (·) Sendo varias os manda... 
ta.rios nomeados no mesmo instrumento, en
tender-sc-ha que são successivos,si não forem 
expressamente declarados coojunctos, ou in
clicados para actos dilferentes. 

Art· 1.523. O mandatario é obrigado a 
manifestar seus poderes ás pessoas com 
quem tratar em nome do mandante, sob 
pena de responder por qualquer acto exce-
dente do mandato. . 

Art. 1.524. O terceiro que,. depois de co
nhecer os poderes do mandata.rio, fizer com 
elle contracto exhorbitante do mandato não 
tem acção contra o mandataria, si este não 

Art. 1.526. Embora sciente da morte, in
terdicção ou mudança de Esta{io do man
dante, deve o mandatario concluir o negocio 
já começado, si houver perigo na demora. (·) 

SECÇÃO III 

OBRIGAÇÕES DO MANDANTE 

Art. 1.527 (·) O mandante é obrigado a sa
tisfazer todas as obrigações contrahidas pelo 
mandata.rio, na conformidade do mandato 
conferido, e adeantar a importancia das 
despezas necessarias para a execução do 
mandato, quando o mandatario pedir. 

Art. 1.5.28. O mandante deve pagai• ao 
mandataria a remuneração ajustada e as 
despezas feitas com a execução do mandato, 
ainda que o negocio não tenha, sem culpa do 
mandataria, o resultado. esperado. · , 

Art. 1.529. As sommas adeantadas pelo 
mandatario, para a execução do mandato, 
vencem juros desde a data do desem
bolso. 

Art. 1.530. O mandante deve igualmente 
indemnizar o mandata.rio das perdas que 
soffrer cm razão -da execução do mandató, 
não tendo havido da parte delre culpa ou 
excesso de poderes. . . 

Art. 1.531. Si o mandataria, embora DOS 
limites do mandato, contrariar as instrucções 
do mandante, fica este obrigado para com os 
terceiros com queni aquelle llouver con
tractado, mas tem acção · contra o mesmo 
pelas perdas e damnos que da inobservancia 
das referidas instrucções resultarem. .· 

Art. 1.532. Si o mandato for conferido 
por varias pessoas para negocio commum, 
cada uma dellas fica solidc1,riamente respon
savel para com o mandatario por todas a:s 
obrigações e effeitos do mandato, salvo di
reito regressivo~pelas quantias pagas. 

Art. 1.533. O mandataria tem direito de 
retenção sobre o objecto do mandato, até 
ser embolsado do que, em razão deste des
pendeu. 

SECÇÃO IV 

EXTINCÇÃO DO MANDATO 

tiver promettido a ratificação do niandante, -Art. 1.534. Cessa o mandato: 
ou si obrigado pessoal1I1ente pelo contracto, 1 °, pela revogação ou pela renuncia; 
nem contra o mandante si o mesmo não 2°, pela. morte ou interdicção de uma das 
houver ratificado o acto. · partes ; 

Art. 1.525. Si o mandataria agir em seu 3•, pela mudança de estado que torne i_n, 

., 

proprio nome, não terá o mandante acção habil : o mandante para conferir os póderes 
conti•a os que com elle contra.ctaram, nem .e o mandatario para exercei-os; Q 
estes contra o mandanto. . 4°, pel~ terminação do prazo, ou con- .,,. 

Em tal caso, o mandataria fica obrigado. clusão do negocio. 
dil'ectamente para com a pessoa com. quem·' Art. 1.535. E' irravogavel o mandato: 
contractou como si o negocio fôra seu, (:) 1°, quando se tiver convencionado que Q 
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; 

mamlante não possa revogal- o, ou no caso rem legalmente habilitadas e que não fo. 
de procuração em causa propria ; rem: 
· 2°, nos casos, em geral, em que for coo- 1°, menores de vinte e um annos, não 
dição de um contracto bilateral, ou· meio de emancipados ou não declarados maiore3 ; 
cumprir uma obrigação contractada, como, 2°, juizea em exercício; 
nas letras e ordens, o mandato de pa- 3°, escrivães e mais funccionariosjudiciaes 
gal-as (') ; nos respectivos juizados, excepto em causa 

3°, quando o socio for administrador ou propria ; 
liquidante da sociedade por estipulação do 4•, inhibidos por sentença de proclil'al' eI)'.! 
contracto social, salvo disposição dos esta- juízo ou de exercer officio publico ; 
tutos ou de lei especial. 5°, ascendentes, descendentes e il·mãos do 

Art. 1.536. A revogação do mandato, no- juiz da causa; 
tificada sómente ao maodatario, não pôde 6°, descendentes, contra-ascendentes, ex-
ser opposta aos terceiros, que de boa fé com cepto em causa propria. 
elle trataram, ignorando-a; mas ficam sal- Art. I.54,. A procuração para o fôro, em 
iras ao constituinte as acções que no caso geral, não se entendo para certa e determi
·possaiii caber coutrn. o proprio mandata- nada causa, salvo ausencia do constituinte, 
rio. nem confere poderes para actos que os 

Art. 1.537. A nomeação de novo manda- exigem especiaes. 
tl)._rio ,para o mesmo negocio impoeta revoga- Art. l.546. Constituidos para a mesma 
ção dQ mandato anterior, desde a data em causa e pela mesma pessoa dous ou mais 
que for communicada. pl'ocuradores, comlideram-se nomeados pa1•a 

Art. 1.538. A renuncia do m(mdato deve funccionar um na falta do outro e pela 
ser· communicada ao mandante _que, si for ordem de sua nomeação, podendo todavia a 
prejudicado pela .,sua inoppor'timi\lade ou nomeação coojuncta conter clausula de que 

· pelá faltá de -tempo:- para prover á couve- um nada pôde fazer sem os outros. 
niente substituição, deve ser indemn.izado Art. 1.547. O substabelecimeoto sem re
pelo mandatario, salvo provando este que serva de poderes, não sendo notificado ao 
não pddia continuar no mandato sem pre- constituinte, não isenta o procurador deres-
juizo consideravel. ponder pelas obrigações do mandato. 

Art. 1.540. São validos os actos do mau- ArG. 1.548. Depois que o advogado ou o 
dataria em nome do mandante, emquanto procurador tiver acceitado o patrimonio da 
ignorar a morte deste ou a extincção do causa, não poderá delle excusar-se, salvo mo
mandato, por qualquer outra causa, com- tivo justo, avisando em tempo o constituinte 
tanto que estejam de boa fé os que com elle para que nomeie outro, $Oh pena de respon-
tonham contractado. der pelos prejuizos resultantes. 

Art. 1.541. No caso de moi·rer o manda- Art. 1.549 (·) As bbrigações do advogado 
tario, pendendo o negocio, seus herdeiros; e do procurador serão reguladas, não sómen
que tiverem conhecimento do mandato, de- te pelos poderes da procuração, mas princi
vem dar aviso ao mandante e providenciar, . pàlmerrte pelo contracto, e;icripto ou verba,!, 
conforme o exigirem as circurristancias, no em que os seus serviços tiverem sido ajus-
interesse delle. . . ' tados. 

Art. 1.542. 03 herdeiros, nó caso do ar- Art. 1.550. os advogados e procuradores 
.tigo antecedente, devem limitar-se ás me- estão sujeitos ás disposições dos 1·egulamen
didas conservatorias, ou continuar os nego- tos judiciaes e ás penas disciplinares nelles 
cios pendentes que não possam ser adiados estabelecidas. 
sem perigo, e, dentro desse limite, seus actos 
serão regulados pelas mesmas disposições que 
os do mandataria. 

SECÇÃO V 

MANDATO JUDICIAL 

Art. 1.543. O manda't:J judicial pôde ser 
conferido por instrumento publico ou parti
cular, devidamente .authenticado, a pessoa 
que possa procurar em juizo. 

Art. 1.544. Podem ser procuradores em 
Juizo to4as as pos~oas que para i~so _estive-

CAPITULO X 

DA GESTÃO DE NEGOCIOS 

Art. 1.551. (' ) Aquelle ciue, sem autoriza
ção, si intromette na gestao de negocio de 
outrem, deve dirigil-o segundo os interesses 
e a vontade presumida do dono do negocio, 
e responde não só pai-a com este, mas tam
bem para com as pessoas com quem contra .. 

~ta.f;t. 1,552. (') Si a gestão for iniciada 
contra a vontade manift'sta ou presumida do 
dono do negocio, responde o gesto1· a.tê pelos 



640 COÍ)IGO ClVÍL BRAZILEÍRO 

casos fortuitos·, si não provar q uc teriam so
brevimlo mesmo sem s11a intervenção. 

Art. 1.553. N,o caso do artigo antecedente 
~i os prejuizos da gestão excederem ao pro
vei to llella, poderéi o dono do negocio exigir 
ou que o gestor reponha as 0ousas no estado 
anterioi', ou, que indemnize a di!ferença. 

Art. 1. 554. O gestor deve, lo_go que for 
possível, communicar ao dono do negocio 
:,am gesk'i.Q, e esperar a clecisão, si da demora 
não ·resultar perigo. 

Ar/;. 1.555. Emquanto o dono não tomar 
providencia, o gestor é obrigado a velar pelo 
negocio e leval-o á conclusão; e, si dura,nte 
a gestão, fallecer o dono, deve aguardar as 
determinações dos herdeiros, tomando, nes~ 
interim, as provillencias que o caso exigi-t'. 

Art. l. 556. O gestor é obrigado a appli
car.ao negocio sua diligencia habitual e a in
demnizar o dono do nego~i > por qualquer 
prejuízo que so.ffl'a por culpa ou negligencia. 

Art. 1.557 a 1.582. (São os arts. 1.559 a 
-1 .584, que não soffreram alteração alguma.) 

CAPITULO XIII 

DA SOCIBDADE 

SECÇAO ·I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Ad. 1 .583. Pelo contracto de S:)ciedade 
duas ou mais pe,3soas se obrigam a combinar 
seus esforços e:, u recursos da maneira, con
;vencionada afim de obterem a realização de 
um fim commum. (') 

Paragrapho uníco. As sociedades ele fins 
economicos, ou de fins ideaes, que tiverem 
peri>onalidadc jurídica, regular-se-hã.o pelos 
seus estatutos, gnardadas as disposições 
do livro I, tit. I,. cap. III, da parte geral deste 
codigo. 

Art. 1.584. (') Quando as sociedades civis 
revestirem as fôrmas estabelecidas nas leis 
commerciaes, entl'e as ques se inclue a das 
sociedades anonymas, oi.J3clecerão aos pre
ceitos dessas mesmas leis que não forem 
contrarias aos do presente codigo;. mas de
verão ser inseriptos no registro civil e re
sponder no fôro civil. 

Art. 1.585. Nã;o revestindo alguma das 
fórmas de que trata o artigo antecedente, a 
sociedade regular-se-ha pelas disposições 
deste capitulo. . 

Art. 1.586. (') Em relaçio aos i:;ocios, a 
sociedade só póde ser provada por escripto ; 
os terciros poderão proval-a por qualquer 
meio de provas. 

Art. 1.587. As sociedades são universaes 
ou particularns. 

Art. l . 588. A sociedade universal póde 
·comprehender todos os bens presentes ouJu-

Ún·os, ou uns e out1•0s, ou só · os fructos e · 
rendimentos delles. 

Art . 1.589. A socicdaclo particulal' só 
comprehénde os bens ou serviços especial; 
mente declarados no contracto.- Alfredo 
Pinto. - Araujo Góes (relator).- Luiz Do
mingue_s. 

(') NOTAS EXPLICATIVAS 

ArL i.482. E' o mesmo art. 1.482 llo Proje
cto, com a suppressão das palavras-on quem o 
re1ircsente. 

Al't, i.4\J2. li.:' o ele igual numero no Proj eclo, 
sem as paltivras-e r rJpzttcw-se mutuo o de]JO· 
sito, si for rlinlwfra on coitrns fungíveis. 

. Art. -1.495. E' o artigo i.43~ do Projecto Be
vilaqua, acceito em substiiuição elo art. 1.405 do 
Projecto revisto. · 

Art. 1.507, Additivo do Sr.Dr.Alfredo Pinto, 
acceito para figurar depois do art. 1.506. 

(O at·t. i.513 do Projecto foi substituido pela 
emenda ao art. 1.521; e o art. i.516 . mandado 
collocar entre as obrigações do mandataria, de-
pois do art. 1. 526). -

Art. 1.514. A disposição figurava, . em oulros -
term()s, entre as obrigaçõ1Js do mandante-artfgo· 
i.527 do Projecto. Foi mandada transportar, 
para esta secção, nos termos em que est:í. redi
gida. 

Art. 1.515. E' o art. 1.521 do Projecto, alte
rado para figurar no logar do art. :1.513. 

Na votação foi a.cceita a ell)enda com a condi
ção de ser accrescentado o caso de agir o man
datado contra os poderes conferidos. 

Art. 1.518 . Acceito em logar dos arts. i.5{7 
e i. 519 (i.518 e a emenda a e!le apresentada, 
não foram acceitas). 

Art. 1.520. E' o art. i.522 do Pl'ojecto, sub
stituídas as palavras-yor outro lado; conforme 
emenda acceita. 

Art. 1.521. Art. i.523 elo ProjecLo, ligeira
mente modiücado,-conforme foi resolvido para 
ser comprehendiclo o caso constante ela emenda 
ao art. i.527. · 

Art. 1.522. E' o art. i.524 do Projécto, di· 
zendo-se actos em vez de (-unaçõis, conforme foi 
votado. Para evitar a repe~ição da palavra- acto, 
empregou-se a palavra - instrumento. 

1.525; E' o art. 1.516 do Projecto mandado 
collocar entre as obrigações do mandataria depois 
do 11r t. 1.. 526, actual 1 . 524. 

}.526. E ' o art, 1.539 do Projecto mandado 
collorar nesta secção, á semelhança dos codigo1 
francez e 1 taliano. · · 

1.527, E' o de igual numero no Projecto. 
Mandou-se transportar par\\ as disposições geraes 
o que diz respeito -á fo.culdacle de ratificar ou 
impugnar o mandato (actual art. i.514); e ao 
restante do artigo mandou-se accrescentar aspa
lavras que se leem depois Gl.e conferido. 
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i.535, 2. 0 Na occasrao em que devia servo
tado um additivo declarando que o disposto no 
art. i. 53E, n. 2°, do Proj ecto não L e a pplica ao 
mandato judicial, add.itiv , julgado desnecessa1•io, 
o Sr. Dr, Olivefra Figueiredo chamou a attenção 
da Commissão para o citado artigo, n í!, que 
não lhe parecia bem r.edigido. Foi resolvido 
deixar á Commissão de Redacção a mod1ficac;ão 
que parecesse necessaria. 

i.548. Art. i.548 do Projecto modificado de 
accordo com a emenda approvada. 

i.549, Addilivo do Sr, Dr. Solidonio Leite, 

... -'# • 

.. 

Vol, VI 

i.550. Art, i.552 do Projecto com a suppressão, 
approvada, das ultimas pa lan•as, desde - Além. 

(Os art1. 1.549, i.550 e i.551 foram mandados 
supprimirJ. 

1 551, E' o art. 1.553 do Projecto, sutstituidaa 
as palavras - O que - por - Aquelle que - a 
suppt•imidas as palavras - em nome delle. 

1.552. E' o art. 1. 741 do Projecto Bevilaqua, 
acceito em aubstituição do art. i,554 do Projecto 
revisto. 

i 583. E' o art. i.500 do Projecto Bevilaqua. 
i.584. E' o art. 1.501 do Projéc~o Bevilaqu_a, 

81 
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Arts. 1688 a 1828 

CAPITULO XV 

DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA 

Art, E' permittfdo constituir, po1• _acto 
entre vivos ou de ultima vontade, o por titulo 
oneroso ou gratuito, uma renda ou ~resta· 
ção periodica, por tempo. determmado, 
em favor do proprio constituinte ou de 
outrem, mediante cessão de algum immovel, 
ou entrega de certa. quantia a uma pe.isoa, 
que se obrigue a satisfazer a mesma renda 
ou prestação. 

Paragrapho unico. O instrumento publico 
é da substancia deste contracto. 

Art. E' nulla a constituição de re.nda 
em favor de pessoa já. fallecida, . ou que den
tro dos trinta dias seguintes vier a fallecer 
de molestia que já soffria, quando foi cele
b1·ado o contracto. 

Àrt. Os bens dados em compensação da 
renda tornam-s3 propriedade da pessoa que 
por ella se obrigou, desde o momento da tra-
díção. · 

Art.. Si aquelle que se obrigará presta
ção de renda em favor de uma pessoa, dei
xar de cumprir sua obrigação, o credor da 
renda poderá accional-o não só para. o paga
mento das prestações atrazadas, como para 
que dê garantia das futuras, sob pena de 
rescisão do contracto. 

Art. O direito á renda é adquirido dia 
por dia, si a prestação não fôr· paga anteci
pa.damente, no começo de cada periodo. 

CAPITULO XVI 

DO CONTRAC'J.'O DE SEGURO 

SECl)ÃO I 

Disposições geraes 

Art. Considera-se contracto de seguro 
a.quelle pelo qual uma. das pàdes se obriga 
para com outra, mediante um premio pago, 
a indemnizai-a pelo prejuízo resultante de 
riscos futuros, previstos no contracto. 

Art. Este contracto não é obrigatorio 
antes de rednzido a escripto. Considera-r,-e 
perfeito desde que o segurador remette. 
a a police a.o segurado ou faz nos livros o 
lançamento usual da operàção. 

Art. A apolice deve declarar os riscos 
tomados, o valor do objecto segurado e o 
premio devido ou pago pelo segurado, e 
quaesquer outeas estipulações que forem 
convencionadas. 

Art. As differentes especies de seguro -
previstas neste codigo serão reguladas pelas 
clausulas das respectivas apolices, no. que 
não for contrario ás disposições desta secção. 

Art. E' nullo o contracto quando o risco 
que se procm•a cobrir ou at.tenuae fôr pro
veniente de acto illicito d.o segurado, da 
pessoa. em cujo favor se faz o . seguro, ou dos 
representantes ou -prepostos daquelle ou 
desta. 

Art. Uma cousa não póde ser segu1•a 
por mais do que vale, nem sel-o integral
mente mais de uma vez. E' todavia, licito 
ao segurado segurar o risco da fallencia ou 
insolvabilidade do segurador, por meio de 
segundo seguro. 

Art. Si o valor do seguro exce4er o da 
cousa, o segurador poderá, ainda depois de . 
entregue a. applice, exigir a sua reducção ao 

Art. Quando a renda fôr constitaida em ~alor real, restituindo ao segurado o excesso 
beneficio de duas ou .mais pessoas, sem dete.r- ,do premio; poderá igualmente fazer annulla1• 
minação da parte de cada uma, entende-se o seguro, sem restituir o premio e sem pre
que seus direitos são iguaes, não havendo• juízo da acção criminal, que no caso possa 
enti·e ellas direito de accre!>cer, salvo decla- ·caber, si provar que o segurado procedeu de 
ração expressa da vontade nesse sentido ou ·má fé. 
conjµncção real. "' Art. Salvo o disposto no art. 1. 705, ó se-

Art. A renda constituída por titulo gra- g!Indo seguro da cousa_já segura, J?elo mesmo 
tuito pôde ser isenta pelo instituidor . de r1scq e no seu valor. rntegral, póde ser an
todas as execuções pendentes ou futuras; e .nullado por qu!],lque1 das par~es .. O segundo 
essa. isenção existe de pleno direito em fa- segurador que ignor!],v~ o p~1m~1ro con~ra- . 
·vor doe montepios e pensões alimenticias cto, pôde, sem rest1tmr o pre!ll10 rcccbrdo, 

, · recusar o paga.meato ou repet1l-o na parte 
ArL A renda vinculada a. um immovel que exceder ~o valor real da cousa. segura, 

constitua um direito real, de accordo com o ainda que não tenha reclamado coutra o -
estabelecido nos arts. 1696 a 1699. contracto antes do sinistro. 

··~ 
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Art. A vida das pessoas e as suas facul
dades tambem podem sei• estimadas colf.lo ob
jecto de seguro e seguradas no vàlor ajustado 
contra riscos, como morteinvoluntaria, inha
bilitação paea trabalhar ou outro semelhante. 
Considera-se morte voluntaria o suicidio 
premeditado por pessoa que estivesse em seu 
juizo e a que resultar de duello. Ainhabili
tação resultante do duello tambem não se 
comprehende nos riscos do seguro. 

Art. Esta prescripção começa a correr 
do dia em que o autor tem conhecimento do 
facto em que funda sua acção, ou poderia 
tal-o com a attenção ordinaria. 

SECÇÃO II 

Obrigações do segurado Art. No caso de seguro de vida, é livre 
ás partes fl.xar o valor respectivo e fazer 
mai~ de um seguro, no mesmo ou em diver-
sos valores, sem preju_izo dos anteriores, Art. Salvo cônvenção em contrario, o 

Art. E' tampem livre á.s partes fl.xar segurado deve pagar o premio estipulado no 
·entre si à taxa do premi~. Toclavia, o se- acto de receber a apolica. · 
guro feito em sociedade ou companhia, cujos Art. O segurado presume-se obrigado a 
esta·tuft_os tenham taballa dos respectivos pagar os juros legaes do premio atrazado, 
preníios, presume-se proposto e acceito, na independentemente de interpellação do se
conformidade da tabella. gurador, si a apoliçe ou os estatutos não 

Art. O segurado e o segurador são obri- estabelecerem taxa maior. 
gados a guardar no respectivo contracto a Art. Si o segurado vier a fallir ou ior 
mais restricta sinceridade e boa fé, tanto a declarado interdicto, estando a.traza.do nos 
respeito do objecto, como das cireumstan- premios, ou si se atrazar depois de fallido 
cias e das declarações pertinentes, . · ou interdicto, ficará o segurador desonerado 

Art. Si o segura.do não fizer declarações · dos riscos,. si a massa ou o representante do 
_verq.adeira.s e completas, omittindo ·circum- interdicto não pagar os premios atra.zados 
stancfas que possam influir na àcceitàção da antes do sinistro. Poderá, além disso, o se
proposta ou. na taxa do premio, perderá o gurador deduzir da indemnizaf)ão do sinistro 
dií·eito . ao valor do seguro e pagará o pre- anterior os premios atrazados, com os re-
mio vencido. · · . spectivos juros. 

Ai.'t. Quando o segur@ se faz-por inter- Art. O facto de se não ter verificado 
media de representante do segurado, este o risco, em razão do qual se fez o seguro, 
tol'Ila-se responsavol tambem para com o se- não exime o segurado de pagar o premio 
gurador, por todas as inexactidões, ou omis- estipulado, observadas as disposições es
sões, que possam influir no respectivo con- peciaes do direito marítimo sobre o ex-
tracto. torno. 

Art. O seguril,dor, que ao tempo do con- Art. Salvo disposição expressa, o se
tracto sabe que está passado o risco que o se- gurador não- póde pedir augmento de 
gurado pretende éobrir e, não obstante, ex- preJIJ.io, porque os riscos se tenham ag
pede a apolice, fica obrigado a pagar em gravado, além do que podia ser previsto no 
dobro o premio estipulado. . _ contracto. 

Ar-t. As a polices pódem ser nominativas, Art. Na vigencia do :contracto, deve o 
á ordem ou ao portador, excepto no seguro 'segurado abster-se de tudo quanto possa au
de v~da, cuja· apólice é sempre nominativa. gmentar os riscos, ou seja contrario aos 
. Quando nominativas, devem de(}laral' -.o termos do e&tipulado, sob pena de perda do 

nome· do segurador e o do segurado ou o do direito ao seguro. 
representante deste, ou do terceiro, em nome Art. . Sob a mesma pena, 'deverá o se-
de q nem se füz o seguro. gur·ado com.municar ao segurador algum 

ArG. A apolice deve tambem declarar o incidente que pos.'la de qualquer modo au
começo. e o fim dos riscos p.or ànno, mez, gmentar o risco. 
dia e hora. Na falta de estipulação p1•ecisa, Art. Na applica.ção dessa pena, deve o 
contar-se-ha o prazo na conformidade do juiz proceder oam equidade, tendo em vista 
art. 144 e a. resp_eito dos objectos destinados as circums1ia.ncias reaes, e não vãs probabili
a ser ti>ansportados de um loga.r para outro, dades de a.ugmento dos riscos. · 
os riscos começarão desde o rooebimento no Art. Verificado o sinistro; o s0gurado 
primeiro, e a.cab:i.rão pela sua entrega ao deve communical--0 ao seg-u.Pador, logo que 
destinatario no segundo. chegue ao seu conhecimento. 

Art. A acção de seguro prescreve por A omissão não justifica.da ·desonera o 
um anuo, si as·partes estiverem no Brazil e segurador si este provar que, avisado em 
o risco se verificar em territorio brazileiro ; tempo, podia ter evitado ou diminuído as 

· , no caso contrario, prescreve por dous annos. consequencias do sinistro. 
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SECÇAO III 

Obr-igo.ções do se_gu1·ador 

A1•t. O segurador é obrigado.a. pagar 
om dinheiro o prejuizJ resultante do risco 
assumido e, conforme as circumstancias, o 
valor total da cousa segura. 

Art. Presume-se sempre que o segura-
dor não se obrigou a indemnizar prejuízos 
resultantes de vicio intrínseco. 

Art. Quando os riscos do seguro forem 
especializados ou limitados na apolice, o se
gurador não responderá por qualquer outro. 

Art. Toda.via, salvo restricção expressa 
na a.police, o risco do seguro comprehenderá 
todos os da.moos resultantes ou consequen
tes, como estragos occasionados para evitar 
o sinistro, diminuir os damnos ou salvar a 
cousa. 

Art. Quando ao objecto do contracto se 
der valor determinado e o seguro se fizer 
por este valor, o segurador fica obrigado, no 
caso de perda total, a pagar a importancia 
da indemnização, pelo valor ajustado. Este 
pagamento não o priva do direit_o, que lhe 
asseguram os arts. 1706 e 1707. 

Art. O direito á indemnização pôde ser 
transmittido a terceiro como accessorio da 
propriedade ou de direito real sobre a cousa 
segura. Esta transmissão opera-se de pleno 
direito a respeito da cousa hypothe
cada ou penhorada; nos demais 'casos, 
quando a a police não o prohibir. 

Art. No caso de sinistro, o segurador pôde 
. oppor ao successor ou representante do se
gura.dó todos os meios de defesa que poderia 
oppor contra este. 

Art . . Si o segurador vier a fallir, antes 
que tenha passado o risco, poderá o segurado 
recusar-lhe o pagamento dos premios atra
zados e fazer outro seguro pelo valor inte
gral. 

SECÇÃO lV 

Art. 1~·. todavia, licito estabelecei• pre
mios ·fixos, sem prejuízo da obrigação de co
tizarem-se os segurados para co brit- os riscos 
verificados, si excederem a somma dos mes
mos premios. Quando,porém, os riscos forem 
inferiores á referida somma, poderão os aS· 
sociados distribuir o excesso em dividendo, 
ou formar um fundo de reserva, como bem 
lhes aprouver. 

Art. As entradas suppl!,mentares e os di
videndos devem ser proporcionaes ás quotas 
de cada associado. 

Art. As referidas quotas serão fixadas 
conforme o valo1· dos respectivos seguros, 
mas, poder- se-hão, tambem levar em conta· 
riscos differentes e estabelecel-os de duas ou 
mais categorias. 

SECÇÃO V 

Seguro de vida 

Art. Os seguros ·de vida destinados a 
garantir, no caso de morte do segurado, 
certa somma aos herdeiros sobrevivas ou·a 
outras .pessoas, podem ser feitos por toda a. 
vida ou sómente durante certo período. E' 
tambem licito ás partes convertei• o seguro· 
da primeii'a especie na segunda,e vice-versa. 
assim como estipular que o valor· do seguro 
seja pago em prestações ou de uma só;·vez. 

Art. Pôde-se fazor seguro sobre a pro
pria vida ou sobre a de outrem ; neste ul
timo caso, deve o proponent~ justificar ó 
interesse que tem na continúação da vida do 
terceiro, sob pena de nãó valer o seguro, pro-
vada a falsidade do interesse. . 

Paragrapho unico. Será dispen.sada a jus- · 
tificação, si o terce.iro, sobre cuja vida se 
quizer segurar, for descendente, ascendente, 
irmão ou conjuga do proponente. 

Art. Salvo disposição contraria e con
stante da a.police ou dos estatutos, é licito ao 
segurado transmittir, por acto entre vivos 
ou de ultima vontade, a outra pessoa capaz, 

Segw·o mutuo o direito ao _seguro, e o segurador é obri-
gado, não obstante quaesquer pretenções dos 

Art. O seguro póde ser feito de rr10do successores do segurado, por morte deste, 
. que certo numero de segurados se obriguem a fazer o pagamento á pessoa que justificar 

a. supportar em commum o prejuízo sofl'rido a posse legitima da respectiva apelice. 
por qualque1• delles, em razão de risco cor- Art. Eiteeptua-se da disposição do ar
rido por todos. Neste caso a totalidade dos tigo antecedente a pessoa que for legal
segµrados constitua a pessoa jurídica que mente inhibida de receber doação do segu-
exerce as funcções do segurador. rado. 

Art. Nesta fórma de seguro, em loga1· do Art. Quando as prestações ou anuuidados 
premio, os segurados devem contribuir com do seguro houverem ofl'endido as legitimas 
as quotas uecessarias para occorre1• ás dos- .dos herdeiros necessarios, estes só poderão . 
llezas·da administ~·ação e aos prejuizos veri- hav~r do be_n~ficiado a i_mportancia do res; 
ficados. No :silencio dos Estatutos, presume- p~ct1vo preJmzo, com os JUl'OS legaes, desde 
se que a taxa das quotas s~rá i;leterminada a morte do. estipulant~. 
de conformidade com as cQntas do anno cor- .i\rt. Quando a importancia do seguro ti-
respondente. ver de ser paga a ~iversos herdeiros ou a d\· 
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versas especies de sucessores, a pessoa que ó 
fizer não poderá augmentar a seu arbitrio o 
numero de successores, mas poderá. restrin
gil-o, por acto entre vivos ou de ultima 
vontade, sem embargo de quaesquer dispo
sições em contrario dos estatutos da raspe-

. ctiva companhia ou associação. 
Art. A disposição do artigo antecedente é 

applicada aos montepios de qualquer especie, 
quer particulares quer officiaes, facultativos 
ou obrigatorios, salvo, todavia, as pensões 
cuja. successão seja aberta antes da execução 
deste Codigo. · 
. Art. E' tamberi1 licito fazer o seguro de 
modo,que o segurado só tenha direito a elle 
si àttingir a certa idade ou si ainda for 
vivo em certa êpoca. 

. CAPITULO XVII 

DO JOGO E DA APOSTA 

Art. Si a responsabilidade do fiador for 
garantida por outra fiança ou abono, appli
car-se-hão ao abonad01· as disposições deste 
capitulo. 

Art. A fiança deve ser dada por escripto, 
e não admitte interpretação extensiva . 

Art. E' licito affiança{'. sem sciencia e até 
sem o consen timento do devedoe. 

Art. Pótle 'a fiança ser dada em garantia 
de dividas futuras, mas, neste caso, não pôde 
o fiador ser demandado sinão depois de tor
nada certa e liquida a obrigação do devedor 
principal. 

Art. A fiança, não sendo ,limitada, com
prehenderá. todos os accessorios da. divida 
principal, inclusive as despezas judicia.as 
desde a citação do fiador. 

A1•t. A fi ança pôde ser de valor inferior 
ao da obrigação principal e contrahida om 
condições menos onerosas. · 

Quando exceder ao valor da divida -0u for 
· mais one1•osa; só valerá até ao limite da 

Art. As dividas de jogo ou.à.postá não obrigação afiançada. . 
. obrigam a pagamento; não póde,·todavia, Art. As obrigações nullas não são acces-

ser repetido o que voh,mtariamente foi · 'pago, siveis de fiança, excepto si a nullidade re
salv9 si houve dólo de quem ganhou ou for sultar apenas de incapacidade pessoal do 
menor, ou interdicto o que perdeu. · devedor . 
. ~aragfapho unico, . Applica-se esta dispo- Esta excepção não abrange o caso do 

s1çao a qualquer contracto que .encubra ou art. 1477. , 
envolva reconhecimento, novação ou fiança Art. Quando alguem fclr obrigado a dar 
de dividas de jogo, mas a nullidade resul- fiador deve ofl'erecer pessoa idonea, domi
tante ·não pôde ser opposta ao terceiro de ciliada no municipio onde houver de prestar . 
boa fé. a fiança e proprietaria de bens bastantes 

Art. Não pôde ser pedido o pagamento para satisfazer a obrigação. 
do que foi emprestado .para jogo ou aposta Art. Si o fiador se tornar insol.vavel ou 
no proprio acto do jogo ou aposta. incapaz, o credor poderá exigir outro. 

Art. São · considerados jogo, e como taes 
sujeitos ao disposto ·nos artigos antecedentes, 
os contractos sobre títulos de bolsa, merca-

Sl!!CÇÃO Ir 

doria,s ou vàlores, que se. devam liquidar Effeitos da fiança 
pela difl'erença entre o preço ajustado e a 
c?tação que estes tiverem na época do ven-. Art. O fiador demanda.do pelo pagamento 
.cimento do contracto, por ter sído estipu- da divida tem direito de exigir, até a con
lado o não recebimento ou entrega dos · testação da lide, que sejam pl'imeiro excuti-
mesmos. · .· · dos os bens do devedor . 
. .J\r~- A &orte para derimir questões ou . Pa.ragrapho unico. O fiador que allegar o 

d1v1d1r cousas communs será considerada beneficio deste artigo deve nomear bens do 
modo de partilha. ou transacção, conforme o devedor, sitos no mesmo município, desem
caso. barga.dos e que bastem para o pagamento 

CAPITULO XVIII 

DA. FIANÇA 

SECÇÃO I 

Disposições geraes 

Art. Pelo contracto de :fiança o fiador se 
obriga para com o credor de outrem a res
ponder, na fo,lta deste, pela respectiva obri
gação. 

da divida. 
Art. Não tem logar o beneficio de or-

dem: , 
1.0 Quando o fiador o renunciou expressa.- -

mente; 
2.0• Quando se obrigou como principal :pa-

gador ou solida.rio ; . 
3. 0 Quando o devedor . for insolvavel ou 

fallido. 
Art. A fiança. simultaneamente pres-

tada. por duas ou mais pessoas a uma mesma 
diviJa importa. solidariedade entre ellas, 
salvo reserva expressa do beneficio de divisão. 
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Paragrapho unico. Estipulado este benefi
cio, cada fiador responde ·únicamente pela 
parte que lhe tocar no pagamento. 

Art. Pode tambem cada :fiador de-
terminar no contracto a parte da divida que 
toma sob sua responsabiliôade, e, neste caso, 
não será obrigado a mais. ' 

Art. O fiador que pagar integralmente 
a divida :fica subrogado nos direitos do cre
dor, mas só póde demandar cada um dos 
outros fiadores pela respectiva quota. 

Paragrapho unico. A parte,do fiador in• 
solvavel distribµir-se-ha pelos outros. 

Art.· O d.evedor responde tambem para 
com o :fiador por todas as perdas e damnos 
que este pagar e pelos que soffrer em razão 
da fiança. 

Art. O fiador tem direito aos juros do 
desembolso pela tixa estipulada na obriga
ção principal, e, não havendo.tax&,, aos juros 
legaes da móra. 

Art. Quando o crndor demorar, sem 
justa causa, a execuçã.o iniciada contra o 
devedor, poderá o :fiador promover o anda
mento do feito. Esta disposição é applicavel 
ao abonador. 

Art. O fiador, ainda antes de hav01• 
pago, pôde exigir que o devedor satisfaça a 
obrigação ou o exonere da fiança, desde que 
a divida se torne exigível ou tenha decor
rido o prazo dentro do qlial o devedor se 
obrigou a desoner,al-b. 

Art. O fiador póde desonerar-se da 
fiança que tiver assignado sem limitação de 
tempo, sempre que lp.e convier, ficando, 
porém, obrigado por todos os e:ffeitos da 
fianéa, anteriores ao acto ~'Q'.ligavel ou sen
tença por que for desonerado. 

Art. A obrigaçij;o do fiador passa a seus 
herdeirQJ, IIll!,S a. responsal)ilidade da :fiança 
é limitada ao ~mpo decorrid.o até o dia da 
morte do fiador e não pôda exceder as forças 
de sua herança, -

SECÇÃO III 

}ÇtBtincçlfo qa fiança 

. Art. O fiador pôde oppor ao credor as ex
cepções qu~ lhe_ fo-rem pessoaes, e as ejtincti
v~ df!, ob1•1gaçao que compitam ao devedor 
pr1~cipal, ~i não provierem simplesmente 
de mcapac1dade passoal, salvo o caso · do 
a1•t. 1477. 

Art. O 1',ado1•, ainda que solid.ario com o 

devedor principal, fica dasonerado de sua 
obrigação: 

1.0 Si, sam seu consentimento, o credor 
conceder ao devedor prorogação de prazo 
para o pagamanto ; 

2.0 Si, por facto do credor, for impossivel a 
subrogação nos seus direitos e preferen- · 
cias; 

3.0 Si o credor acceir.a1• amigavelmente do 
devedor principal, em pagamento da divida, 
um objecto diverso do que est6\ :;,.r'ãl.',va obri
gado· a dar-lhe, ainda ,:-:..@ &Jobttvenha. a 
avieção do objecto, . · 

Art. Si, feita a nomaaQio n&s oondições 
do paragrapho unico do art. 1778, eom a 
demora da execm;ão, o devedor se tornar in• 
solvavel; ficará. tambem desonerado o fiador, 
provando que os bens por elle indicados 
eram, ao tempo éla penhorá, suffi.cientes para 
solução da divida. · 

Titulo VI 

OB~IGAÇÕES DERIVADAS DE DECLARAÇÃO UNl• 
LATERAL DA VONTADE 

CAPITULO I 

DOS TITULOS AO PORTADOR , 

Art. O detentor de um titulo ao por-
tador, autorizado a dispor deJJ.e,. pôde récla
mar do respectivo subscriptor ou emissor 
a prestação devida. O subscriptor ou emis
sor, porém, exonera-se pagando a qualquer 
detentor, esteja ou não autorizado a dispor 
do titulo. 

Art. A obrigação do emissor sÚbsiste, 
ainda que o titulo tenha entrado em cir
culaçião contra sua vontade. 

Art. O subscriptor ou emissor só pôde 
allegar contra o portador de boa fé defesa 
fundada em nullidade externa ou interna do 
titulo ou em alguma causa pessoal do subs
criptor contra o portador. 

Art. O subscriptor só é obrigado a pa-
gar á vista do titulo, salvo o caso de ter sido 
declarado nullo. -

Art. O que fop injustamente desapos-
sado de títulos ao portador, só pôde impedi!' 
que seja paga a importancia do respectivo 
capital ou rendimentos, recorrendo á inte1·
venção judicial. · 

Si, decor~idos tres annos, contados da ci
tação do detentor dos titulos,não forem estes -_ -
apresentados, o juiz poderá decrotar tli mua 
caducidade e ordenar -ao devedor que l(lailflé 
novos titulas em substituição doo N oh
mados. 
· Art. E' n ullo o titulo ao porla.doit no 
qual o subscriptor, sam autorização do Con
gresso Nacional, se obriga ao pf\g~mé!iti@ de 
cert<1, somma em dinheiro. · 
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Esta disposição não se applica ás obrigações 
emittidas pelos Estados ou pelos municipios, 
!l,S quaes continuam reguladas por lei espe-
cial. · · 

Art. Si o titulo trouxer o nome do 
credor e !J. clausula de poder a pr(;lstação 
ser feita a qualquer portador, o deyedor 
exonera1·-se-ha validamente satisfazendo a 
prestação ao pQrtador, mas poderá e:x;iglr qµe 
este justifique o seu dü·eUo oi;i dê caução. 

Aquelle cujo nome se acha inscl'ipto no ti
tulo presume-se do.no e pôde raiviodical-o 

. de quem quer que injustamente o detenha. 

CAPITULO II 

Titulo VII 

OBRIGAÇÕES RESULTANTES DE ACTOS ILLIOITOS 

,-

Art. Os bens do responsavel pela offensa 
ou violação do direito de outrem ficam s~ei~ 
to3 á re1,>aração do damno càusado ; e, sr fo
rem mais de um os autores da ~ffensa, tódos 
serão solidariamente · responsáveis pela 
reparaçãio. · 

Paragrapho unico. São solidariamente res
ponsaveis coro os autores ós cuni'plices e Qs 
mencionados no art. ' 1815. . . 

Art. Si o dono da cousa, no caso do 
art. 182, não for culpado do perigo, teni di-

DAS PROl\lESSAS DE RECOMPENSA t'eito de ser indemnizado dd :prejuízo que 
tiver solfrido. · 

Art·. A promessa de recompensa ou gra- Art. Si o perigo occorrer por culpa q.e 
tificação, feita por meio de annuncios publi- terceiro, terá o autor do damno ou d/.i. 4es
cos, a·quem prestar certo serviço ou preen- truição acção regressiva contra elle, P.ara 
cher certa condição obriga o promittente. hav.er o valor ela indemnizáção.que pagár ací 

Art. Quem quer. que tenh11, prestado esse dono da cousa. · 
serviço ou preenchid,o.essa condição, nos _ter- A mesma acção competirá contra aq1.1eUe 
mos do ar~igo àntecêdente, pódé exigir are- em cuja defesa tiver siqo dam_nifi<:a.da a,_ 
compensa promettida, a.inda. que não· ó tenha cousa. . 
feito por çausa ·da promessa. · · Art_. São tambem responsaveis pela re-

Art. Antes de p1'.estado o serviço ou· paração civil : · · 
preenchida~ condição, pórie o pr.omittente 1.0 Os paes pelos filhos menores que esti
revogar sua promessa, comtanto que o faça verem sob seu poder e em sua companhia; 
com a mesma publicidade. 2.0 O tutor e o curador pelos pupillos e 

Si tiver·marcado o prazo para a execução curatellados que se acharem nas mesmas 
do acto, entender-se-ha que renunciou o di- condições; 
reito der atirar sua offerta dentro delle. 3. 0 O patrão, amo ou committente por -

Art. Si o acto para que se faz a pro- seus empregados, serviçaes e prepostos no 
messa for praticado por diversos, 8erá pre- exercicio do trabalho que lhes compete ou 
ferido aquelle que primeiro o executou. por occasião_ delle; 

Si a execução tiver sido· simultanea, cada 4:0 Os mestres de oflicio, os p1•ofessores de 
um terá direito a parte igual na recom- arte ou sciencia e os directores de estabele
pensa. . cimentos de educação pelos aprendizes, dis

Si esta não for divisível, recorrer-se-ha á -cipulos ou alumnos confiados á sua guarda; 
sorte. . 5. 0 Os que gratuitamente houverem par-

Art. A determinação de prazo é condi- ticipado dos productos do crime até concur
ção essencial para a validade da recómpensa rente quantia.. 
publicamente promettida como preriüõ ·· ae Art. A responsabilidade de que trata o 
concurso: Além desta condição observar-se- n ; 3 do àrtigo antecedente comprehende as 
ha tambem o seguinte: pessoas juridicas que exercerem algu;rna 

§ l : 0 A decisão da pessoa dlilsignada como industria. 
juiz nos annuncios é obrigatoria para os in- Art. Não serão responsaveis as pessoas 
teressados. de que tratam os dous artigos antecedentes, 

' § 2 .. 0 Na falta de pessoa designada para excepto as mencionadas no n. 5<>, provando 
julgar o merito dos trabalhos apresentados, ellas que empregaram, por si ou seus repre
entende-sa que o promittente reservou para sentantes, toda a necessaria diligencia. e pre-
si esse direito. cauções para que o damno se não désse. 

§ 3.• Si os _trabalhos tiverem merito igual, Art, O que pagar o damno causado por 
proceder-se-ha de accordo com o artigo an- outrem pôde repetir deste o que houver 
tecedente. pago, excepto si for seu descendente. 

Art. A propriedade da obra feita para Art. A responsabilidade civil é indepen-
o concurso, de que trata o artigo antece- dente da criminal; mas não se poderá ques
dente, só pertencerá ao peomittente si na tionar mais sobre a existencia do facto e 
publicação da promessa ti rer sido estipulada sobre·quem seja o ·seu autor. quando estas 
esta clausula. questões se acharem decididas no crime. 
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Art. O direito de exigir repa1•ação e a 
obrigação de prestai-a transmittem-sJ com 
a herança, a não ser nos caso; em que por 
este Çodigo for determinado o contra1•io. 

Ar t . O dono ou detentor do, animal deve 
resa.reir o damno por este causado si não 
provar que o guardou e-vigiou...com o cuidado 
necessario, ou que foi o animal provocado 
por outro, ou que houve imprudencia do 
offendido, ou força maior. 

Art. O dono de um edificio ou de 
uma construcção responde pelos damnos re
sultantes de sua ruína, si esta provier de 
falta de reparação, cuja necessidade era ma
nifesta. 

Art. Aquelle que habita uma casa 
ou parte da mesma responde pelo damno 
causado. pelas cousas que della cahirem, ou 
forem lançadas em lagares não destinados 
para isto. 

Art. O credor que demandar o de-
vedor, antes ~o vencimento da divida, e 
fóra dos casos em que a lei o permitta, :fica 
obrigado a esperar t ,mto tempo quantó fal
tava, a descontar os juros c:irrespondente., 
embora estipulados, e a pagar as custas em 
dobro. · 

Art. Aquelle que demandar por di-
vida já paga, no todo ou em parte, sem re
salvar as quantias recebidas, ou pedir mais 
do que lhe for devido, :fica obr igado: no pri
meiro caso, a pagar ao devedor o dobro do 
que houver recebido, e no segundo, o equi
valente do que lhe exigir, salvo si decahir 
da acção por estar prescripto seu direito. 

Art. Não se applicarão as penas dos 
ai•ts. 1824 e 1825 sempre que o autor de
sistir do pedido antes da contedtação d'll 
lide. 

Titulo VIII 

OUTRAS CAUSAS DE OBRIGAÇÕES 

Art. Este livro nã'o comprehende as 
obrigações relativas a·o direito da familia, 
á posse, aos direitos reaes, ao direito he
reditario, nem as que procederem dos 
princípios de direito publico. 

Sala das Commissões, 4 de janeiro de 1 i102. 
-Alfredo Pinto.-Sá Peiwoto, relator.-Lui.t' 
Domingues. 

\. 



i' 

CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 649 

Arts. 182-9 a 1897 

TITULO IX 

LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1829. Considera-se liquida a obrigação 
-certa, quanto ã sua existencia, e determinada 
quanto ao seu objecto. . 

Art; 1830. Si o devedor não.puder cumprir 
. a prestação na. propria especie ajustada, 

deve ella ser substituida paio seu valor, em 
moeda. corrente, no Iogar da execuç!i.o da 
obrigação. 

Art .. 1831. A execução judicial das obriga
ções de fazer ou não fazer, e, em geral, a 
indemnisação de perdas e damnos, deve ser 
1>recedida da liquidação da respectiva .impor
tanmá., sempre que esta não for. fixada por 
lei ou accordo_ das partes. 
· Art: 1832. Para liquidar a importancia 
d_e uma · presta9ão não cumprida, quando 
tiver valor official no loga.r da execução, to
mar-se-á o preço médio entre a data do ven
cimento e a do pagamento, ao qual se addi
cionarão os juros da móra. · 

Nos outros casos, far-se-á a liquidação por 
arbitramento. · 

Paragrapho unico. Nas obrigações illi
quidas os juros da móra devem·ser contados 
desde a primeira citação. . 

circumstancias da olfendida e a gravidade do 
defeito. 

Art. 1835. Si da offensa resultar defeito que 
impossibilite o offendido de continuar no 
exercício de sua profissão ou offlcio, ou di
minua o valor de seu trabalho, a indemni-
zação comprehenderã, além das despezas do 
tratamento e lucros cessantes até o fim da 
convalescença uma pensão correspondente ao 
valor do trabalho impossibilitado ou reduzido. 

Art. 1836. Estas disposições applicam-se 
ainda ao caso em que a morte ou lesão tenha 
resultado de acto considerado crime justifi
cavel; comtanto que não fosse praticado pelo 
o:ffensor na repulsa de aggressão da pessoa 
olfendida. 

Art. 1837. No caso de restituição far-se-ha 
esta da propria cousa, com indemnisação 
dos deterioramentos e na falta della de seu 
equivalente. 

Art. 1838. Sí a cousa estiver em poder de 
terceiro será este obrigado a entregai-a ha
vendo indemnisação pelos bens do delin
quente. 

Art. 1839. Para se restituir o equivalente, 
quando não existir a propria cousa, será esta 
a vali ada pelo seu preço ordinario, e pelo da 
afl'eição, comtanto que este não exceda á 
somma daquelle .. 

A1>t. 1840. Na satisfação se comprehen
derão não só os juros ordinarios, os quaes 
se contarão na proporção do damno causado, 
e desde o momento do crime, mas tambem os 

CAPITULO II · juros compostos. 
DA. LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES· RESULTANTES 

DE ACTOS ILLIGITOS 

.Art. 1833. A indemnisação, no caso de 
homicidio consiste: ·. 

1. 0 No pagamento das despezas com a 
tentativa de cµra do fallecido, seu funeral 
e luto da familia. 

2. 0 Na prestação de alimentos ás pessoas 
a quem o defunto os devia. 

Art. 1834. No caso de ferimento ou outra 
o:ffensa á saude, o o:ffensor indemnisará o 
o:ffendido pelas despezas do tratamento e 
pelos lucros cessantes, até·o fim da conva
lescença e pagar-lhe-á, além disto, uma 
somma igual á multa do gráo médio da pena 
criminal correspo_ndente. 

§ I. 0 Esta somma será duplicada si .do fe
rimento l'esultar aleijão ou deformidade. 

• § 2. 0 Si o o:ffendido, aleijado ou deformado 
fôr _mulher solteira, ou viuva, que ainda po
deria casar,. a io.demnisação consistirá em 
dote proporcional as posses do olfensor, ás 

Vol. Yl . 

Art. 1841. Os medicas, cirurgiões, phar
Jllaceuticos, parteiras e dentistas são obri
gados a satisfaçãodo damno quando a morte, 
ferimento ou inhabilitação ao serviço, re
sultarem de imprudencia, negligencia ou im
perici'I. na sua arte ou profissão. 

Art. 1842. O pharmaceutico responde so
lidariamente pelos erros e enganos do seu 
preposto. 

Art. 1843. A indemnisação por injuria ou 
calumnia consistirá na reparação du damno 
que dellas possa resultar para o o:ffendido. 

Paragrapho unico. Si este não puder jus
ti ficai seu prejuízo material, o o:ffensor sérá 
obrigado a pagar-lhe o dobro da multa do 
gráo maximo da respectiva pena criminal. 

Art. ·t844. A pessoa do sexo feminino, offen
dida. ern sua honra, tem o direito de exigir 
do o:ffensor, si este não puder ou não quizer 
reparar o mal pelo casamento, um dote cor
respondente a condição e estado da mesma 
offendida: 

I • 0 Si, sendo virgem e menor, fôr deflorada; 
82 
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2.0 Si, rnntlo mulb,er honesta, for violen
tada, ou a terra da por ameaças ; 

3. 0 Si fôr seduzida com promessas de casa
mento; · 

4. ~ Si fôr raptada. 
Art. 1845, Nos outros casos de crimes de 

violencia carnal ou de ultraje, f\O pudor, a in
derimisação será arbitrada judicialmente. 

A.rt. 1846. A indemnisação por ofl'ensa 
á liberdade pessoal consistirá no- :pagamento 
das perdas e tlamuos que sobrevierem ao of
fendido por essa causa e no ele uma sollima 
calculada c;mforme a base do paragrapho 
unico do art. 1843. 

Art. ·1347. Consideram-se offensivos à li
berdade pessoal : 

1. 0 O carcere privado ; 
2. 0 A :prisão por queixa, ou denuncia falsa 

e de má fé; 
3. 0 A prisão illegal. 
Art. 1848. No caso de n. 3° do artigo an

tecedente, só a autoridade que decretou a 
pt·isão é obrigada á indemnisação. . 

Art. 1849. Nos casos não previstos neste 
capitulo, a indemnisação sera fixada por ar
bitramento. 

TITULO X 

CAPITULO UNICO 

CON01)RSO DE CREDORE3 - PREFERENOIAS E 
PRIVILEGIOS 

sição do_S CJ edores bypothecarios OU privíle
giadOS. 

Art. 1856·. O credito real prefere ao pes
soal de qualquer especie, o pessoal privile
giado ao simples, e o privilegio especi.al ao 
geral. 

Art. 1857. A preferencia resultante . da 
hypotheca, penhor e demais direitos reaes, 
será regulada na conformidade do livro ante
cedente. 

Art .- 1858. Quando concorrerem aos 
mesmos bens, e por titulo igual iliversos 
credores da mesma classe, es_pecialmente 
privilegiados, havera entre elles rateio pro, 
porcional ao valor dos respactivos creditos
si o producto não bastar para o paga.men to 
integral de todos. 

Art. 1859. A disposição do artigo antec~
dente applica-se tambem entre credores de 
privilegio geral sobre bens insufficientes. 

Art. 1860. Os pr\vilegíos só S(1 refere!I\: 
l. 0 Aos bens moveis do devedor, não su

jeitos a direito real de outrem: 
2. 0 Aos immoveis não hypothecados; 
3. 0 Ao saldo do preço dos bens sujeitos a 

penhor o·u hypotheca, depois de pagos o~ 
respectivos credores ; 

4.0 Ao valor do seguro e da desapro
priação. 

Art. 1861. São, todavia, deduzidas do preço 
do immovel hypothecado as custas judi
ciarias da execução do me.srrio immovel, . e 
as despezas necessarias á sua conservação, 
feitas uelle por terceiro, depois de consti- · . 

Art. 1850. Dií-se o concurso de credore11 tuida a hypotheca, com o consentimento do · 
sempre que os bens do devedor não cheguem devedor e do credor. 
e bastem para pagamento de suas dividas. Art. 1862. O privilegio especial só com-

Art. 1851. A discussão entre os credores prehende os bens que, por expressa dispo
póde versar sobre a preferencia que cada um sição da lei, são sujeitos ao pagamento do 
allegn , si não tambem sobre a nullid~de, si- respectivo cred,tto ; Q gera+ ccnnprehep.de 
mui ação, fraude e falsidade das dividas e todos . os bens não sujei.tos a credito real 
contràctos. · nem á privilegio especial. 

Art. 1852. Não havendo causa legal de Art. 186::\. Goza!Jl de privile~io especial: 
:preferencia, tem os credores igual direi.to , I . 0 o credor de custas e desp(:lzas judiciaes 
sobre os bens do devedor commum. feitas cOlll a arrecadação e liqui~ação. da 

Art. 1853. As causas legae.s de'prefereileia cousa, sobre a mesma cou,sa; 
são as hypothecas e os previlegios. · . 2. 0 O credor de . despezas de salvamento, 

Art. 1854. Os creqorAs bypothecarios ou sobre a cquS!J. salvada ; 
.privilegiados conservam seus respectivos di-. 3. 0 O credor por bemfeitori~ necessarias 
rei tos: ou u.teis, soqre a cousa qeneficiada ; 

§ 1.0 No caso de perda ou de deterio!'ação 4;0 O cred,or de materiaes, dinheiro ou ser-
da cousa sqjeita à hypotheca ou ao privilegio viços para a ç,onstrucção, reconstrucção ou 
sobre o preço do seguro, si a cousa estava meJhoramento de predios rusticqs ou ur
segura, e sobre a indemnisação devida, ha- banos, fabrica;;, officinas ou quaesquer outros 
vendo alguern respousp, vel pela pe1:da ou de- ·ediflcios ou construcções, sobre uns ou outros;· · 
terioração da mesma cousa. 5.'' Os credores de sementes ou meios de 

§ 2. 0 No caso de desapropriação por utili- cultura ou colheita, so~re os 1•espéctivos 
dade publica, ou de servidão imposta por lei, fructos; 
sobre o valor da indemnisação. p. 0 Os credores de alugueis, sobre os moveis, 

Art. 1855. Nos casos dos artígos antece- alfai!.J,:, e útensilios do uso domestico dos pre
~entes, .º d<:_vedor do preço do seguro, ou da dios rusticos ou urbanos, em relaçãCl às pres
mdemmsaçao, se exm1era pagandQ seni oppo- tações do anno correu~ e do anterior; 
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7.0 O auctor ou seus legitimas represen
tantes, sobre os exemplares da obra exis
tentes na massa do editor, que lhe dever em 
virtude do contracto da edição da mesma obra. 

Art. 1864. O privilegio mencionado no n. 5° 
do artigo antecedente cessa desde que os 

· fructos são reduzidos a outra especie ou ven· 
didos depois de recolhidos. 

Art. 1865. Si houver credores com direito 
ao privilegio do n. 3°, conjunctamente com 
os do n. 4° do art. 1892 ( Codigo revisto) 
applicar-se-á a disposição do art: 1887 (Codigo 
revisto). · 
· Art. 1866. Gozam de privilegio geral sobre 
os bens d,o devedor pela ordem. enumerada os 
seguintes· creditas: 

1. 0 Por despeza.s funerarias feitas sem 
p~mpa, em relação á pessoa do devedor e ao 
costume do logar; 

2. 0 Por emitas jutliciaes e por despezas feitas 
para aitrecadação e liqoidaçií.o da massa ; 

3. 0 Por despezas com o lucto do conjuga 
sobrevivente e dos filhos do devedor falleci:do, 
si_ forem m~dicas ; · 

4. 0 Pelas despezas com a doença de que 
falleceu o devedor, durante os seis mezes an
tteedentes a sua morte ; 

5. 0 Pelas despezas com o sustenio neces
sario ao devedor fallecido e a sua familia, 
durante os ultimas tres mezes da sua vida ; 

6. 0 Pelos impostos devidos a Fazenda Pu· 
blica no anno corrente e no anterior ; 

7. 0 Por salarios ou ordenado nos criados 
ou empregadós domesticas do insolvave!, nos 
ultimas seis mezes. 

Art. 1867. Nos ordenados comprehendem-se ºª dos mestres que ensinaram, durante o 
mesmo período, aos descendentes menores do 
devedor. 

Art. 1868. A Fazenda Federal prefere á 
Estadoal e esta á municipal. O;; demais ·cre
dores mencionados no art. 1866 entram em 
rateio, sem distincção de classes. 

Rio, 7 ele janeiro de 1902.- MiZciade$ 
Maria de Sà Freire, - Alfreclo Pinto, - Luiz 
Domingues. 
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Arts. 1898 a 2020 
LIVRO QUARTO 

Direito das sue~essões 

Redacção,. conforme o vencido, da parte 
correspondente aos arts. 1898 a 2020 

TITULO I 

SUCCESSÃO EM GERAL 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. Pela morte de uma pessoa, ou pefa 
installação da successão provisoria do ausente, 
o seu patrimonio passa, como universalidade, 
a seus herdeiros. 

Art. A successão tem lagar ou por dispo
sição de ultima vontade; ou em virtude da 
lei. 

Art. Si a pessoa morrer sem testamento, 
ou neste não dispuzer de todos os bens trans
mitte-se a herança a seus herdeiros legí-
timos. · . 

Art. Tambem subsiste a successão legi
tima si o testamento caducar ou for julgado 
nullo. 

Art. Aos· berdeil'os nomeados em testa
mento transmitte-se a herança na sua totalí• 
dade ; mas si houver herdeiros necessarios 
o testador só poderá dispor da metade da he
rança. 

Art. A capacidade para succeder é a do 
tempo da abertura da successão, que será re
gulada pela lei vigente nesse tempo. 

CAPITULO II 

DA TRANSMISSÃO DA IfEJ;tANÇA 

Art. . Aberta a successão, o domínio e 
posse da herança transmittem-se, desde logo, 
aos herdeiros legítimos e testamentarias. 

Art. .Ao conjúge sobrevivente, sendo o ' 
casamento sob o regimen da communbã:o de 
bens, é garantida a posse da herança e simul
taneamente, o cargo de cabeça do casal, con
tinuan<lo nelle a posse anterior. 

§ 1. 0 Si, porém, o conjuge sobrevivente for 
·a mulher. deverá concorrer a circumstancia 
de estar vivendo com o marido ao tempo da 
morte deste. 

§ 2. 0 Não tendo sido os conjuges casados 
pelo regímen da communhão, guardar"'.'se-ba. 
o estipulado no pacto ante-nupcial e as dispo
sições correspondentes ao regimen legal dos 
bens. 

§ 3.• Havendo testamento será observado 
o art .•. 

Art. Na falta do conjuge sobrevivent~. 
a nomea~o de inventariante .rocahirá no 
co-herdeiro que se achar na posse corpora_! e 
administração dos bens. ,, 

Paragrapho unico. Entre co-herdeiros, a 
preferencia se estabelece pela idoneidade. . 

Art. Sendo á mesma. herança chama-
das simultaneamente varias' pessoas, será 
o seu direito indivisível, tanto a respeito da 
posse como do domínio, emquanto a pa.rlilha 
se não fizer. · 

Paragrapho unico. A terceiro que esteja de 
posse da. herança sem direito a ella, póde cada. 
um dos co-herdeiros pedil-a em sua totalidade 
sem que ao mesmo terceiro seja !feito oppor 
a excepção de que a herança não lhe per
tença por inteirQ. 

Art. A acção de petição de herança. 
prescreve no prazo de trinta anuas. 

CAPITULO III 

DA ACCEITAÇÃO E RENUNCIA DA HERANÇA 

Art. A successão abre-se no lagar do Art. A acceitação da herança póde ser .~ 
ultimo domicilio do fallecido. expressa ou tacita. E' expressa quando re-

§ 1. 0 Na falta de domicilio, abrir-se-ha a stilta de declaração escripta, e tacita. quando 
successão no logar onde o fo.llecido tiver bens resulta de actos que se não podem praticar 
immoveis. sinão na qualidade de herdeiro. 

§ 2. 0 Si os immoveis forem situados em. Paragrapho unico. Não importi\.m accei.
diversos lagares, no lagar onde se achar a: tação da herança os actos officiosos, como os 
maior parte desses bens. · funeraes do finado, os meramente conserva- ,. 

§ 3. 0 Si o fallecido não tiver domicilio forios e os de administração e guarda pro• ,f 
nem bens immoveis em ·parte alguma, visaria.- . 
abrir-se-ha a suúcessã9 no Jogar onde elle Art. A cessão da herança não envolve 
falleceu e quando fóra do territorio nacional, acceitação da rriesma, sendo feita gratuita.
na capital do Estado da. sui\ ultima resi- mente em favor dos co-herdeiros a quein 
dencia. deveria pertencer na falta do cedente. 
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Art. · A herança não róie ser acceita CAPITULO IV 
em partes, sob condição ou ª. termo; mas O DA HERANÇA JACENTE 
herdeiro, a quem foram daxado~ Iegarlos, 
póde renunciai- os, embóra acceite a he- Art. Não havendo testamento, a he-
rança. . . rança é jacente e fic,1rá sob à guarda, con-

Art. Quando alguem bv~r rnteresse ª!TI servação e administração ue um curador: 
que o herdeiro declare si acceita ou renuncia § I.º Si o fallecido não deixar conj uga, 
a herança, poderá requera~, passado~ ,:inte nem herdeiro descendente, ou ascendente, 
dia.s da abertura da successao, que o JUIZ ,Jo nem colla.teral dentro do 3° gráo, notoria
domicilio do mesmo herdeiro assigne a este mente conhecido. · 
um prazo razoavel, que não . excederá de § 2.• Si os herdeiros, descendentes ou as
trinta dias, para que~ dentro desse prazo, candentes, renunciarem á herança, e não 
faça sua declaração, sob pena de haver-se a houver conjuga ou collateral dentro do 3° 
herança pór acceita. gráo, notoriamente conhecido. 

Art. Si o herdeiro fallecer antes de de- Art. Havendo testamento, a lierança é 
clarar si acceita a herança, o direito_ de tainbemjacente : 
·acceitar passa a seus herdeiros, salvo si se § 1.• Si o füllecido não deixar conjuga ou 
tratar .. de instituição sob condição suspensiva, herdeiros, descendentes ou ascendentes. 
que ainda não se tenha realisado. § 2. • Si o herdeiro instituído não existir 

. Art. Os credores daquelle que, em pre- ou não acceitar a herança. 
juizo delles, renuncia a herança, J?Odem ser § 3.• Si, occorreodo qualquer dos casos 
autorisados judicialmente a acce1ta.l-a em indicados, não houver collateral dentro do 
nome do devedor, mas o remanescente, _pagas 3• gráo; notoriamente conhecido. 

· as dividas não aproveitará ao renunciante, § 4.• Si não houver testamenteiro no-
e se devol~erá aos herdeiros immediatos. meado ou o nomeado não acceitar a testa-

Art. O herdeiro não respo~de por en- mentaria ou não existir, verificando-se. além 
cargos da herança exc.ede~tes as .forças da disso, qualquer das hypotheses dos paragra
mesma · incumbe-lhe, ·porem, a prova desse phos anteriores. 
excesso' salvo o caso de inventario judicial Art. Serão declarados vacantes os bens 
qué fa~ .certo o valor dos bens herdados. da herança jacente, si, praticadas todas as 

Art. ·A renuncia da hera?ça não se diligencias legaes, os herdeiros não appare-
presume, e deve se! e~~ressa em_ mstrumento cerem. 
publico, ou termo Judimal. . _ . Paragrapho unico. A declaração não po-

Paragrapho unico. A renuncia nao podera derá ter Jogar antes de um anno, a contar 
ser feita em parte; sob condição ou a termo. da conclusão do inventario. 

Art. O que renuncia a herança é con- Art. A declara~ão -da vacancia da he-
siderado conio si nunca hou_ves~e sido he~- rança não prejudica. aos herdeiros que legal
deiro. Mas este fa,cto não. 0 rnhibe de pedir mente se habilitarem; mas, decorridos trinta 
os legados que forem deixados no testamento. annos da abertura da successão, o Estado 

Art . Não se pói.le succeder represen- onde ella se verificou adquire o dominio dos 
tando o herdeiro quà renuncia· Si, porém, - bens arrecadados, os quaes passarão ao do· 
esse herdeiro fôr o unico legitimo da sua niinio da União sómente. quando no Districto 
classe, .ou si todos os outros da 11!8Sma classe federal tiver sido aberta a successão. 
renunciarem a herança, poderao os filhos 
vir á successão por direito proprio e por ca-
beça. . d-

Art. Na successão legitima, a parte o. 
que renuncia a herança accresce aos outros 
da mesma clá.sse, e si fôr unico dessa classe, 
devolve-se aos da subsequente.. _ 

Art. As pessoas chamadas a suc~essao 
não poderão mais renunci_al-a, depois d_e 
terem praticado actos que importem acce1-
tação, salvo o disposto nos dous a_rtigos se-
guintes : _ . 

Art. A acceitaçao ou a r_enunc1a podem 
ser retractados por erro, violencia ou dolo. 

Art. Póde tambem ser retractad_a .ª 
acceitação, quando a herançii,se acha d1m1-
nuida em mais da metade, pela descobert:i, 
de testamento ignorado ao momento da accei-

. tação. 

CAPITULO V 

DOS QUE NÃO PODEM SUCCEDER 

Art. · São excluídos da successão: 
I. Os herdeiros que houverem sido autores 

ou cumplices em crime de homicídio volunta
rio, ou tentativa deste, contra a pessoa de 
cuja successão se tratar. 

II. Aquelles que a accusarem calumnio
samente em juizo, ou concorrorem em crime 
contra sua honra. 

III. Aquelles que, por violencia ou ·fraude, 
impediram•n'a de livremente dispor dos bens 
em testamento ou codicillo, ou obstaram a 
execução desses actos. 

Art. A exclusão do herdeiro deve ser 
declarada por sentença em acção movida por 

., 
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interessado na successão da pessoa fallecida. 
Paragrapho unico. Esta acção prescreve 

no prazo de 10 annos. 
r Art. Aquelle que tenha sido excluído 
da herança, póde ser a ella admittido, si a 
pessoa oll'endida e de cuja successão se tra 
tar assim o tenha resolvido por acto authen
tico ou por testamento. 

Art. O excluído dasuccessão é obrigado a 
restituir os fructos e rendimentos que houver 
percebido dos bens da herança. 

Art. Os e.ffeitos da exclusão são pessoaes. 
Os fl.lhos e descendentes do herdeiro excluído 
succedem como succediam si elle houvesse 
fallecido. 

Art. São validas as alienações de bons 
hereditarios e os actos de administração le
galmente realisados pelo herdeiro excluído da 
~uccessão, mas fica salvo aos demais herdei
ros, cu herdeiros, si ti verem sido prejudicados, 
o direito de demandal-o por perdas e 
damnos. 

Art. O herdeiro excluído terá direito de 
reclamar indemnisação por quaesquer des
pezas feitas com a conservação dos bens here
di tarios e de cobrar as dividas que tenha 
contra a herança. 

Art. O pae ou mãe-excluirlo da successão 
não terá direito ao usofructo, nem á. admi
nistração dos bens que nella couberem a seus 
filhos menores, nem á successão eventual dos 
mesmos bens. 

TITULO II , 

SUCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO 1 

Art. Não havendo herdeiros da classe (loS 
descendentes, são chamados á successão os 
ascendentes. 

Art. Na. classe dos ascendentes, o grau 
mais proximo exclue o mais J,'emoto, sem dis· 
tincção de linhas. 

Art. Havenrlo egualdade de gra,u e diver
sidade de linha, a herança partir-se-ha por 
metade, entre ambas as linhas. 

Art. Fallec~ndo o filho adoptivo sem pos
teridade e vivendo seus paes e o adoptante, 
aos primeiros cab'3 a totalidade da herança. 

Paragrapho unico. Na fültà, porém, dos 
paes, devolve-se a herança a.o ·adoptante, 
que prefere aos outros ascendentes naturaes 
do fallecido. · 

Art. Os· ascendentes illegí timo$ succedem 
aos seus descendentes, nos mesmos casos em 
que estes lhes succedem. 

Art. Na falta de descendentes e ascen
dentes, é deferida a successão ao conjuga 
sobravivente, si ao temp_o do fallecimento do 
outro conjuga com elle coha.bitar. 

.Art. Na falta·de conjuga sobrevivente, ou 
incidindo elle na incapacidade prevista no 
artigo anterior, serão chamados á suocessão 
os collateraes até o !0° gráo. 

Art. Na classe dos collateraes, os mais· 
proximos excluem os mais remotos, salvo o 
direito de representação concedido aos filhos 
de irmãos. •·· 

Art. Concorrendo á nerança do fü.llecido 
frmãos bilateraes. com· irmãos unilateraes, 
cada um destes herdará metade do que her• 
dar cada um dos irmãos bilateraes. · 

Art. Si com tio ou tios concorrerem filhos 
de irmão unilateral ou bilateral, terão elles, .·. 
por direito de representação, a parte que 
caberia a seu pae, si fosse vivo. , 

DA ORDEM DA VOCAQÃO HEREDlTARIA Art. Concorrendo á herança. só irmãos 
unilateraes, consanguíneos, ou só uterinos, 

Art. A succéssão legitima é deferida na herdarão em partes íguaes. 
seguinte ordem. Art. Na falta de irmãos herdarão os 

I. Aos descendentes ; filhos destes .. 
II. Aos ascendentes; § 1. ° Concorrendo á herança sómente fi-
m. Ao conjuge sobrevivente ; lhos de irmãos fallecidos, herdarão por cabeça. 
IV, . Aos colla.teraes ; § 2. º Si concorrerem filhos de · irmãos bila-
V. Aos Estados pu á. União. teraes, com filhos de irmãos unilateraes, 
Art. Na Unha descendente, os tllltos sue- 'cada. um destes herdará a metade do que 

cedem por cabeça. e os de.mais descendentes herdar cada um daquelles. . 
por estirpe, quer se achem no mesmo grau, § 3. º Si todos forem filhos de irmãos uni
quer em graus differentes, guardada a ex- · lnteraes, consanguineos e uterinos, ou só 
cepçõ.o do artigo. . . cons.anguineos, ou só uterinos, herdarão em 

Art. Para. os elfeitos da successão, aos partes íguaes. 
filhos legítimos são e.quiparados os legiti- Art. Não ha direito de successão entre o 
modos, os naturaes reconhecidos e os ado.p- adoptado e os parentes do adoptante. 
tivos. . .. Art. Não sobrevivendo conjuga nem pa-_ 

.Paragrapho unico. O filho natural reco- rente algum successivel, ou tendo elles 
nhecido na constancia. do matrimonio ode rep.unciado á . herança. esta se devolve ao 
que proveio prole legitima, só tem direit á Esta.do onde ora domiciliado o fallecido, ou á 
metade da herança partilhada ao filho legi- União, si era o seu domicilio o Districto 
timo ou I c,git.imado. · Federal. 
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CAPITULO II CAPITULO lII 

DO DIREITO DE REPRESENTA.ÇÃO 

Art. Dá-se o direito de representação 
quando a lei chama certos parentes de uma 
pessoa fallecida a succeder em todos os di
reitos em que essa pe~soa succederia si viva 
fosse. 

Art. O direjto de representação dá-se 
sempre na linha recta descendente, ma.s 
nunca na ascendente. 
· Art. Na linha transversal só se dá o di• 
reito de repre~entação em favor dos filhos de 
irmãos dQ fallecido, quando concorrem com 
algum irmão do mesmo fallecido. 
. ãrt. Os representant11s só podem her
dar, como taes, o que herdaria o repre:ien
tacto; si vivesse. 

Art, O quinhão do rep·resentado será 
·dividido por egual àntre os seus represen
tantes. 

Paragraphq unico. 0 Q~ando, porém, con
correrem á, herança, do ascendents commum, 
sómente filhoª de paes fallecidos, sucéederão 
elles por cabeça e não por direi to ~e- rep:re-
sen tação. .. 

· Art~ O que renunciôu a herança ·de uma 
pessoa poderá _represental-a na successão ,de 
outra. 

TITULO -III 

SUCCESSÃO TESTAMENTARIA 

CAPITULO I 

DAS FÓRMA.S ORDINARIAS DO TESTA.l\IEN'l'O 

SI!lCÇAO I 

DISPOSIÇÕES <JllRAES 

Art. Este Codigo reconhece como testa-
mentos ordinp.rios: 

I. O publico ; 
II. O cerrado ; 
III. O particular; 
Art. E' prohibido o testamento con-

junctivo, seja simultaneo, reciproco ou cor-
respectivo. _ 

Art. Não ha ouh'os testamentos espe. . · 
ciaes além dos mencionados no capitulo V 
deste titulo. 

Art. Os oonsules ou vice-consules bra• 
zileiros poderão servir de offlcial publico na 
celebração e approvação dos testamentos de 
brazileiros, em paiz estrangeiro, guardadas 
as disposições deste Codigo. 

SECÇÃO II 

TEST.I.MENTO PUBLICO 

a:rt. E?ão requisitos essenciaes do tes-
tamento publico : 

. I. Que seja escripto por otllcial publico, 
em livro de notas, sob llictado ou declaração 
do testador e na presença de cinco teste-
munhas. · 

As declarações elo testador devem ser fei• 
tas em portuguez • 

II. Que as testemunhas se achem pre• 
DO TES'.l'AMENTO EM GERAL sentes a todo o acto ; 

Art. Considera-se testamento O acto re• -III. Que depois de escripto o testamento 
voiravel pelo qual al.!!'Uem·, de có_nforin_ i_dade seja lido pelo officia.l, na .presença do testador 
~ ~ e da!! testemunhas; ou pelo testador, si o 

com a lei e com as solemnidades nella estabe- .. quizer., na presença do offlcial e testernu• 
lecidas, dispõe, para depois de l?Ua morte, de nha]!; 
todo ou parte de seu patrimonip, IV. Que, em seguida á leitura, seja o 

acto assignafo pelo testador, testemunhas e 
offlcial • . CAPITULO II 

D~ CAPACIDADE PA.RA. FAZ·ER TESTAMENTO Art. Si o testador não souber ou não 
puder assignar, o official assim o declarará, 

'· Ar"t. São incapazes de testar: devendo neste caso assignar pelo testador, e 
I. As mulheres menores ãe (lUatorze annos a seu rogo, uma das testemunhas instru~ 

e os homens menores de de~eseis; menta.rias. · 
-H. Os loucos de todo genero; Art. · O offlcial publico, na fé do · seu 
III. Os que não estiverem em seu perfeito offieio, declarará no testamento como foram 

juiz1 1 no momento de testar; cumpridas, especiiicando-as, todas essas for. 
IV. · Os surdos-mudos que für~m inhibidos malidades. 

de fazer conhecida a sua vontade. Pa.ragrapbo unico. Faltando alguma das 
Art. O filho familia com capa<lidade sebreditas formalidades, será uullo o testa• 

te&l'ament~rcia; só não póde d-ispôr dos bens inento e o official publico civil e criminal• 
profeotioios. · mente responsavel. 

A:rt-. A ineapacidade supe:ç-veniente não -Arli. O que puder fazer as suas de• 
invalida o testamento-effic-az anterior; nem ela.rações de viva voz e verificar pela leitura 
a capacidade superveniente torna efficaz o que foram fielmente trasladadas, está habi-

. testamento feito durante a inçapacidade. lita.do a testar publicamente. 
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Art. Quem fôr inteiramente surdo, 
mas souber ler, deverá ler o seu testamento; 
e, si não souber, designará. a pe3soa que o ha. 
de ler em seu logar, ua presença das teste-
munhas. • 

Art. O cego só póde füzer testamento 
publico que será lido em voz alta duas vezes, 
uma pelo official, e outra por uma das tes
temunhas de&ignada pelo testador, devendo 
ser esta circumstancia especialmente men
cionada no testamento. 

SECÇÃO III 

TESTAMENTO CERaADO 

Art. São requisitos essenciaes do testa-
mento cerrado : 

I. Que seja escripto pelo testador ou por 
outra pessoa a seu rogo ; 

II. Que seja assignado pelo testador ; 
III. Que, não sabendo ou não podendo o tes

tador assignar, seja assignado pela pessoa que 
lh 'o escreveu ; 

IV. Que o testador o entregue ao official 
perante testemunhas em numero pelo menos 
de cinco; 

V. Que o official, perante as testemunhas, 
pergunte ao testador si é aquelle o seu tes
tamento, e si o ha por bom, firme e valioso, 
quando o testador não se tenha antecipado 
em declarai-o ; 

VI. Que logo em presença das testemunhas 
o official faça o instrumento de approvação, 
declarando nelle que o testador lhe entregou 
o testamento e o houvera por seu, bom, 
firme ·e valioso ; 

Vll. Que o instrumento de approvação co
mece logo e immediatamente no fim do tes
tamento; 

VIII. Que, não havendo lagar na ultima 
folha escripta do testamento para nelle co
meçar o instrumento de approvação, o official 
ponha no testamento seu signal publico e 
assim o declare no instrumento; 

IX. Que o instrumento de approvação seja 
lido pelo otDcial, assignado pelo mesmo, 
pelas testemunhas e pelo testador si souber 
ou pu ier assignar ; ' 

X. Que, não sabendo ou não podendo o testa
dor assignar, assigne por elle uma das teste
munhas declarando ao pé da. assignatura que 
o faz a. rogo do testador por não saber ou não 
poder assignar ; 

XI. Queota.bellião cerre e cosa o testamento 
depois de concluido o instrumento de appro-
vação. . 

Art. Si o official tiver escripto o tes-
tamento a rogo do testador, p0del-o-h11- não 
obstante approvar. 

Art. O testamentopóde ser escripto em 
lingua nacional ou estrangeira pelo proprio 
testador ou por outrem, a seu rogo. A assi-

gDatura deve sempre ser 'do punho do te5ta
dor, ou de quem escreveu o.testamento. 

Art. ::ião inhabeis para dispor dos seus 
bJns em testamento cerrado os que não sa
bem ou não podem ler. 

Art. Pôde fazel-o o surdo-mudo, com-
tanto que seja todo escripto, assignado e da
tado de sua mão, e que ao apresentai-o ao 
ollicial publico,perante as ciµco testemunhas, 
escreva no dorso do papel ou do envolucro 
que · aquelle é seu testamento, para o qual 
vem pedir a approvação do official publico-

Art-. Depois de approvado e encerrado, 
será o testamento entregue ao testador, e o 
offlcial lançará no seu livro, nota do lagar, 
dia, mez e anno e_m que o testamento foi ap-
provado e entregue. . 

Art. Póde o testador conservai-o em 
seu poder, commetter a guarda delle ao pro
prio official ou a pessoa ou estabelecimento 
de sua confiança. • · 

Art. Este testamento será aberto pelo 
juiz que o mandará cumprir, si não encon
trar vicio externo que o torne suspeito de 
falsidade, sendo registrado na repartição 
competente e archivado no respectivo ca.r
torio. 

SECÇÃO IV 

TESTAMENTO PAR.TIC!J'LÀR. 

Art. São requisitos essenciaes do tesia• 
menta particular: 

I. Que seja feito pelo testador, ou por outra 
pessoa a seu rogo ; 
. II. Que intervenham cinco testemunhas, 
além do testador ou do escriptor, ou signa• 
tario do testamente ; -

III. Que seja. lido perante as testemunhas, 
e, depois de lido, por ellas assignado. 

Art. Por morte do testador, será. o 
testamento publicado em juízo com citação · 
dos herdeiros legitimos. · 

Art. . Si as testemunhas forem con
testes sobre o facto da disposição, ou ao 
menos sobre a sua leitura perante ellas, e si 
reconhecerem as proprias assignaturas ou 
sigliaes,.assim como a do testador, será con
firmado o testamento. 

Art. Faltando até dúas das testemu-
nhas, por morte ou ausencia em logar não 
sabido, o testamento póde ser confirmado, si 
as tres restantes forem contestes, nos termos 
do · artigo antecedente. 

Art. O testamento particular póde sei• 
escripto em lingua extrangeira, comtanto 
que as testemunhas a, comprehendam, 
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SECÇÃO V 

TESTEMUNHAS TESTAMENTARIAS 

Art. Não podem ser testemunhas em 
testamento : • 

1. Os menores de quatorze annos ; 
II. Os loucos de todo genero ; 
IH. Os mudos e surdos, e os cegos; 
IV. O herdeiro instituido; seu conjuga, e 

os ftlhos sob o patri.o poder do instituído ; 
V. O po.e ou mãe, sob cujo poder estiver o 

instituido ; 
Vl. Os irmãos do herdeiro instituído, si 

todos estiverem so,b o patrio poder; 
Vil. Os legatarios e bem assim as pessoas 

que estiverem sob seu poder, salvo quanto 
ao a1J.tQ de approvação do testamento cer
rado. 

CAPITULO IV 

DOS CODICILLOS 

Art. Por um simples acto particular; es
cripto datado e assígnado por pessocJ, capaz 
·de testar, poderá el)~. deixar determinações 
especiaes sobre o seu enterro Oll sobre. pe
quenas esmolas a certas e determinadas 
pessoas, ou aos pobres de certo Jogar inde~ 
terminadamen te, assim como fazer · legados 
de roupas, moveis ou joias não muito va
liosas de seu uso particular. 

Art. Esses actos, salva direito de ter
ceiro, valerão como codicillos, quer o autor 
deixe testamento, quer não. . 

Art. Do mesmo modo tambem se pode
rão nomear ou substituir testamenteiros. 

Art. Os actos desta. especie. podem ser 
revogados por outros iguaes, ou por qual
quer especie de testamento posterior, que 
não lhes faça referencia, confirmando ou 
modificando. 

Art. Si o codicillo estiver fechado, de
verá ser aberto do mesmo modo que os tes-
tamentos. '. 

CAPITULO V 

nos TESTAMENTOS ESPECIA:RS 

SECÇÃO I 

TESTAMENTO MARITIMO 

Art. O testamento a bordo dos navios 
nacionaes, de guerra ou mercantes, em 
viagem de alto mar, será feito pelo com
mandante ou · escrivão da embarcação, que 
reduzirá a escripto a declaração do testador 

· ' ou a escreverá sob seu dictado, perante duas 
telltemunhas presentes a todo o acto, assigna

Vol, VI 

do pelo testador e pelas testemunhas escolhi
das de preferencia entre os passageiros. 

Paragrapho unico. Si o testador não 
puder escrever, ussignar.á por elle uma 
das testemunhas, declarando que o faz a seu 
rogo. 

Art. O testador póde tambem escrever 
seu testamento ou mandar escrevei-o por 
outrem. No primeiro caso, será o testamente 
assignado pelo testador, e, no segundo, por 
quem o escreveu, com a declaração de que 
o faz a rogo do testador. 

§ l. 0 O testa.merito assim feito será pelo 
testador entregue ao commandante ou es
crivão de bordo, perante duas testemunhas, 
que reconhe,çam e entendam o testador, de
clarando este no mesmo acto ser iieu testa
mento o escripto apresentado. 

§ 2. 0 O co1Dmandante ou o escrivão o re
ceberá e, em seguida, certificará abaixo 
delle todo o occorrido, datando e assignando 
com o testador e as testemunhas. 

Art. Si o commandante ou qualquer ou
tro offlcial quizer fazer testamento, seu 
posto será occupado por quem o substituir 
a bordo. 

Art. O testamento maritimo só tel'á ef-
feito si o testador morrer durante a viagem 
ou dentro dos tres mezes seguintes ao seu 
desembarque em terra onde poderia fazer 
outro em fõrma ordinaria. 

Art. · Não se reputará testamento feito 
no mar, posto que no curso da viagem, si, ao 
tempo em que foi feito, o navio tinha che
gado a algum porto, salvo o caso de impos
sibilidade de communicação do navio com a 
terra. 

SECÇAO II 

TESTAMENTO MILITAR 

Art. O testamento dos militares e das 
pessoa$ ao serviço do Exercito, emcampanha, 
dentro ou fóra do paiz, ou em .praça sitiada, 
ou com as communicações cortadas, póde ser 
feito, no logar em que não houver offlcial 
publico, perante duas testemunhas, ou tres 

· si o testador não souber ou não puder as
signar, fazendo-o por elle a terceira teste
munha, pelo modo seguinte : 
. § l . 0 Si o testador pertencer a corpo ou 
secção de corpo destacado, o testamento será . 
escripto pelo respectivo commandante, ainda 
que offlcial inferior. 

§ 2. 0 Si o testad01• estiver em tratamento 
no hospital, o testamento será escripto pelo 
respectivo offlcial de saúde ou pelo director 
do estabelecimento. 

§ 3. 0 Si o testadar.fôr o official mais gra
duado, o testamento serà escripto por aquell~ 
que o substituir, 

' {!3 



658 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. Si o testador souber escrever, po-
derá fazer testamento por seu proprio punho, 
com tanto que o date e assigne por extem,o, e 
o apresente aberto ou cermdo, nn, presença 
de duas testemunhas ao auditor ou ao offlcial 
de patente que para es3e fim o substituir. 

Paragrapho unico. O auditor ou o official, 
a quem o llito testamento fôr apresentado, 
escreverá em qualquer parte deite uma nota 
do lagar, dia, mez e anno em que foi apre
sentado. Esta nota será assignada por elle e 
pelas ditas testemunh:ts. 

Art. E' nullo o testamento militar, 
tre3 m~ZP,S depois da volta do testa.dor a lagar 
onJe possa testar em fórnui or<linaria, salva 
a hypothese do artigo ant·3rior, paragrapho 
unico. · 

Neste caso valerá como testamento parti
cular. 

Sala da Commissão, 7 de janeiro de 1902. 
-Alfredo Pinto (relator). - Lttfa Domin
gues. - Sá Peixoto. 
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Arts. 2021 a 2203 
CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS Ellf GERAL 

Art. A nomeação do herdeiro ou lega-
tario póde ser feita pura e simplesmente, 
debaixo de condição, para certo fim ou modo, 
ou por certa causá. 

Art. A designação de tempe em que 
deva começar ou cessar o direito do herdei
ro, salvo nas disposições fideicommissarias, 
ter-se-ha por não escripta. 

Art. Quando a disposição for susceptivel 
de varias interpretações deve-se preferir 
aquella que melhor assegure o cumprimento 
da vontade do testador. 

Art. E' nulla a disposição : 
I, que institua herJeiro ou legatário ·sob a 

condição captatoria de que elle .faça igual
mente em seu testamento algum 1 disposição 
em favor do testador oú de outrem; 

-II, em favor de pessoa incerta que não 
possa ser determinada ; · 

Ili, em favor de pesso_a incerta que eleva 
ser determinada por terceiro ; 

IV, que deixa a arbítrio de terceiro ou do 
herdeiro a determinação do valor do legado. 

Art. Vale, porém, a disposição : 
I, em favor de pessoa incerta que deva · 

ser determinada por terceiro .dentre di ver
sas pessoas mencionadas pelo testador, ou 
pertencentes a uma familia, ou a um corpo 
collectivo, ou a um estabelecimento por elle. 
designa.do ; 

II, em remuneração de serviços prestados 
ao testador por occasião de sua ultjma mo
lestia, ainda quando fique, a arbitrio do her
deiro ou de terceiro, a determinação do valo_r 
do legado. 

Art. A disposição em favor dos poLres 
em geral, ou dos estabelecimentos de cari -

· dade particulár ou de assistencia publica, 
entende-se a favor dos pobres do lagar do 
domicilio do testador ao tempo em que mor
reu, ou dos estabelecimentos ahi existentes, 
salvo se constar claramente que a intenção 
do testador era favorecer os pobres de outro 
logar. Nestes casos, preferir-se-hão sempre 
as instituições particulares ás publicas. 

Art. O erro na designação da pessoa do 
herdeiro, do legatario, ou da cousa legada 
annulla a disposição, ijalvo se, pelo. contexto 
do testamento, ou por outros documentos úU 

,. , factos inequívocos, se puder verificar a iden
tidade da alludida pessoa ou cousa designada 

- pelo testador. 

Art. E' valida a disposição para a 
creação;de uma fundação nos termos do art ..• 
da Pane Geral deste Codigo. 

A1•t. Se muitos herdeiros forem no-
meados sem determinação da parte que a 
cada um cabe, a herança será partilhada 
igualmente entre todos. 

Art. Se o testador nomear certos her-
deiros individualmente, e outros collectiva
mente, a herança será dividida em tantas 
quotas quantas forem os individuas e os 
grupos designados. 

Art. Sendo determinadas as quotas de 
caJa herdeiro, mas não absorvendo ellas 
toda a herança, o remanescente pertencerâ. 
aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da 
successão hereditaria. Se não existirem 
herdeirôs legitimas, esse remanescente per
tencerá aos instituídos, que se preferirão ao 
fisco. 

Art. Se, porém, determinados os qui- . 
nhões de uns e não 03 de outros herdeiros, 
assignar-se-ha, com egualdade a estes ultimas 
o que restar, depois de satisfeitas as porções 
llereditarias dos primeiros. 

Art. Quando o test.ador dispuzer que 
determinado objecto da herança não pertença . 
ao herdeiro instituido pertencerá elle aos 
herdeiros ligitimos. 

CAPITULO VII 

DOS LEGADOS 

Árt; E' nullo o legado de cousa alheia; 
·mas se a cousa legada, que não pertencia ao 
testador no momento de fazer o seu testa
mento, se tiver depois tornado ·sua por qual
quer titulo, terá effeito a disposição, como 
se ao tempo do testamento pertencesse ao 
testador. 
, Art. Vale o legado de cousa pertencente 

ao herdeiro ou legatario encarregado de en
tregal-o. 

Art. Se a cousa legada sómente em 
parte pertence ao testador, ao herdeiro ou 
legatario, o legado só terá effeito em relação 
a essa parte. 

Art. O legado de coma movel indeter-
minada, incluída em certo genero, será va
lido, ainJa que tal cousa não exista entre os 
bens do te3ta.dor ao tempo de sua morte. 

Art. Se o testador legar cousa propria, 
designando-a singularmente, só valerá o le 
gado se ao tempo de sua morte tal cousa se 
achar entre os bens da he1•ança. Se, porem, 
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a cousa existir no patrlmonio do testador, 1 diciona.es e a prazo, emquanto pende a con· 
mas em quantidade inferior á. do legado, dição ou não se vence o prazo. 
este valerá sómente em relação á quantidade Art. A cousa legada é devida ao legata-
existente. rio desde o dia da morte do testador, e, se 

Art. O legado de uma cousa ou quanti- produzir fructos, estes pertencerão ao lega-
da.de que deva ser tirada de um Jogar de- tario, a contar do mesmo dia. 
terminado, só terá etreitose ·ella foi achada Paragrapho unico. o legado de dinheiro só 
no referido Jogar, e, achando-se em quan- vence juros do dia em que a pessoa obrigada 
tidade inferior, sómente a respeito desta a prestai-o foi constituída em -móra. 
valerá o lega.d.o. Art. Se o legado consistir em renda vi-

Art. E' nullo o legado de cousa certa talicia ou pensão periodica, uma ou outra co-
que, ao tempo do testamento, já. era do lega- meçará tambem a correr desde a morte do 
ta.rio, ou que posteriormente lhe foi transfe- testador. 
rida gratuitamente pelo testador. 1 d · 

Art. O legado de credito ou de quitação Art. No egado de quanti ade determ1-
- de divida vale sómente até a importancia de nada 8 pagavel periodicamente, 0 primeiro 

um ou outro no tempo da morte do testador, periodo começará. igualmente da morte do 
e o herdeiro satisfaz este legado entregando testador e o legatario terá direito á presta-
ao legatario o respectivo titulo. ção correspondente ao período em que elle 

t 1 d - proprio falleceu. 
Paragrapho unico. Es e ega O nao com- Art. As prestaçõea periodicas só podem 

prehende as dividas posteriores á data do tes- ser exigidas no termo dos períodos correspon
tamento. 

Art. o legado feito a um credor sem dentes, salvo se forem deixados a titulo de 
que se refira a divida do testador, não será alimento. Estas deverão ser pagas por adian
considerado compensaça-o da mesma divida. tamento, sempre que o testador não dispuzer 

o contrario. 
Do mesmo modo vale inhgralmente esse le- Art. Se O legado consistir em cousa de-
gado, se o testador que posteriormente con- terminada pelo genero, compete a escolha ao 
trahiu uma divida para com O legatario ª herdeiro que não será obrigado a dar a . me
solveu antes de fallecer. 

Art. o legado de alimentos compre- lhor, nem tambem podera dar a peior. ·· 
hende o sustento, curativo, vestuario e a ha- Art. A mesma disposição deve ser obser
bitação durante ·a vida do legatario, e a.s vada quando a escolha tiver s_ido deixada ao 
despezas de educação, quanto feito a um arbítrio de terceiro, e se este nãó quizer ou 
menor. não puder fa.zel-a, competirá. a escolha ao 

Art. o legado de usufructo sem deter- juiz, que a exercerá na fórma do artigo an-
minação de tempo entende-se durante a vida tecedente. 
do legatario. Art. Se a opção foi deixada ao legatario 

Art. Se aquelle que legar alguma pro- elle poderá escolher a melhor que houver na 
priedade lhe ajuntar depois novas acquisi- herança. Se, porém, nesta não existir cousa 
ções, estas, ainda que contiguas, não se com- da qualidade da legada, o herdeiro deverit 
prehendem no immovel legado, salvo ex- dar-lh'a do genero determinado pelo testa
pressa declaração em contrario e do tes- dor, observada a dispo11ição do art •.• 
tador. Art. No legado alternativo presume-se 

Paragrapho unico. A disposição deste ar- deixada ao herdeiro a opção. 
tigo não se applica as bemfeitorias necessarias, Art. Se o herdeiro ou legatario a quem 
uteis ou voluptuarias feitas no predio legado. cabe a opção fallecer antes de fazel-a, este 

direito transmitte-s~ ao respectivo herdeiro; 
a opção, porém, uma vez feita, é irrevo• 
gavel. · 

CAPITULO Vlll 

DOS EFFBI'l'OII DOS LEGADOS E SEU PAGAMENTO 

Art. O legado puro e simples confere ao 
legatario, desde a morte do testador, o direito, 
transmissivel aos seus successores, de pe
dir a cousa legada aos herdeiros insti
tuidos. 

Paragrapho unico. Não póde, porém, o le
gatario tomar posse da cousa legada por au-
toridade propria. · 

Art. O direito de pedir os legados não 
se exerce emquanto pende litígio sobre a. 
validade ~lo testamento i e nos legados con-· 

· Art. Instituidos varios herdeiros, sem 
declarar o testador os que devem satisfazer 
os legados, entende-se que todos ficam re
sponsaveis na proporção dos respectivos qui
nhões. 
· Art. Se, porém, fôr imposta a um ou. 

mais herdeiros a obrigação de satisfazer os le
gados, somente estes ficam responsaveis para . 
coni os legatarios. 

Art. Se algum dos legados consistir em 
cousa pertencente_ a um dos herdeiros, só a 
este incumbirá pagai-o, com regresso contra 
os outros herdeiros pela respectiva con~ri-
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buição, salvo disposição expressa do testador 
em contrario. 

Art. As despezas e risco da entrega do 
legado correm por conta do legatario, se o 
testador não dispuzer o contrario. 

Art. A cousa lega.da deve ser entregue 
com os seus accesMrios, no logar e no estado 
em que se achar no momento da morte do 
testador, e passa. ao legatario com todos os 
encargos nella impostos. 

Art. Applica-se aos legados o disposto no 
art .•.• 

CAPITULO IX 

DA CADUCIDADE DOS LEGADOS 

Art. Caduca o legado: 
I. Se o testador transformar a cou~a le

. gada,de modo que não conserve mais a fórma 
nem a denominação que tinha; 

II. se:o testador alienar por qualquer ti
tulo a cousa legada ou parte della, ficando 
sem effeito nesta parte o legado ; . · 

III. Se a cousa -perecer ou for e.victa em 
·vida.do testador, ou depois da . morte deste, 
sem culpa do herdeiro. 
·1v. Se o legii.tario for excluído da sue

cessão nos termos do- art ••.• 
Art. Se o legado for de dua_s ou mais 

cousas alternativamente, e perecer alguma 
dellas, subsistira o legado nas restantes. Pe
recendo só parte de uma cousa, sera devido o 
resto. 

CAPITULO X 
. . 

Art. Quando não tem logar o direito de 
accrescer, a quota vaga do herdeiro nomeado 
transmitte-se aos legitimas. 

Art. Os co-herdeiros a quem accrescer o 
quinhão do que deixou de -herdar, ficam su• 
jeitos ás obrigações e encargos que pesavam 
sobre o mesmo. . 

Art. Quando não tem logar o direito 
de accrescer entre os co-legatarios, a quota 
do que faltar reverte ao herdeiro ou lega.ta.
rio pessoalmente encarregado de satisfazer o 
respectivo legado, ou a todos os herdeiros, 
na proporção dos respectivos quinhões, se o 
mesmo legado tiver sido deduzido da. he
rança. 

Art. Legado o mesmo usufructo a di-
versas pessoas conjunctamente, a parte do. 
que faltar accresce aos co..;legatarios. Se, 
porém, não houve conjuncção entre estes, ou 
se, ;tpezar de conjunctos, só lhes foi legada 
uma certa. parte do usufructo, as quotas dos 
que faltarem consolidar-se-hão na. proprie
dade, á medida que elles forem faltando. 

Art. A disposição do art ..• applica-se 
tanto ao herdeiro, como ao · co-legatario a 
quem aproveitar a caducidade do legado ou 
de uma parte delle. 

CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PARA ADQUERIR POR. 
TESTAMENTO 

Art. Podem adquirir por testamento 
a.i pesi!oas existentes ao tempo da. morte do 
testador, e que não forem por este Codigo de-
claradas incapazes. 

Art. São incapazes absolutamente: os 
não concebidos ao tempo da morte do tes

- .tador, excepto os filhos de certas e determt-
Art. Tem logar o direito · de accrescer nadas pessoas que existam ao tempo · da 

DO DIRJ!lITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS E 
LEGATARIOS 

entre herdeiros quando no mesmo t~stamento abertura da successão. 
e pela mesma disposição, são conjunctamente Art'. Não podem tambem ser nomea-
chamados à. successão sem distribuição elos dos herdeiros, nem legatarios: 
1•espectivos quinhões, · · I. o escriptor do testamento, seus ascen-

Este direito compete igualmente aos lega- dentes, descendentes, irmãos e conjuga ; 
ta.rios nomeap.os conjunctamente em uma II. As testemunhas do testamento, salvo 
mesma cousa individuada, ou quando o ob~ quanto aos Iegatarios, o disposto no n. VII 
jecto legado for insusceptivel de divisão sem do art ... 
risco de deteriorar-se. m. A concubina do testador casado; 

Art. Considera-se feita a distribuição dos IV. o offlcial publico civil ou militar, o 
quinhões pelo testador, quando designa a commandante e o escrivão :[ierante quem for 
cada um dos nomeados sua quota ou seu feito ou que fizer ou approvar o testamento. 
objecto. Art. As disposições em favor das pes-

Art. Se um dos herdeiros nomeados mor- soas incapazes são nullas, ainda quando si
rer antes do testador, renunciar a herança mula.das em forma de contracto oneroso,ou 
ou for excluído della, ou se não se realizar a feitas em nome de interposta pessoa. 
condição sob a qual tiver sido instituído, o Reputam-se pessoas interpostas o pae, a 
respectivo quinhão, salvo o direito do substi- mãe, os descendentes e o conjuga do incapaz. 
tuto, . reverterá em favor dos co-herdeiros _ Art. A capacidade do herdeiro ·e do 
conjunctos, ou dos herdeiros legitimos, nos legatario é sómente exigida no momeuto da 
termos do artigo seguiqte. devolução da~heran90,: 
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. CAPITULO XII 

DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

Art. O testador -que tiver descendente 
ou ascendente successivel, não poderá. dispor 
dé mais da metade dos seus bens ; a outra 
pertencerá. de pleno direito ao j)rimeiro, e 
na falta delle ao segundo: e consti tue a re
spectiva legitima, segundo o disposto no 
Cap ... Tit ... deste livro. 

Art. Calcula-se a porção disponível 
pela somma dos bens existentes na época do 
fallecimento do testador, deduzidas as divi
das e as despezas de funeral. 
_ Calculam-se as legitimas, addicionando-se 
á. metade dos bens existentes em poder do 
testador, as doações por elle feitas a seus des
cendentes. 

Art. A legitima dos herdeiros de que 
trata oart ..• não póde ser onerada com con
dições, encargos ou legados, nem ser sub
stituida por dinheiro, quando haja outros 
bens parti veis na herança . 

Art. Se o testador deixar a metade 
disponível ou algum legado a herdeiro neces
sario, essa liberdade não lhe tira o direito á 
legitima. · 

Art. Os parentes collateraes serão 
excluídos da successão pelo simples facto de 
ter o testador disposto de seus bens sem os 
contemplar. 

CAPITULO Xlll 

DA REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 
TES'.l'AMENTARIAS 

Art. Entende se que o testador instituiu 
os herdeiros no restante ,Je sua quota dispo
nível quando houver disposto fomente de 
parte della. _ 

Art. As disposições que excederem á 
metade disponível serão rt'duzidos aos limi
tes della. 

§ 1. 0 Verificado o excesso ·c1as disposições 
testamentarias sobre essa metade, serão re..: 
duzidas proporcionalmente as quotas do 
herdeiro ou herdeiros nellas instituídos 
quanto bastar; e si não bastar, tambem as 
dos legatarios entre si, na proporção do valor 
de cada uma. · 

§ 2. 0 Todavia, se o testador, prevenindo o 
caso, dispuzer que certos herdeiros ou lega~ 
tarios sejam inteirados de vreferencia, a re
ducção far-se-ha nos outros quinhões ou le
gados, observando-se a respeito destes a or
dem estabelecida no paragrapho anterior. 

Art. Quando o legado sujeito á red ucção 
consistir em um predio commodamente divi• 
sivel, far-se-ha a reducção pela divisão pro
porcional ao mesmo. predio. 

§ I. 0 Se a divisão não fôr possivel commo· 
damente, e o excesso do legado for de mais 
de um quarto do valor do predio, o legatario 
deve deixar o immovel inteiro na herança, 
salvo o direito de pedir aos herdeiros o valor 
da parte que couber na metade disponível ; 
e no caso contrario, póde ficar com o immo
vel tornando-lhes o exces:;:o em dinheiro. 

§ 2. 0 Se o legatario for ao mesmo tempo 
herdeiro necessario, poderá inteirar sua legi
tima no mesmo immovel de preferencia ao:; 
outros, sempre que ella e a parte subsistente 
do legado absorverem o valor do mesmo. · 

CAPITULO XIV 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. E' licito substituir outra pessoa 
ao herdeiro ou legatarió nomeado para o 
caso de um ou outro não querer ou não poder 
acceitar a herança ou legado. Esta alterna
tiva se pre.sume, ainda que o testador só se 
refira a um dos dous casos. 

Art. E' licito tambem substituir muitas 
pessoas a um11 só ou vice-versa, e - ainda 
substituir com reciprocidade ou sem ella .. 

Art. O substituto fica sujeito ao encàr-
go ou condição imposta ao substituído, 
quando outra-não for a intenção ·manifestada 
do testarlor, ou resultar da natureza do en-
cargo ou condição. · · 

Art. Se entre muitos co-herdeiros ou 
Jegatarios de partes desiguaes for estabele
ci<ht substituiç'lo reciproca, a proporção dos 
quinhões flxadê\ na primeira disposição, en
tende-se tambem mantida na segunda. 

Se, porém, for incluída mais alguma pes
soa na substituição, com ns outras anteri
ormente nomeadas. o quinhão vago pertence 
em partes iguaes aos substitutos. 

Art. Póde tambem o testador instituir 
herdeiros ou legatarios por meio de fideicom
misso, impondo a um, que é o provado ou 
fiduciario, a obrigação de transmittir a ou> 
tro, que é o fideícommissario, a herança ou o 
legado, por sua morte, ou em outro tempo e 
ainda sob certa condição. 

Art. O füluciario tem a propriedade da 
herança ou legado, mas restricta e reso-
luvel. · 

Paragrapho unico. Tem, porem, obriga
ção de fazer o inventario dos bens provados, 
e, se lh'o exigir o tideicommissario, de pre
star caução em garantia da restituição dos 
mesmos. 

Art. O fideicommissario póde renunciar a 
herança ou legado, e, neste caso, o fldeicom
misso caduca, ficando os bens propriedade 
pura do fiduciario, se não houver disposição 
contraria do testador. 
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Art. Se o. tldeicommissario acoeitar a he
rança ou legado, terá direito a parte que 
accrescer em qualquer tempo ao tUuciario. 

Art. O fideicommissario responde pelos 
encargos ua h1irança que a.inda restarem 
quando vier á successão. 

Art. Caduca o fideicommisso se o fidei
commissario morrer antes do firluciario, ou 
a,1tes de se realizar a condição rernlutoria 
do direito deste ultimo. Neste caso aproprie
dade consolida-se no fiduciario nos termos do 
art ... 

Art. São nullo'> os fideicommissos além 
do segundo gráo. . 
. Art. A nullidade da substituição não pre
judica .a instituição, que valerá sem o en
cargo resolu torio. 

CAPITULO XV 

DA DESHERDAÇÃO 

Art. Os herdeiros nccessarios podem ser 
privados de sua legitima, ou desherdados, em 
.todos os casos em·que podem ser excluídos 
da successão. 

Art. A uesberdal,'ão só póde ser ordena.da 
em testamento e com expressa declaração de 
causn. · 

Art. Ao llerdei1 o instituído ou áquelle a 
quem aproveita a. desherdação incumbe pro
var a. legitimidade e veracidade da causa 
decl:irada. 

Não sendo provada a causa da desherdação, 
serão millas a instituição o.u as disposições 
que prejudicam a legitima do desberdado. 

Art. Além das ca UEas mencionadas. no 
art .•. autor1sam a desherdação dos descen
dentes por seus ascendentes; 

I. 01fonsas physicas aos ascendentes ; 
II. Injuria ; · 
IU. Deshonestidade d!i. filha que vive ua 

casa paterna ; 
. I\'. Relações Hlicitas com a madrasta QU 

com o padrasto ; 
V. Desamparo do ascendente em alienação 

mental ou grave enfermidade. 
Art. Dão logar a desherdação dos ascen

dentes pelos descendentes, pelo mesmo modo, 
as seguintes : 

I. Offensas physicas ao descendente; 
li. Gravo injuria; 
m. Refações illicitas do ascendente com a 

mulher do fi,ho ou neto, ou com o genro ou 
marido da fl.lha ou neta ; · 

IV. Desamparo do filho ou neto atfectado 
de alienação mental ou g1•ave enfermidade. 

Art. Prescrevem em quatro annos 
contados da abertura· da successão, a acção 

' do interessado para provar a causa da des
herdação, e a do desherdado para impu

. gnal-a. 

CAPITULO XVI 

DA. REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS 

Art. O testamento póde ser revogado 
pelo mesmo modo e fórma por que póde ser 
feito. . 

Art. A revogação do te~tamento pode 
ser total ou parcial. -

Se a revogação for pal'cial, 011 se o testa
mento posterior não cont_i ver cl?-usula revo· 
gatoria expreEsa, o anterior sub~1ste em tudo 
que não for contrllrio ao posterior. 

Art. A revogação pro1uzirá seus ~t-
feitos ainda que o testamento posterior 
caduque por exclusão, incapacidade ou r~
nuncia do herdeiro nelle nomeado ; ma~ ºi?-º 
assim se for declarado nullo por defic1enc1a 
de sol'emnidades. 

Art. O testamento cerrado que o tes• 
tador abrir ou delacerar, ou for aberto ou 
dil:tcerado com seu consentimento, haver
se-ha como revogado. 

Art. A superveniencia de_ desc~ndente 
successivel ao testador, que nao o tmha. ou 
ignorava tel-o quando fez ([o testamento, 
rompe-o em todas as suas disposições, se o 
descendente superveniente sobreviver ao 
testador. 

Art. Rompe-se ta.mbem o testamento 
feito na ígnorancia de exi!tirem outros her
deiros necessarios. 

Art. · Cessam as disposições dos .artigos 
antecedentes sempre que o testador d1spuzer 
de sua metade, sabendo da existencia de 
herdeiros necessarios, ou desherdando-os sem 
declaração de causa. legitima.. 

CAPITULO XVII 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. O testa.dor póde nomear um ou 
mais testamenteiros, conjunctos ou sepa
rados, para. darem cumprimento ás suas dis
posições de ultima vontade. 

Art. . O testador póde tambem conceder 
ao testamenteiro a posse e administração da 
herança, ou de parte della, não havendo con
juga ou herdeiros necessarios. 

Paragrapbo unico. Qualquer herdeiro 
póde, entretanto, requerer partilha. imme
diata ou devolução da herança, habilitando o 
testamenteiro com os meios necessarios para 
o cumprimento dos legados ou dando caução 
de prestai-os. 

Art. Se.o testamenteiro tiver a posse e 
administração dos bens, incumbe-lhe reque
rer inventario e cumprir o testamento. 

Se não lhe competir a posse e administra
ção, tem, não obstante, o direito de exigir 
que os herdeiros lhe ministrem meios neces· 
sarios para o cumprimento das disposições 
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testamentarias; e se os legatarios o deman
cJ.arem póde nomear a execução dos bens da 
herança. 

Art. O testamenteiro nomeado, ou qual-
quer parte interessada, póde requerer, e o 
juiz ordenar ew-officio a quem tiver o testa
mento em seu poder, que o faça registrar. 

Art. O testnmenteiro é obrigado a cum
prir as disposições testamentarias no prazo 
mal'cado pelo testador, e a dar contas do que 
recebeu e despendeu, subsistindo sua respon
:J~bilidade emquanto durar a execução do 
testamento. 

Art. Levar-se-hão em conta ao testa
menteiro as despezas feitas com o cumpri
mento do testamento e com o desempenho 
das respectivas funcções. 

Art. Sendo glozadas as despezas por 

zido sómente da metade disponivel, quando 
houver herdeiros necessarios. 

Art. O testamenteiro que for legatario 
poderá preferir o premio ao legado. 

Art . O premio que o testamenteiro 
perder, por ter sido uestituido, ou por não 
ter cumprido o testamento, reverterá á he
rança. 

Art. Se o testador tiver distribuído toda 
a herança em legados, o testamenteiro exer
cerá as funcções de cabeça de casal. 

TITULO IV 

INVENTARIO E PARTILHA 

CAPITULO I 

DO INVENTARIO 
illegaes, ou po1' não conformes ao testa
mento, o testamenteiro será removido e 
perderá o premio deixado pelo testador. 

Art. Compete ao -testamenteiro defender Art. O inventario e partilha judiciaes 
a validade do testamento por si ou com o in- serão procedidos na fórma da legislação do 
ventariante e demais herdeiros instituídos. lugar do domicilio do fallecido, observado o 

Art. Além destas attribuições terá o disposto no art ... e deverão começar dentro _ 
testamenteiro as que lhe houverem sido coo- de um mez a contar da ab:wtura da suecas
feridas pelo testador dentro dos limites da são, e ser ultimados nos tres mezes, salvo 
lei. prorogação deste ultimo pra~o. concetUdo 

Art. Se o testador não conceder prazo pelo juiz a requerimento do inventariante e 
maior, deve o testamenteiro cumprir o tes- por motivo justificado. 
tamento e prestar suas contas dentro de um Paragrapho unico, Quando o ultimo 
anno, contado da &.cceitação da testamen- prazo deste artigo for excedido sem que se 
ta.ria. tenha terminado a partilha por culpa do in-

Este prazo pôde, entretanto, ser proro- ventariante, e qualquer herdeiro o reclamar, 
gado por motivo justificado. podera o juiz destituir aquelle do cargo e , . • 

Art. Na falta de t estamenteiro nomeado privai-o do premio a que tiver direito, se for 
pelo testador, a execução testamentaria com- testamenteiro. 
pete ao cabeça do casal, e na falta t.leste Art. No inventario devem se descrever · , 
ao herdeiro que fôr nomeado pelo juiz. com individuação e clareza todos os bens da 

Art. O encargo da testamentaria não se herança assim como os alheios nella encon-
tr•ansmitte aos herdeiros do testamenteiro, trados. 
nem póde ser delegado; póde, porém, o tes- Art. Esses bens serão avaliados por pe-
tamenteiro fazer-se representar nos actos ritos nomeados a aprazimento das partes. 
judiciaes e extra-judíciaes por procurador Paragrapllo unico ._ Consideram-se partes 
com poderes especiaes. legitimas para nomear peritos os herdeiros 

Art. Havendo dous ou mais testamen- maiores e os representantes dos menores in~ 
teiros simultaneos, que tenham acceitado o capazes. 
encargo, cada um delles póde agir na falta Se llouver divergencia entre os peritos o 
dos outros, mas ficam todos solidariamente ju.iz nomeará o terceiro que desempate. 
9brigados a prestar contas dos bens que lhes · 
forem confiados, salvo se o testador tiver 
discriminado as respectivas funcções e cada 

CAPITULO II 

um se limitar as suas. ·. 
Art. Quando o testamenteiro não for 

herdeiro, nem legatario, tem direi to a um pre
mio, que, se não hoú ver sido fixado pelo tes
tador, será de um a cinco por cento, arbi
trado . pelo juiz, sobre toda a . herança li· 
quida, conforme a importancia della, e a 
maior ou menor difficuldade da execução 
do testamento. 

Paragrapho unico. Este premio será d0du-

DA PARTILHA 

Art. O herdeiro póde pedir a partilha 
ainda que o füllecido o tivesse prohibido. 

Podem tambem pedil-a os cessionarios e 
cre 1ores dos herdeiros e do fallecido. 

Paragrapho unico. Não obste-. á partilha o 
facto de estarem os herdeiros ou algum delles 
.na posse de certos bens lia herança, salvo se 
tiver decorrido o prazo de trinta annos. 
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Art. Se os herdeiros forem maiores e 
capazes, podem fazer partilha amigavel por 
instrumento publico, termo nos autos rle in
ventario ou escripto particular hl.mologado 
pelo juiz. 

Art. Quando os herdeiros não estiverem 
de accordo ou algum delles for menor ou in· 
capaz, a p&rtilba será judicial. 

Art. Na partilha. deve se observar a 
maior igualdade, não só quanto ao valor, 
mas ainda quanto á natureza e qualidade dos 
bens. 

Art. E' valida a partilha feita pelo pai, 
. por acto entre vivos ou de ultima vontade, 
_comtanto que não prejudique o legitimo dos 
herdeiros necessarios. 

Art. . O immovel que não couber no qui
nhão de um só herdeiro, ou não admittir 

· commoda divisão, será vendido em hasta pu
blica e repartido o preço, excepto se algum 
ou alguns herdeiros requererem que lhes seja 
adjudicado, repondo aos outros, em dinheiro, 
o excesso de seus quinhões. 

Art.- Os herdeiros que estiverem na 
posse dos bens da herança, o cabeça do casal 
e.o inventariante ·deverão trazer. ao-acervo 
os fructos e rendimentos que houverem per-

. oeb,ido desde a abertura da successão ; terão 
direito ás _despezas necessarias e utéis por 
elles feitas, e responderão pelos damnos 
e prejuízos oocasiona.dos por dolo ou culpa. 

Art. Quando uma parte da. herança. 
consistir em bens situados n'outro logar, dis
tante do do inventario, litigiosos ou de dif
ficil ou morosa liq nidação, poder-se-ha fazer, 
no prazo legal, a partilha. dos que o não forem 
e deixar os outros para uma ou. mais sobre
partilhas posteriores, sob a guarda e admi
nistração do mesmo ou de inventariante 
diverso, a aprazimento da· maioria . dos her-. 
deiros. 

Tambem ficam sujeitos á sobre-partilha os 
sonegados e quaesquer outros bens da he
rança que se descobrirem depois da partilha. 

CAPITULO III 

·nos SONEGADOS 

Art. A pena de sonegados só póde ser 
requerida e imposta em acção ordinaria. 

A sentença. obtida por um dos herdeiros 
aproveita aos demais. 

Paragrapho unico. A acção de sonegados 
póde ser tambem proposta pelos credores da 
herança.. 

Art. Se os bens sonegados não forem 
restituídos, por não existirem mais em poder 
do sonegante, deve este pagar o valor dos 
mesmos com perdas e damIJ.OS. 

Art. A arguição de sonega.dos só põde 
ser feita ao inventariante depois de encer
rada a descripção dos bens, com a declaração 
de não existirem outros ·por inventariar e 
partir; e ao herdeiro, depois de declara.r~nos 
autos que os não possuía com a obrigação de 
conferir. 

CAPITULO IV 
DAS OOLLAÇÕES 

Art. A collação tem por fim igualar 
as legftioias dos her,leiros. Os bens conferi
dos não augmentam a metade disponível, 
mas respondem pelas dividas e encargos da 
mesma. 

Art. Os descendentes que concorrem á 
successã,o do ascendente commum devem 
conferir as doações ou dotes que delle rece- · 
berem em vida. 

Paragrapho unico. Se ao tempo do falleci
mtinto do doador ou doa.dorel'l, os dona.tarios 
já não possuírem os bens doados, trarão á 
colla.ção o seu valor. 

Art. Os filhos dotados pelo pai ou pela 
mãi ou por ambos juntamente, ou que delles 
receberam doações concorrerão á partilha.. 

Art. São dispensados da collação as 
doações ou dotes que o doador determinar 
que saiam de sua metade, comtanto que se 
contenham nas forças della, e não a exce
dam, para o que será computado o seu valor 
ao tempo da doação. 

Art. A dispensa da collação póde ser 
dada ou por testamento ou no proprio titulo 
da doação. 

Art. · · O que renunciou a herança ou foi 
della. excluído deve, não obstante, conferir 
as doaçõos recebidas p'.tra o fim de repor a 

Art. O herdeiro que sonegar bens da ·parte inofflciosa .. · . . . 
herança, deixando de os descrever no in ven- Para.grapho umco. Considera-se moffic1osa 
tario, quandó estej9tm em seu poder ou de a parte da doação ou do dote q~e exceder a 
outrem, com sciencia sua, ou emittil-os na legitima e mais a metade dispomnl. 
collação que d'elles deva fazer, ou deixar Art. Quando os netos succederem aos 
de restituil-os, perde o .direito que sobre elles a.vós, representando seus pa.es, trarão á col
lhe competia. lação o que .os ditos seus paes deviam con-

Art, Se o autor da sonegação for o ferir ainda que não hajam herdado. 
proprio inventariante, será alérr .. disto des- Art. Os bens doados ou dota.dos , quer 

. tituido de suas funcções, desde que se sejam immoveis, quer sejam moveis! ser!o 

I 

· · prove a sonegação, ou negue elle a existencia. conferidos pelo valor certo ou pela est1maçao 
dos bens, quando indica.dos. que delles houver sido feita na data da doação. • 

~TI ~ 
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§ l.0 Se não constar o valor certo do acto 
da doação.serão os bens doados avaliados com 
relação ao tempo em que ella foi feita e por 
esse valor conferidos. 

§ 2.0 As bemfeitorias accrescidas aos bens 
doados pertencerão ao herdeiro donatario, e 
como taes não entrarão em collação, mas 
sómente o valor dos ditos bens; assim como 
correrão por conta do herdeiro· as deteriora
ções e perdas que soffrerem. 

Art. Não virão tambem a collocão os 
gas·tos ordinarios que o ascendente fez com 
o descendente emquanto menor, na ,ma edu
cação, estudos, alimentação, vestuario, trata
mento 1ws enfermidades, enxoval e despezas 
de casameato, e livramento de crime do que 
foi absolvido. 

Art. AS doações remuneratorias de ser-
viços feitos ao ascendente, não estão igual
mente sujeitos a collação. 

Art. Sendo feita a doação por ambos os 
- conjuges, no inventario de cada um delles 

far-se-ha a collação por metade. 
Art. Se o herdeiro que trouxer bens à 

collação for devedor ao fallecido, o debite 
sera imputado ao seu quinhão. 

CAPITULO V 

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS 

Art. A herança responde pelo paga-
mento das dividas do faltecido; mas, depois 
da partilha, os co-herdeiros só respondem n~ 
proporção da parte que lhes coube na he
rança. 

ArL As <lespezas do funeral sahirão do 
monte da herança, haja ou nií.o herdeiros le
gítimos. As outras dcspezas com suffragios 
por alm~ do füllecido não-obrigarão a h•~rança 
ou a metade disponivel se não forem orde
nados em testamento ou em codicillo. 

Art. Sempre que houver acção regres-
siva de uns contra outros co-herdeiros a 
parte do co-herdeiro insolvavel será repartida 
entre as demais proporcionalmente. 

Art. Os credores e os legatarios podem 
pedir que o patrimonio do follecido seja se
parado do do herdeiro e serão pagos de pre
ferencia. em concurso com os credores do her
deiro, 

CAPITULO VI 

DA GARANTIA DOS QUINHõms Hl~REDlTARlOS 

Art. • Pelo julgamento da partilha · o 
direito de cada herdeiro possa a ter por obje~ 

cto exclusivamente os bens que tiverem sido 
eompreheiididos no quinhão -respectivo. 

Art. Os co-herdeiros são reciprocamente 
obrigados a indemnisar-se, no caso de avieção 
dos objectos aquinhoados. 

Art. Cessa esta obrigação havendo con-
venção ~m contrario, ou se a evicção aconte
cei• po1• culpa do evicto, ou por causa poste
rior á parti lha. 

Art. O evicto será índemnisado pelos 
co,herJeiros na proporção de suas quotas 
hereüitarias ; mas, se algum delles se achar 
insolvavel, responderão os demais co-her
deiros pela parte deste na dita proporção, 
deduzida a quota que corresponderia ao inde
mnisado. 

CAPITULO VII 

DA RESCISÃO DA PARTILHA 

Art. A partilha póde sei· rescindida nos 
caEo:l de violencia ou dólo, bem assim quando 
um dos co-herdeiros provar que fôr lesado 
em mais de um quarto de seu quinhão. 

A acção de rescisão prescreve um anno de
pois de passado em julgado a se1!tença de 
partilha. 

A lesão se determina pelo valor dos pens 
ao tempo da partilha. 

Art. Não dará logar á acção de resci-
são a transacção que füça c0ssar entre os 
herdeiros a eommissão dos bens âa successão, 
qu·rndo feita para resolver difflculdades ou 
questões supervenientes á partilha anterior, 
embora não tenha sido alia precedida ot.l', de- .s 
terminada por litigio. 

Art. Aquelle contra quem é movida 
acção de rescisão pode evitar a nova partilha,' 
depositando a importancia da lesão. 

Art. Se alguns bens forem omittidos 
na partilha, e se por :,erem illíquidos não ti
verem sido contemplados, a partilha rnrá, 
não obstante, mantida e proceder-se-ha a 
sobre-partilha. · 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. Ficam revogadas as Ordenações, 
Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, Usos e 

· Costumes relativos ás matarias do diL·eíto 
cívil-que são regulados por este Codigo. 

Sala da Com missão do Codigo Civil, 7 de 
janeiro de 1902. - Alencar Guimarães, re
la_tor.- Alfredo Pinto.- Luiz Domingues. 

• FIM DO SEXTO VOLUME 



APPENDICE 

Discurso. pronunciado na 18ª sessão extraordinaria em 27 de dezembro de 1901 

Observações 

O Sr. 'Alf'redo Pinto -E' pe
noso o seu dever ; e, vem cumpril-o em obe
diencia ao Sr. presidente, que se dignou 
conferir-lhe a missã•J de relat'.tl' esta · parte 
do Projecto . 

Antes de iniciar as suas observações, agra
dece, desvanecido, ao eminente auto1· do 
Projecto, os conceitos de extrema gentileza 
emittidos sobre o seu modesto trabalho. 

As considerações que tem á adduzir, se
rão breves o despretenc iosas ; mesmo por
que só representam uma prova de cortezia 
para com os illustres juristas que tomaram 
p:1.rte no debate. .. 

E' impossível, em curto espaço do tempo, 
analysar distinctamente cada uma das emen
das suggoridas á Commissão; mas, com-· 
promette-se a estudal-as opportunaniento 
no parecer que terá do elaborar . 

D.,s questões ventiladas, precisa, p·orém, 
dedtacar algumas de evidente importancia 
e das quaes · irradiam pontos de doutrina 
dignos, sem duvida, de meditado estudo. 

Fal-o-ha obedecendo ao methodo do Pro
jecto . 

Diz o art. 1901: 
« Aos herdeiros nómoados em testa

mento transmitte-se a herança na sua 
totalidade, mas si houver herdeiros ne
cessarios, o testador não poderá dispor 
de mais do que a terça da herança.» 

Envolve esta disposição, a magna ques
tão da liberdade de testar, perante nó,s sus-

tentada com brilhantismo de phrase pelo 
illustre mestre o Sr. Dr. Coelho Rodrigues, 
que, entretanto, não discordou, em abso-, 
luto, do parecer que propõe a elevação da 
quota oi, quinhão disponivel da terça para 
a metade dos bens do testador. 

o SR. COELHO RODRIGUES - Cedi ás cil'
cumstancias do meio. 

o SR. ALFREDO PINTO - Naquelle pare
cer, a proposito de emendas offerecidas por 
·mustrados collegas da Camara, fez o orador 
entro outras, as seguintes obser vações, que, 
data venia, pas~a a lêr : 

. - Os mais modernos civilistas, que no 
terreno das theorias combatem scien
tificamente pela ·conquist'a dos mais 
liberaes princípios, não chegam ao ex
tremo de um perigoso radicalismo .nas 
relações do Direito da Familia, radi
calismo que não se coaduna com a índole 
e tradições do nosso pJvo. 

E' preciso diz Jt', desde logo, que Fc
licio dos Santos, citado pelos dignos 
signatarios da segunda emenda, não l!lC's 
póde servir de amparo. Basta ler-se 
o commentario do eminente juriscon
sulto mineiro ao al't. 1667 do seu Pro
jecto, para concluir-se que a sua opinião 
foi profündamente adversa á reforma 
sUggerida á Camal'é\. 

Affirmar que o instituto da quota dis
ponivel é inadmissível em nosso di
reito, porque na secção que tem. por 
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epigraphe Declaraçtro de direitos, a Con
stituição da Republica firmou ( art. 72, 
§ 17) o solemne compromisso de man
ter o direito de pr )priedade em toda 
sua plenitude, salvo desapropriação por 
necessidade ou utilidade publica, me
diante prévia indomnização - é levar 
muito longe a interpretiwão extensiva 
desse texto legal, interpretação da qmtl 
resultaria o desmoronamento de todo 
o edificio do direito civil patrio. 

O que é o direito - norma agendi 
- sinão uma restricção da liberdade 
individual dentro dos limites traçados 
pe~o justo e pelo honesto ? 

Se a determinação da quota disponi
vel é um attentado a essa liberdade, 
tambem o serão : a modalidade dos 
actosjuridicos; as disposições que regem 
as doações inter viuos ; o regimen dos 
bens no casamento ; os direitos e de
vei·es entre os conjugas. 

A successão não é um acto de usur
pação; é antes um dos modos de adqui
rir o dominio ( art. 620, Projecto ) ; a 
morte de uma pessoa extingue nella 
seus direitos de familia, n;as quanto 
aos direitos sobre os seus bens, elles se 
transmittem em geral a outras pes
soas. 

AssiB'.l teem inte1•pretado e resolvido 
todas a~ legislações, sem embargo de 
disposições identicas ás do nosso Codigo 
político. 

Combateu-s_e, por_ inconstitucional, em apai
xonado cornmentarw escrlpto a proposito d0 
um projecto submettido á Carnara, a re
stricção legal á liberdade de testar. 

O sectarismo tem desses desvios ... 
Mas, é preciso, repete, levar muito longe 

a interpretação do art. 72 § 17 da Lei Fun
damental, para suppôr que este outra cousa. 
quizesse que não restringir .o direito de 
ª?quisição, pelo Estado, da pt'Oprieda.de indi
vidual. 

A Constituição não podia vudar que a-lei 
ordin'.1ria estatuissJ as normas . regulares e 
peculiares á transferencia do dominio, que, 
na hypothese, plilrtence integral, não mais ao 
testador, mas á seus herdeiros, desde a a ber
tura da sucessão. 

Para serem logicos. sigam os <loucos a.dver
sarios as pegadas de Stua.rt-Mill o do outros: 
p1•opo~ham a abolição d-a successão legitima 
e consigam assim o mais assignalado trium
pho para o socialismo de Le Play ou mesmo 
para o anarchismo de Bebei. .. 

O direito do dispor sómente de parte dos 
bens em bmeficio de herdeiros legitimos, não 
é_, portanto, um attentaclo á Constituição ou á 
llberdado individual. 

Não pode comprehende1• que só depois de 
doze annos do vida constitucional da Repu
blica, com tanta violencia se queira fulmi
ua.r um instituto consagrado pelo direito vi-
~ente. · 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES-E o mesmo 
na monarchia . 

o SR. ALFREDO PINTO-Mesmo no regí
men passado a Constituição de 1824, que con
signava identica desposição á da Republica 
sobre a garantia da propriedade individual, 
jamais seevío de thema para a condomna.ção 
da terça disponível. . 

«Um Codigo moderno n~o pôde esquecer a 
liberdade de testar absoluta». 

E' a linguagem do adversarío. 
Mas, com excepç,:'io da Inglaterra, dos Es

tados Unidos e do Mexico, qual outro paiz a 
admittio? Não está ahi o meritíssimo Codigo 
Allomão alistado no numero dós retragados i 

Ainda mais : o Sr. Dr. Coelho Rodrigues 
considerou a restricção do quinhão disponível 
incJmpativel com o r igimen republicano. 

Mas, estenda S. Ex. as suas vistas para a 
liv ,·e Suissa, tão digna da nossa admiração, e 
encontrará no recente projecto ,de Codigo 
Civil, publicado em 1900, a seguinte dispo-
~~o: ~ 

« Art. 495.- Aquelle que deixa descendente 
tem a faculdade de dispor do quarto, e aquelle . 
que deixa pae e mae da metade dos bens.» 

Ora, é justamente ampara.do na futura lei 
de um paiz democratico por excellencia, qmJ 
o ol'ador combato, como legislador, essa liber
dade absoluta. do testar, incompatível com 
as tradicções do nosso povo, que, maxime no 
interi01•, tem o culto pela. familia. 

E' sob o ponto do vii1ta moral e jurídico, 
que a doutrina do projecto deve ser mantida 
conforme o parecer. 

Vejamos ainda si ha alguma razão · de 
ordem IH"atica que aconselhe a radical re
forma. 

Diz o Sr. Dr. Coelho Rodrigues,-quo te
mos a coacção imposta pela lei a;os pais.em 
beneficio de filhos nem sempre dignos ; e que 
tal esêravidcro deve cessar, pois contraria os 
impulsos espontaneos da vontade individual 
e até princípios economicos. . 

E' o argumento de Le Play, Leon Dona.t, 
Tocq ueville e Molina ri. . , 

Todos elles erigem em dogma tal argu
mento, que serve, ao contrario, para de
monstrar a incompatibilidade da. idéa com o 
nosso meio. · 

Em um paiz, como é o Brazil, sem gran
des industrias ; que luta com as incertezas 
de sua vida economicia ·e tem, justamente, 
como uma das causas do seu empobrecimento 
a grande extensão de suas terras incultas ; 
em um paiz, finalmente, onde não existem 
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os cresos ànglo-saxonios nem as particulari
dades de sua energia ethnographica., não 
será preferível partilhar o sólo a crear lati-
fundias 1 

Não justifica o orador a conveniencia do 
privilegio preterindo direitos de muitos. 

O herdeiro escolhido seria, na maioria dos 
casos, o menos apto para o amanho da torra. 

Guiado pelos sentimentos affectivos, ou 
pela piedade que tanto ennobrece os nossos 
costumes de povo hospitaleiro e caridoso, 
uma mãi não faria do fl.lho imbecil o mais 
abastado ou o melhor aquinhoado 1 

Não legislamos para homens de sciencia ; 
·elaboramos um codigo para reger direitos de 
uma população de dezoito milhões de habi-
tantes'. · · 

Dos perigos dessa liberdade absoluta de 
dispôr dos bens em testamento, estão tão 
certos os seus adeptos, que dois delles, os 
illustre~ Deputados Srs. Adolpho Gordo e 
Fausto Cardoso, na emenda que offereceram, 
impuzeram ao testador uma restricção incon
testavelmente vexatoria e inconstitucional. 
. E' a seguinte (lê) : · 

« O testador quê tiver deséendente1:1 ou 

pulos, usurpasse a parte dos outros nos 
bens paternos 1 

« Para que a liberdade de testar désse 
os fecundos resultados previstos por Le 
Play, era preciso que cada homem 
attingisse o ideal perfeito do pai de 
familia esclarecido e seguro de. suas 
decisões.» 

Conhecemos to..ios a indole das populações 
do interior do paiz e mesmo das capita.as. 

Si os honrados collegas signatar1os da 
emenda, receiam com fundamento, o fana
tismo implantado nJs espíritos fracos, ê na
tural que o relator prefira o systema do 
projecto, sem as odiosas restricçõés que o 
direito moderno não sancciona. 

Qual o effeito moral da reforma si for 
convertida em lei 1 

As -dissenções na familia ; as condemnadas 
preferencias dos progenitores pelos filhos, 
que muitas vezes tendem para. o mal, não 
por indole mas por educação ; a lucta entre 
irmãos, porque o filho preferido terá contra 
si o rancor dos outros filhos preteridos. 

o SR. COELHO RODRIGUES-E' porque estão 
na idéa de que tudo, tudo que o pae ganha. é 
para elles. 

- ascendentes ou conjuga successivel, não 
pôde dispôr de mais da terça de seus bens, 
em favor de qualquer corporação reli
giosa ou de qualquer membro de corpo-
ração religiosa; as outras duas partes O SR. ALFREDO PINTO - Não é tanto 
cabem aos descendentes ou ascendentes assim. 
ou ao conjuge, segundo o disposto no Ha muitos filhos que são o amparo e ar-
cap. II do tit. 2° deste livro.> rimo dos paes. 

Ora, os doutos Deputados 8ão contra.di- N"'ao se pretenda. com a reforma., nem 
ctorios. com as excepções, ferir apropria. natureza. 

Ao lado da liberdade absoluta de testar, a do direito de sucoossão, que, no dizer de 
sua restricção pelo receio do fanatismo t . Ung~r, citado por Gianturcco.: «. é uma. vi-

Planiol, combatendo as opiniões de Le ctor1a a.c~ce~t~ada da espec1e mdefe~tivel 
Play disse com acerto: . sobre o md1v1duo mortal.» Consegmnte-

' mente: ê a conquista da especie sobre o 
« Seu systema contém,. certamente, indi_viduo, do altruismo contra o egoismo. 

uma grande parte de utopia. Elle pre- Assim, parece ao orador que, por mais 
tende. restaurar.ª auto~idade paterna, eruditas que sejam as cons"dera ões do Sr 
concedendo ao pai o formtdavel poder de D e lh dr" - 1 ç . - • 
transmittir totalmente o seu patrimonio :· · 00 0 !º igues, nao pode a com~1Ssao 
a um só dos seus filhos. Mas quem re-· ª ompanhal as. 
sponderia que os pais .fizessem ::iempre ~ssim, se iria prejudicar, em logar de 
um bom uso desse poder 1 Não seria no umr e fortalecer, os laços da. familia • . 
mais digno que recahiria ess~ fav~~· o SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO_ Seria um 
frequentemente cego. Tem-se nsto mais salto nas trevas 
distinguirem áquelle dos seus filhos a · 
quem o defeito de intelligencia ou de A segunda questão ventilada, merece, tam-
vontade tornou incapaz de iniciativa, bem, particular ·estudo. • 
embora a fortuna que ellas lhes trans- O illustre Dr. Villela dos Santos, um dos 
mittam fi,que condemnada a perecer ra- dignos representantes do Instituto dos Advo
pidamente nas suas mãos. Não seria gados, offereceu emenda ao art. 1926 do 
repetidamente o mào homem da. familia, projecto, na. qual propõe que á União seja 
como notou Batbie, quem saberia obter exclusivamente transferido o pleno domínio 
liberalidades em seu favor 1 E que nome das heranças jacentes, quà.ndo decorrido o 
d~r áquell'38 dos filhos que, sem esoru- prazo legal. · · · ·- · 
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. o Sr. Dr. Andrade Figueira navegou nas 
_ mesmas aguas ; mas o orador pede licença 

para discordar de ambos. 
Não é uma ea:torsão á União o quo pretende 

·o parecer. Não. E' evidentemente o direito 
que aos Estados assiste, decorrente do espí
rito e da lettra da Constituição da Repu-
blica. ' · 

O projecto, nesse ponto; acompanhou a 
opin,iã.o de diversos jur~sconsultos, entre elles 
o Sr. Dr. Coelho Rodl'igues que, no seu 
projecto de Codigo Civil, ostatuiu, até, que 
as heranças jacentes pertencessem aos Muni
cipios. 

o SR. COELHO RODRIGUES-Dá licença para 
um apartei 

As nossas Ord,nações mandavam da1· para 
.a redempção dos captivos. Nós não temos 
maiscaptivos, mas temos miseria por tolaa 
parte, temos instituições de beneficencia e a 
estas instituições locaes pódo aproveitar 
muito. Mas se deixai• para todas as institui
ções de beneficencia do paiz que resultado 
póde produzir 1 Ao passo quo no município 
onde ella se abriu pôde ser fonte de uma 
instituição dessas. Foi a razão que tive para, 
adaptando a disposição do direito antigo ao 
direito modewo, p1·opõr isso. 

Mas; não ha duvida que o domínio imi
nente pertence á Nação. Só temos uma na
ção, internacional, que é a União.; mas os 
principio3 zombam dos males passados e dos 
futuros e o presente zomba dos princípios. 

o SR. ALFREDO PINTO - s. Ex. é quem o 
affi.rma ; e, não querendo fugir do vicio, 
zombou dos princípios no seu projecto, ado
ptando a transmissão das heranças jacentes 
aos Municípios. 

Laurent tambem foi 11artidario das appli
cações desses bens ás instituições philan
tropicas. 

Continua1•à, p:Jrem, o orador a funda-
mentar o seu voto. . 

Desejava que os eruditos lhe indicassem 
um só texto constitucional relàtivo á orga
nisação dos Estados, á competencia que lhes 
assiste, aos poderes conferidos á União, á so
berania que é predicado seu exclusivo: e, 
abroquellados na palavra da Lei Fundamen
tal e não nessa propaganda de centralisação 
funesta que matou a monarcihia e havia de 
destruir a Republica, lhe demonstrassem 
porque á _União exclusivamente pertence o 
domínio das heranças jacentes. 

deraes e loca.os, só a estes caiba a attribui
ção de arrecadar os bens daquellas heranças 
nos respectivos Estados. 

Ainda mais: 
A Consfüuição, no art. 9°, deu aos Estados 

a competencia exclusiva para decretar im
postos· sobre transmissfo de propriedades 
sem distinguir a transmissão causa mortis e 
intervivos. 

A prevalecer a doutrina dos honrados ju
ristas, dar-se-ha a seguinte anomalia: a 
União, por ~uas auctoridades, promoverá a 
a1•recadação das heranças e os Estados arre
cadarão e perceberão os impostos ! 

A primeira subordinada ás leis dos segun~ 
dos ; um absurdo justi"(i,cado como principio ••• 

A União só arrecada o imposto de trans
missão no Districlto Fede1•al. .. 

0 SR. VILLELA DOS SANTOS - Corno pro
cm•adora. 

o SR. ALFREDO PINTO - Ella tem a seu 
cargo serviços multiplos, que, nos Estados, 
teriam caracter municipal. 

A arrecadação de herançasjaceutes não é 
um acto de soberania, é um acto meramente 
administrativo. 

A propria Constituição e3clarece a inter
pretação, quandçi até na arrecadação···de es
polios de extrangeiros diz o seguinte: 

Art. 61 ·- As decispes dos juizes ou 
tribunaes dos Estados, . nas matarias de 
sua competencia, porão termo aos pro
cessos e ás questões, salvo quanto a: 

2º espolio de extrangeiro quando a es- ,. 
pecie não estiver prevista em convenção 
ou tratado. 

Em ta.eil casos haverá recurilo volun
tario para. o SupremoTribunal Federal. 

Logo, havendo tratado ou convenção in
ternacional, a d(~cisão estadoal é definitiva. 

Si aos Estados cabe a arreca.daçio do es
polias de estrangeiros, como negar a comp3-
tencia delles para a a,rrecadação das heran-
ças jacentes i · . 

Si os exemplos citados não bastam, re
corramos ainda aos da Suissa e da Repu
blica Argentina. 

No primeiro paiz- a herança, na falta de 
herdeiros, é dcferiâ.a aos Cantões e em ·al-
guns até ás Communas. · 

A doutrina. füi acceita . pelo a.rt. 491 do 
projecto do Codigo Civil, e ninguem se lem
brou de confundir a arrecadação ce heran~ 
ças com os actos de soberania, quaes o de de- · 
clarar a guerra, fazer tratados, cunhar moe-
da ou manter alfandegas. · 

Sabemos que aos juizes de orphãos das an
tigas provinci.as, era dada a competencia, 
pelo Regulamento de 15 de junho de 1859, 
para a arrecadação daquellas heranças. 

E' logico, portanto, que em consequencia 
da organisação jq.dicia1·ia actual e da des
criminação das competencias dos juízos fEr 

No segundo - em cuja organização poli
tfoa fômos tambem pedir inspirações, - as 
Leis de 14 de setembro de 1863 e 3 de se
tembro de 1878, dão competencia. aos juízes 
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de Provincia para officiar nas partilhas de 
heranças- qualquer que seja a nacionalidade 
e o domicilio dos dfreclamente nelles interes
sados e ainda que se deduzam acções finaes 
da Nação. 

Nem se diga que a nossa lei n. 221 de 20 
de novembro de 1894, o contrario estatue. 

Esta Lei tem diversas disposições aponta
das como evidentemente inconstitucionaes. 

E demais, a Commissão está legislando e 
ninguem a impede de revogar as leis exis
tentes (apoiados). 

Assim sendo, parece-lhe que não colhe a 
argumentação contraria ao dispositivo do 
projecto. 

Convem, porém, additar-lho uma emenda 
eJíplicativa, isto é : transferindo ao domi

, nio da União os bens arrecadados quando 
aberta a successão no districto Federal. 

Resalta, ainda, uma razão de ordem pra
tica que vem justificar a doutrina que o 
orador defende com arraigada convicção. 
Caso fosse attribuida á justiça federal a 
arrecadação da herança jacento, quem a 
procederia nos municípios ? ·· 

Sabem todos que, apoza,r do . disposto na 
citada lei de 1894, é raro o município onde 
existem supplentes dos juizes seccionaes. 

Seria, então, o jniz togado o incumbido 
daquelle encargo ? . 

Mas isto, não é objecto de commentario. 
O juiz seçcional ou o seu substHuto, com 

s('\de nas capitaes dos Estados, não pódem se 
internar pelos municípios eín diligencias de 
arrecadação. 

São esses os torm,os em que deixa esboç1da 
a questão, persuadido de que nesta Com
missão triumphará a verdade constitucional. 

- Passa a outro ponto do projecto . 
Quer referir-se ás duvidas que ao seu es

pírito suggeriu a emenda do Dr. Villela dos 
Santos ao art. 1940 que dispõe o seguinte : 

« Para os e:ffeito.;i da successão, aos ·filhos 
legítimos são equiparados os legitimados, os 
naturaos reconhecidos e os adoptivos ». . 

O _ illustre advogado propõe a seguinte 
· emenda: 

« A's palavras - naturaes reconhecidos 
- accrescente-se - i,ma vez que o 1·eco
nhecimento seja anterior ao casamento do 
qual proveio a p1·ole legitima, ou refira-se 
a filhos concebidos e nascidos após a dis
soluç{ío de tal casamento. li} 

s. Ex., como deixa exprosso, quer o cli
reito actual ; mas a sua emenda contraria o 
pensamento do p1•ojecto e a doutrina suf-
fragada pela Commissão. (Apoiados.) . 

O reconhecimento do filho natural, mesmo 
para os eifeitos da successão, não póde est:i.r 
subordinado ao acto do casamento. 

Anterjor ou posterior -a este, o reconhe
cimento é sempre um acto juridico que con
fere direitos ao filho natural. 

O direito civil moderno não deve preten
der que vigorem Od preceitos da lei n. 463 
de 1847, a qual, dizem juriscon::1ultos da tem
pera do Sr. Dr. Coelho Rodrigues, de ha 
muito e.itá revogada pelo decreto n. 181, de 
24 do janeiro de 1890- que dispõe sobre o 
casamento civil. 

E demais, a emenda não é completa ; 
deixa incerta a doutrina sobre a filiação na
tural materna. 

Não so pôde retrogradar á lei n. 463, de 
1847 que, desle a sua promulgação, animou 
sempre as controversias e contrariou os 
liberaes princípios que o projecto quer justa
mente reivindicar, acompanhando os Codigos 
Modernos e a lei franceza de 17 de agosto 
de 1897. 

Quando muito, póde-so adopta1• a emendtt 
que o parecer offerece. · 

Ella tem o seu fundamento na opinião de 
um radical da estatura jurídica de Cimbali. 

De facto, quanto aos direitos successorios, 
o filho natural não pôde ser equiparado ao 
legitimo. 

O orador passa, em seguida, a discutir a 
successão do conjuga sobrevivente, ao qual 
confere o projecto uma melhor collocação 
na ordem da _voca~ão hei•editaria, abando
nando o direito actual-tão enaltecido neste 
ponto pelo Dr. Andrade Figueira. 

E' extranha vel que o illustre jurisconsulto 
queira manter,- na ordem da successão le
gitima, o conjuge sobrevivente após os col
la.teraes até o 10° gráo, quando nem mesmo 
o CodigoPortuguez assim o a.dmitte. 

Inspirando-se no projecto Felicio dos San
tos, cujos brilhantes conceitos lê, o orador 
compromette-se a conciliar as opiniões, sem 
quebra da doutrina. 

Dopois de outras muitas considerações 
sobre o assumpto e de estudar urna outra 
emenda do Dr. Villela dos Santos sobre o 
testamento olographo, que impugna, fun
dando-se, para íi!to, na jurüprudencia dos 
tribunaes francezes, o orador termina as 
suas observações declarando queJ só o dever 
que lho foi imposto nesta Commissão e a ge
nerusidade de seus _ collegas, concorreram 
para a sua comparticipação no debate. 
(Muito bem. Muito bem.) 
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